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Predgovor
Z magistrskim delom Inovacije v turizmu: Turistična agencija za osebe s posebnimi
potrebami, želim prikazati pomen dostopnega turizma, ki ga uvrščamo v socialni
turizem in je po svetu že zelo razširjen. V Sloveniji pa to področje šele spoznavamo.
Predvsem bi želela prikazati pomen dostopnega turizma za invalide in tudi za starejše
ljudi. Socialni turizem zavzema 4 glavna področja, in sicer invalide, aktivne
upokojence, mlade družine z otroci in mladostnike do 30. leta. V magistrskem delu, sem
se predvsem osredotočila na osebe z invalidnostjo, ki so kljub razvoju v družbi, še
zmeraj odrinjene na rob družbe.
Za prvim poglavjem, ki je uvod v delo, sledi poglavje o ustvarjalnem mišljenju, kjer
sem opisala pomen ustvarjalnega mišljenja in opisala inventivno organizacijo in njen
pomen.
Tretje poglavje je v celoti namenjeno inovativnosti. Poglavje sem pričela z opisom
razvoja in njegov pomen. V nadaljevanju sem opredelila pojme inovativnosti, razvoj
invencij v inovacije, ter pomen inovacij za uspešnost poslovanja.
Četrto poglavje je v celoti namenjeno osebam s posebnimi potrebami. V tem poglavju
sem se predvsem osredotočila na invalide, kjer imajo predvsem gibalno ovirane osebe
nekaj skupnih značilnosti s starejšimi ljudmi, ki prav tako spadajo v socialni turizem.
Na začetku četrtega poglavja sem opisala medicinski in socialni model, v nadaljevanju
sem opredelila osebe s posebnimi potrebami, njihove izzive in vlogo, ki jo imajo v
turizmu. Za konec sem se osredotočila v sam namen turistične agencije za osebe s
posebnimi potrebami, kakšne pogoje in želje mora izpolnjevati ter kako pripraviti
ustrezne informacije.
V petem poglavju sem opisala turistično agencijo za osebe s posebnimi potrebami,
njeno vizijo, strategijo in poslanstvo. Opisala sem tudi storitve, ki bi jih ponujala taka
turistična agencija in konkurenco, ki bi lahko ogrozila tako turistično agencijo. Čeprav
socialni turizem predstavlja inovacijo na storitvenem področju v Sloveniji, pa jo vseeno
ogrožajo ostale turistične agencije na turističnem trgu.
Šesto poglavje je zadnje poglavje pred zaključkom dela. V celoti je namenjeno
raziskavam in analizi dobljenih rezultatov. Vprašalnik je bil namenjen predstavnikom
različnih društev, opravila pa sem tudi intervjuje s predstavniki turistično gostinske
zbornice Slovenije, s predstavniki Turistične zveze Slovenije in s predstavnico
Premikov, ki je prva turistična agencija za osebe s posebnimi potrebami in deluje v
okviru zavoda ŠENT. Za zaključek tega poglavja sem naredila primerjavo Premikov s
turistično agencijo, ki bi vključevala tudi preostale predstavnike socialnega turizma, ne
samo invalide.
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1. Uvod
1.1 Delovni naslov magistrskega dela
Inovacije v turizmu: Turistična agencija za osebe s posebnimi potrebami
Innovations in tourism: The tourist agency for disabled people
1.2 Opredelitev področja in opis problema
V Sloveniji je turizem že zelo razvit in prav prepoznavnost Slovenije temelji predvsem
na turizmu. Čeprav je turistični trg s turističnimi agencijami že zelo nasičen, pa na trgu
ne najdemo turistične agencije, ki bi se ukvarjala in organizirala izključno potovanja
za osebe s posebnimi potrebami.
Že zelo dolgo osebe s posebnimi potrebami ne veljajo za zaprte osebe. Te osebe si
želijo družbe in prav tako tudi oddiha, bodisi je to enodnevni izlet ali pa počitnice. Prav
tako se pojavlja vedno več društev, ki združujejo te ljudi in, ki skupaj z društvom v
okviru dejavnosti društva hodijo na izlete in potovanja. Vendar pa so težave pri sami
organizaciji potovanj, še posebej pri prevozih in prenočiščih.
70% ljudi s posebnimi potrebami je psihično in fizično sposobno potovati, vendar pa so
te osebe odvisne od same ponudbe turističnih ponudnikov. Kljub velikemu številu
turistov, ki potrebujejo boljšo dostopnost na potovanjih, pa smo priča pomanjkanju
ponudbe takih potovanj.
Na slovenskem trgu je že zelo veliko turističnih agencij, ki imajo dolgoletno tradicijo
organiziranja raznih potovanj in imajo številne izkušnje na tem področju. Te turistične
agencije so prav tako pripravljene že v nekaj dneh prilagoditi svojo že obstoječo
ponudbo osebam s posebnimi potrebami. Bodisi je to oseba na vozičku, slabovidna
oseba ipd. Vendar pa svoje ponudbe ne morejo v celoti prilagoditi, saj ni nujno, da ima
zakupljen hotel kakšno sobo, ki bo vsaj delno prilagojena. Prav tako turistične agencije
ne nudijo spremljevalca, ki bi omenjenim osebam nudil pomoč na potovanjih.
Glede na zapisano, bi ustanovitev turistične agencije za osebe s posebnimi potrebami
še bolj povečala prepoznavnost Slovenije, saj bi Slovenija veljala za državo, ki je
invalidom prijazna. To bi pripeljalo še več turistov v našo deželo, saj so v tujini
tovrstne turistične agencije že zelo razvite.
Prav tako imajo marsikatera prenočišča že urejene zmogljivosti za osebe s posebnimi
potrebami, vendar ne vedo kako jih tržiti. Prav tako niso seznanjeni s posebnimi
potrebami oseb, predvsem oseb na vozičkih.
Ustanovitev take turistične agencije ne bi vplivala samo na dobiček v turizmu, ampak
bi tudi bistveno pripomogla k boljšemu počutju omenjenih oseb. Ne bi se več počutile
diskriminirane in odrinjene na rob družbe.
Ker tudi sama spadam v to skupino oseb, se vsakodnevno soočam s težavami, s
katerimi se sooča velika večina teh oseb. Največja težava je v komunikaciji, saj ostali,
ki teh težav nimajo, ne vedo, kako taki osebi pristopiti. In to je tudi ključni pomen za
uspeh pri prodaji turističnega potovanja omenjenim osebam.
5

Ker bi turistična agencija za osebe s posebnimi potrebami, temeljila na lastnih
izkušnjah, bi tako bili seznanjeni, kako je potrebno tem osebam pristopiti in na kaj je
potrebno biti pozoren. To bi bistveno pripomoglo k uspešnemu poslovanju in dobremu
počutju teh oseb.
V nalogi bom opozorila na ključne stvari, na katere moramo biti pozorni pri srečanju z
osebami s posebnimi potrebami. Poudarila bom tudi, kaj je potrebno upoštevati pri
pripravi in organiziranju takega potovanja.
V praktičnem delu bom pripravila poslovni načrt turistične agencije za osebe s
posebnimi potrebami in predstavila organizacijo kratkega potovanja za omenjeno ciljno
skupino.
Med nekaterimi društvi in domovi za ostarele bom opravila anonimno anketo in z
odgovori pridobila podatke, v kolikšni meri so te osebe pripravljene potovati. Prav tako
bom naredila intervju v hotelu v eni izmed turističnih destinacij v Sloveniji in tudi v eni
izmed turističnih agencij, ter tako prišla do ugotovitve, v kolikšni meri so pripravljeni
in usposobljeni se srečati z omenjenimi osebami. Opravila bom tudi intervju s pristojno
osebo na enem izmed Zavodov za turizem in predstavila v kolikšni meri so oziroma se
že izvaja promocija turizma prilagojenega osebam s posebnimi potrebami.
1.3 Namen in cilji raziskave
Namen raziskave
Namen raziskave je prikazati in dokazati, da si osebe s posebnimi potrebami želijo
potovati in potrebujejo tako turistično agencijo, ki bo organizirala potovanja
prilagojena njihovim potrebam in bo nudila pomoč na potovanjih. Predstavila bom kaj
vse moramo organizirati za izvedbo takega potovanja in kako bo taka turistična
agencija poslovala in to v praktičnem delu naloge prikazala.
Cilj raziskave
Cilji v teoretičnem delu:
•
•
•

pregledati, preučiti in uporabiti relevantno literaturo s področja ustvarjalnosti in
inovativnosti, predvsem raziskav in člankov;
pregled literature iz področja inovacij in opredelitev inovacij;
podrobno preučiti in opredeliti pomen novosti na turističnem trgu;

Cilji empirične raziskave:
•
•
•
•
•
•
•

predstavitev turistične agencije za osebe s posebnimi potrebami;
predstavitev potovanja prilagojenega osebam s posebnimi potrebami;
ugotovitev kakšni so pogoji za organizacijo takega potovanja;
izvesti anketo med osebami s posebnimi potrebami in predstavitev rezultatov;
izvesti intervju s pristojnimi na različnih področjih turizma;
ugotoviti kakšne so možnosti za uvedbo novosti;
priprava poslovnega načrta turistične agencije za osebe s posebnimi potrebami
in primer organiziranega potovanja za omenjene osebe;
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•

predstaviti sklepe, ugotovitve in predloge o turistični agenciji za osebe s
posebnimi potrebami.

1.4 Načrt poteka raziskave
Načrt in model raziskave
V magistrski nalogi bom naprej predstavila teoretični vidik problematike ter potrebo po
predlagani novosti v turistični dejavnosti. Nato bom predstavila turistično agencijo za
osebe s posebnimi potrebami in predlog potovanja primernega za omenjene osebe. Na
podlagi odgovorov, ki bom jih pridobila z anketo, bom predstavila rezultate, ki bodo
sporočali v kolikšni meri so te storitve potrebne. S pomočjo intervjujev bom izvedela v
kolikšni meri so predstavniki v turizmu pripravljeni sodelovati, predvsem pri
organizaciji dostopnih prenočišč. Kar pomeni:
da so sobe na razpolago v pritličju;
da so prostori dovolj prostorni za gibanje oseb na invalidskih vozičkih;
primerno urejeni sanitarni prostori;
možnost uporabe ustrezno opremljenega dvigala, stikala, itd. kar pomeni, da so
gumbi v dvigalu označeni tudi v braillovi pisavi;
 pomembno bo tudi, da se bodo zaposleni v turističnih destinacijah pripravljeni
udeleževati izobraževanja na temo kako pomagati omenjenim osebam;
 zavodi za turizem bi lahko sodelovali pri oglaševanju.





1.5 Hipoteze
V magistrskem delu bom preverjala štiri hipoteze:
• H1– osebe s posebnimi potrebami si želijo potovati.
S prvo hipotezo želim pokazati, da si osebe s posebnimi potrebami želijo potovati, saj bi
se tako lahko vsaj za trenutek sprostile in pobegnile in vsakdanjega življenja in težav
zaradi zdravja.
• H2– zaposleni ne vedo kako je potrebno pristopiti k osebam s posebnimi potrebami.
Z drugo hipotezo želim dokazati, da se zaposleni v turizmu sicer trudijo pomagati
omenjenim osebam, vendar ne vedo kako pristopiti osebam z drugačnimi potrebami.
• H3– turistične agencije ne vedo, kaj je potrebno upoštevati pri načrtovanju
potovanja za osebe s posebnimi potrebami.
S tretjo hipotezo bi želela dokazati, da zaposleni v turističnih agencijah ne vedo kaj je
potrebno tem osebam ponuditi na potovanjih in kaj je potrebno vedeti, da bi tako
potovanje uspešno organizirali. Zato bi želela dokazati, da so izkušnje s tega področja
tiho znanje (tacit knowledge), ki je bistvenega pomena.
• H4 – turistične agencije želijo pripraviti potovanja prilagojena osebam s posebnimi
potrebami, prav tako si tega želijo tudi turistične destinacije.
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S četrto hipotezo želim dokazati, da si tudi turistične agencije želijo pripraviti
prilagojena potovanja in se tudi turistične destinacije že trudijo prilagoditi svojo
ponudbo osebam s posebnimi potrebami.
1.6 Potek izvedbe raziskave
• Teoretični del raziskave: iskanje in proučitev literature in člankov ter predstavitev
področja ustvarjalnosti, inoviranja, inovacije v turizmu in potreb oseb s posebnimi
potrebami na turističnih potovanjih.
• Praktični del raziskave: s pomočjo anket, ki jih bom izvedla v društvih in domu,
bom pridobila rezultate v kolikšni meri si osebe s posebnimi potrebami želijo
potovati.
• Z izvedenimi intervjuji bom pridobila in predstavila mnenja zaposlenih v turizmu o
predlagani novosti in kako so pripravljeni sodelovati.
• Predstavitev poslovnega načrta turistične agencije za osebe s posebnimi potrebami
in primer organiziranega potovanja za omenjene osebe.
• Predstavitev temeljnih ugotovitev in preverjanje hipotez.
• Predstavitev sklepnih ugotovitev in predlogov.
1.7 Predvidene metode
V magistrski nalogi se bom lotila tematike, ki je na turističnem trgu v Sloveniji novost,
drugod po svetu pa že uveljavljena praksa pri ponudnikih potovanj, in sicer bom
raziskala v kolikšni meri v Sloveniji potrebujemo turistično agencijo za osebe s
posebnimi potrebami. S pomočjo literature in znanstvenih metod bom preučila, kakšni
so pogoji za ustanovitev omenjene turistične agencije in na koncu na podlagi spoznanj
podala svoje ugotovitve, sklepe in predloge za rešitev problema.
Uporabila bom sledeče metode:
• Metoda indukcije: na podlagi posameznih dejstev pridemo do splošnega spoznanja.
Ta metoda ima velik pomen v znanosti. Da pridemo do induktivnega zaključka
moramo upoštevati sledeče:
1. vrednost induktivnega zaključka raste s večanjem števila preiskovanih dejstev
in slučajev;
2. dejstva značilna za določen pojav imajo večjo vrednost, kot nepomembna
dejstva;
3. vrednost induktivnega zaključka se povečuje, če so dejstva preverjana;
4. vrednost induktivnega zaključka se povečuje, če temelji na splošnih načelih
znanstvene metodologije.
• Metoda dedukcije: iz splošnih dejstev pride do konkretnih trditev, katere izhajajo in
prejšnjih trditev. V tej metodi se najpogosteje prehaja iz splošnih resnic, do
posebnih in posameznih spoznanj. Njena uporabnost je predvsem pomembna za:
1.
2.

razlago dejstev in predpisov;
predvidevanje prihodnjih dogajanj;
8

3.
4.
5.
6.

odkritje novih dejstev in predpisov;
dokazovanje postavljenih tez;
preverjanje hipotez;
in znanstveno izpostavljanje.

• Metoda analize: je postopek znanstvenega raziskovanja in razlaganja resničnosti s
pomočjo razčlenjevanja kompleksnih pojmov in zaključkov. Omogoča odkritje in
študije znanstvene resnice.
• Metoda sinteze: je postopek znanstvenega raziskovanja in razlage resničnosti s
pomočjo sestavljanja enostavnih miselnih tvorcev, v povezujoče, skupne elemente,
pojave, procese in odnose v edinstveno celoto kjer so njeni deli povezani.
• Metoda abstrakcije ima dvojni pomen. In sicer:
1. abstrakcija splošnega;
2. abstrakcija posameznega.
• Metoda konkretizacije je nasprotje abstrakciji in ima prav tako dvojni pomen:
1. razumevanje abstraktno-splošnega v posebnem in posameznem;
2. razumevanje abstraktno-posebnega s splošnim v vsakem predmetu in pojavu.
Ne glede na način se izvršuje konkretizacija, ker se predmet raziskovanja razume
kot realnega, edinstveno splošnega in posebnega.
• Metoda deskripcije: je postopek enostavnega opisovanja dejstev in predmeta v
naravi in družbi in njihovih empirijskih potrditev odnosov in vez, ampak brez
znanstvenega razlaganja.
• Metoda komparacije: je postopek primerjanja enakih ali sorodnih dejstev, pojava
procesa in razliko med njima. Primerjanje dveh pojavov ali stvari, da se najprej
potrdijo skupne značilnosti in potem razlike med njima.
• Metoda specializacije: je metoda s katero pridemo od splošnega pojma do novega
pojma, ki je ožji po obsegu, vendar bogatejši po vsebini. Ta metoda temelji na
analitično-sintetični metodi in abstraktno-konkretizirani metodi. Da bi ta metoda
bila uspešna moramo narediti:
1. konkretizacijo splošnega v posebno, tj. sintezo;
2. abstrakcijo posebnega iz splošnega;
3. in analizo stvarno splošnega.
Te metode bom uporabila v teoretičnem delu, kjer bom s pomočjo literature pisala
predvsem o nevednosti turističnih ponudnikov, pomanjkljivi ponudbi in želji po
potovanju.
• Metoda anketiranja: je postopek, ki temelji na podlagi anketnega vprašalnika. Z
njim se zbirajo podatki, informacije in razmišljanje o predmetu raziskovanja.
S pomočjo anketnega vprašalnika bom pridobila informacije od potencialnih strank,
torej oseb s posebnimi potrebami, v kolikšni merijo si želijo turistično agencijo, ki
bi zadovoljevala njihove potrebe na potovanjih.
• Metoda intervjuja se izvaja neposredno, ustno in s pomočjo pogovora z anketirano
osebo.
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S to metodo bom predvsem skušala izvedeti v kolikšni meri so predstavniki
izbranih turističnih destinacij pripravljeni sodelovati z omenjeno turistično
agencijo.
Ti dve metodi bom uporabila v praktičnem delu, kjer bom skušala predstaviti dva
različna pogleda na ustanovitev turistične agencije za osebe s posebnimi potrebami. In
sicer z vidika potencialnih strank in z vidika zaposlenih v turističnih destinacijah.
1.8 Predpostavke in omejitve raziskave
Predpostavke
Predpostavljam, da je turistična agencija za osebe s posebnimi potrebami zaželena
novost na turističnem trgu, saj si te osebe želijo potovati. Prav tako predpostavljam, da
bi se v omenjeni turistični agenciji posvetili samo omenjenim osebam in njihovim
potrebam. Pozitiven vpliv bi bil tudi porast prometa v turističnih destinacijah.
Predpostavljam tudi, da nekatere želene turistične destinacije ne bomo mogli vključiti
v ponudbo, saj ponekod še ne omogočajo primerno dostopnost in ne morejo zagotoviti
zadovoljitve posebnih potreb.
Prav tako predpostavljam, da bo sprva zelo težko pridobiti zaupanje potencialnih
strank, saj gre za specifično skupino ljudi.
Predpostavljam tudi, da bo sprva težko priti do potrebnih in želenih informacij, vendar
sem prepričana, da jih bodo na turističnih destinacijah z veseljem posredovali.
Omejitve
Največjo omejitev predstavlja manjša dostopnost literature. V Sloveniji ni dovolj
ustrezne literature, zato si bom pomagala s članki iz interneta in časopisa, ki so
predvsem napisani v tujini. Zato bo naloga temeljila predvsem na raziskovalnem delu.
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2. Ustvarjalno mišljenje
V tem poglavju želim opisati, kako se je razvijalo razmišljanje in kako le to vpliva na
ustvarjalnost in razvoj podjetja oziroma poslovanja.
Mnogi znanstveniki so prišli do spoznanja, da za inoviranje ni dovolj odločnost,
znanje, vednost, izkušnje, zagnanost, talent in motiviranost; čeprav so nujni. Na
podlagi delovanja možganov, lahko sklepamo, da je ustvarjalnost nasprotna logiki, ki
se sicer ujema z doslej utečeno izkušnjo in uvaja nove navade oziroma načine
razmišljanja (Likar, Križaj in Fatur, 2006, 23).
Po besedah Sriće (1999, 18-19) živimo v času, ko se je staro začelo, novo pa se še ni
dokončno rodilo, zato moramo vse kar delamo, delati bolj ustvarjalno in drugače. Kar
pomeni, da smo na meji med »modernizmom« in postmodernizmom«.
Kligl povzema po Likarju in navaja, da metode ustvarjalnega mišljenja spodbujajo
posameznika k ustvarjanju idej. Poznamo dve vrsti tehnik ustvarjalnega mišljenja
(prirejeno po Likarju 2009, 19):
-

individualne tehnike: uporabljamo jih kadarkoli, prilagodljivost pa je večja;
skupinske tehnike: prisotno je spodbujanje v skupini, ideje pa so bolj raznolike.

S tehnikami ustvarjalnega mišljenja ne prihajamo do velikih idej, ampak do prav tako
pomembnih drobnih idej.
Ena izmed najbolj pomembnih metod za kreativno razmišljanje, je viharjenje
možganov oziroma Brainstorming. Cilj te tehnike je (Harris 2002):
• da nas odvadi naših navad in rutin;
• da produciramo več idej med katerimi lahko izbiramo.
Metoda viharjenja možganov je uporabna, kadar imamo specifično določen problem in
kjer potrebujemo nove in sveže ideje. Najboljše rezultate dosežemo, kadar upoštevamo
naslednja pravila (Harris 2002):
1. Prekinitev kritičnega razmišljanja: to je najbolj pomembno pravilo. Ko se je ideja
šele porodila, ne smemo biti kritični.
2. Svobodomiselnost: z omogočanjem, da razmišljamo zunaj meja običajnega, lahko
pride do briljantne nove rešitve.
3. Uporaba druge zamisli kot spodbuda za lastno izboljšanje ali spremembo.
Razvijanje lastne ideje iz prvotne, osnovne ideje podane od drugih oseb.
4. Količina idej je pomembna: kreirajmo več idej, saj prvih 20-25 idej ni svežih in
kreativnih. Številčnejša je lista možnosti, tem bolj lahko kombiniramo med sabo
ideje in jih prilagajamo.
Praktične metode (Harris 2002):
1. Izbor ustreznega sredstva za zapis idej.
2. Organizacija kaosa.
3. Sproščeno in igrivo vzdušje.
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4. Čas ustvarjanja idej naj bo omejen na 15-20 minut.
5. Presojanje zbranih idej naslednji dan.
V nadaljevanju, bom opisala 10 preprek za kreativno razmišljanje (Clark 2007):
1. poskušamo poiskati pravi odgovor;
2. logično razmišljanje;
3. upoštevanje pravil;
4. želimo biti praktični;
5. razmišljanje, da igra ni delo;
6. razmišljanje, da to ni naše delo;
7. smo zelo resni in nesproščeni;
8. izogibanje nejasnostim;
9. razmišljanje, da biti slab je napačno;
10. mislimo, da nismo kreativni.
2.1 Pomen ustvarjalnega razmišljanja v obdobju modernizma in postmodernizma
Na podlagi strokovne literature (Srića 1999, 19) lahko trdimo, da modernizem temelji
na ideji, do katere je mogoče prodreti, jo odkriti, razumeti, opisati in tudi koristno
uporabiti. V bistvu je rezultat znanstveno-tehnološke revolucije.
Modernizem se je pojavil skupaj z industrializacijo, splošnim gospodarskim in
civilizacijskim razvojem ter tehnologijo in metodologijo. Vendar je želja po spremembi
sveta in pozitiven učinek modernistične paradigme, z industrializacijo doprinesla tudi k
negativnim vplivom na svet.
Milošič trdi, da v modernizmu moramo za učinkovito inoviranje in poslovanje, najprej
prepoznati potrebe in želje potrošnikov in jih nato zadovoljiti (Milošič 2003, 10).
V svojem delu Srića (1999, 19-20) opisuje tudi obdobje postmodernizma, ki zanika
absolutne resnice in ponuja raziskovanje. Cilj postmodernizma tako ni resnica, ampak
raziskovanje. Torej je postmodernizem raziskovanje in prilagajanje, prožnost in
odvisnost od trenutnega položaja. V ospredju je razvijanje medčloveških odnosov, prav
tako pa ne zbuja upanja, da je mogoče najti odgovore na vsa vprašanja.
Milošič povzema Browna, ki trdi, da je postmodernizem razpoloženje, trenutek,
perspektiva in stanje zavesti. Gre za zbirko navodil, za katera je značilna ironija in
pesimizem ter posploševanje. Postmoderno družbo lahko uvrstimo v obdobje zadnjih
trideset let (prirejeno po Milošiču 2003, 8).
Značilnosti modernista so, da je dobro organiziran in uspešen, postmodernist pa je
ustvarjalen in poln nepremagljivega šarma.
2.2 Intelustvarjalnost in ustvarjalnost
V knjigi je Srića (1999, 23) opisal intelustvarjalno družbo kot tvorno povezavo
inteligentnosti in ustvarjalnosti. V intelustvarjalni družbi se hitrost, jasnost in
12

nezmotljivost, dopolnjuje z intuicijo, inspiracijo in inventivnostjo ustvarjalnih
posameznikov.
Ustvarjalnost je skupek človeških sposobnosti, gre za videnje prihodnosti na podlagi
fizičnih izkušenj in spoznanj. Sposobnost vnovičnega izboljševanja dejanskega stanja,
vrednotenja med dejanskim in želenim stanjem in ciljno usmerjenim aktivnostim
(Ovsenik, Ambrož v Sever 2007, 4). Temelji na človeški zmožnosti memoriranja,
povezovanja, nadgrajevanja in spreminjanja idej, zamisli in pojmov, ki se nahajajo v
človeških možganih. Ustvarjalnost je nujno potreben odziv na spremembe, ki pa je
odvisen od posameznikov. V modernem in tekmovalnem okolju, je ustvarjalnost
pomembno področje dela, saj lahko na novo ustvarjene ideje, vodijo do novih odkritji,
zmanjševanje stroškov in boljšega izvajanja dela (Sever 2007, 5-6).
Kos trdi (Kos 2004, 12-13), da je inovativnost tesno povezana z ustvarjalnostjo, saj
brez ustvarjalnosti ne moremo inovirati. Kos je po arhitektu Kralju povzela povezavo
med oblikovanjem, ustvarjalnostjo in inovativnostjo. Oblikovanje razume kot
inovacijo, saj je pomen oblikovanja v tem, da si je treba izmisliti novo rešitev in obliko
ter nov način trženja. Nova oblika pa je posledica inovativnosti in iz tega lahko
sklepamo, da sta oblikovanje in inovacija tesno povezani.
Iz zapisanih trditev, tako lahko sklepamo, da ustvarjalnost omogoča dolgoročno
konkurenčnost organizacije, kar pa vodi tudi v njeno uspešnost. Ustvarjalnost
omogoča, da se organizacija prilagaja novim poslovnim pogojem, se sooča z
tehnološkimi in družbenimi izzivi, ter spodbuja inovativnost. Vendar pa je ustvarjalnost
v organizaciji odvisna od zaposlenih. Zato je potrebno ustvariti ustvarjalno klimo
znotraj organizacije, da spodbudimo okolje (prirejeno po Kos 2004, 26-27):
• Delimo ideje: Zaradi različnega videnja, delimo tudi tiste, ki so nepopolne.
• Ideje prototipiramo: Dobro je, da prototip naredimo že v zgodnji fazi.
• Eksperimentiranje in premikanje idej: Dobro je, da zaposlenim na vseh
področjih dovolimo eksperimentiranje.
• Spodbujanje tolerance: Če v organizaciji vlada visoka raven tolerance, lahko
pričakujemo izbruh novih idej.
• Nagrajevanje udeležbe: Pomembno je, da zaposleni občutijo spoštovanje in vedo,
da bo njihov trud in delo nagrajeno.
• Sprejemamo vse discipline enako.
2.3 Inventivna organizacija
Srića (1999, 177) opredeljuje inventivno organizacijo oziroma z drugimi besedami
ustvarjalno organizacijo, kot organizacijo, ki je usmerjena v kakovost, omogoča
svoboden pretok informacij, njeni člani pa odločitve sprejemajo s soglasjem. To je
organizacija, ki je usmerjena k inventivnosti in je neodvisna pri odločitvah, njeni člani
pa razumejo bistvo ustvarjalnosti.
Navedla bi še nekatere idejne temelje inventivne organizacije (Sriča 177-178):
• Nezadovoljstvo z obstoječim stanjem: želja po najboljših strokovnih rezultatih.
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• Odprtost do novih idej: učenje na podlagi lastnih napak in tujih, ter zgledih.
• Eklekticizem: eklektik se je pripravljen učiti od vsakogar in uporabiti tisto kar je
največ vredno.
• Ustvarjalnost iz potrebe: odzivanje na nastale probleme in poskušanje iz težav
izvleči kakovostne spremembe.
• Raziskovalno obravnavanje problemov: razumevanje problemov in okolja. Uporaba
virov znanja, dobrih priložnosti in spodbude za učenje.
Skubic povzema po Mayerju (prirejeno po Skubic 2006, 21), da ustvarjalna
organizacija izhaja iz potreb uporabnikov dejavnosti in obenem ponuja rešitve oziroma
opcije, ki jih sama ustvarja. To pomeni, da mora organizacija biti v partnerskem
odnosu z kupcem, saj ta nenehno oblikuje svoje želje, ki bi jih naj v organizaciji
izpolnili in rešili kupčeve težave. Vsaka dobra organizacija avtomatsko spodbuja
ustvarjalnost. Ustvarjalnost pa je odvisna od posebnih pogojev in ustvarjalnega
vzdušja.
Ustvarjalnost pri vodenju ekonomskih
človeški viri, raziskave in razvoj, ter
podjetja od manj uspešnih (Berginc
ustvarjalnost organizacij, zahteva velike
njeno pomanjkanje.

področjih – trženje, proizvodnja, finance,
informacijski management – loči uspešna
in Krč v Skubic 2006, 22). Vendar pa
investicijske stroške, kar je glavni razlog za

Dejavniki, ki vplivajo na ustvarjalnost v podjetjih (Jambrovič 2005, 16):
 Notranji dejavniki:
• motivacija za ustvarjalno delo;
• kadrovska struktura;
• način vodenja;
• uporaba sodobnih tehnik managementa;
• spodbujanje ustvarjalnega mišljenja.
 Zunanji dejavniki:
• politične značilnosti;
• gospodarske značilnosti.
Ker ustvarjalnost zahteva od podjetja nov eksperimentalno-organizacijski model, so
zaradi tega podjetja organizirana kot »eksperimentalni laboratoriji«, kjer se
organizacijska struktura spreminja. Smiselno je, da se podjetje usmeri v razvoj
sledečih aktivnosti za pospeševanje ustvarjalnosti (Berginc in Krč 2001, 134-135):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ustvarjanje odprte, decentralizirane organizacijske strukture;
spodbujanje kulture podjetja, ki dopušča in pospešuje eksperimentiranje;
razvijanje eksperimentalnih lastnosti;
promocija pozitivnih primerov in zgodb med zaposlenimi;
toleriranje napak;
spodbujanje učinkovite komunikacije na vseh nivojih podjetja;
ustanavljanje skladov za razvijanje prototipov, inovacij;
svetovanje pri nerazdelanih idejah,
odpravljanje birokratskih ukrepov za zagotavljanje virov;
zagotavljanje finančnih in nefinančnih spodbud ter nagrad za uspeh;
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•
•
•
•

spodbujanje tveganja in zastavljanje vprašanj;
zagotavljanje pogojev za ideje;
pravilni pristop pri zastavljanju končnih rokov;
spodbujanje novih aktivnosti.

Da bi podjetnik pospeševal ustvarjalnost v lastnem podjetju mora odpraviti vse
nepotrebne ovire, ki preprečujejo inoviranje in ustvarjati novo ustvarjalno, podjetniško
kulturo. Podjetnik mora biti usmerjen k inovativnosti in inovacijam, tvegati, sprejemati
skupne strateške odločitve, motivirati zaposlene in jih pohvaliti ter spodbujati
pripadnost (Berginc in Krč 2001, 147).
2.4 Pomen sprememb
Na podlagi avtorjevih besed je eden izmed temeljnih razlogov za uvedbo novih metod,
dinamičnost tržnega okolja, kjer delujejo sodobni poslovni sistemi. Poznamo tri
pravila, ki vplivajo na potrebo po preoblikovanju (Srića 1999, 203):
• spremembe postajajo stalne;
• kupec postaja kralj;
• konkurenca se povečuje;
Srića (1999, 204) meni, da so poslovna strategija, uspeh na trgu in dolgoročni razvoj
odvisni od sprememb, s katerimi so obdani in izpostavljeni sodobni poslovni sistemi.
Svoje tekmece lahko premagajo le tisti, ki so se sposobni spreminjati, učiti, razvijati in
zadovoljevati kupce.
Srića (1999, 205) opisuje poslovno preoblikovanje kot ponovno definiranje in korenito
preoblikovanje poslovnih procesov, za dosego drastičnih izboljšav pomembnih
parametrov poslovanja.
Temeljna izhodišča preoblikovanja (Srića 1999, 205):
•
•
•
•

procesna orientacija;
ambicija oziroma visoki cilji;
kršenje pravil;
ustvarjalna uporaba informacijske tehnologije.
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3. Inovativnost
V poglavju o inovativnosti, bom opredelila pojem inovacij in njihov pomen za razvoj
in uspešnost podjetij. Opisala bom, kaj vse vpliva na inovativno okolje in kako je le-to
prisotno v slovenskih podjetjih. Ob koncu poglavja se bom osredotočila na pomen
inovacij v eni izmed najhitreje rastočih panog v gospodarstvu, to je v turizmu.
Pregled nekaterih novejših virov kaže, da je teorija inovacij širok pojem. Te teorije
kažejo, da potencialna inovacija postane široko uporabna na vsaj enem področju, če ne
celo na več različnih področjih (Ženko, Mulej in Potočan 2008, 145).
Intenzivno inoviranje povzroča, da se svet spreminja hitreje, kot kadarkoli doslej. Na
osnovi inoviranja delimo svet na razvitejši in manj razviti del. Inovativnost in inovacije
si zaslužijo zaradi svojega ekonomskega pomena, pozornost managerjev in
strokovnjakov vseh vrst (Likar, Križaj, in Fatur 2006, 13).
Likar, Križaj in Fatur opredeljujejo več pojmov, ki se prepletajo z inovacijami (2006,
27-31):
Inteligenca
• Sposobnost posameznika, da se prilagaja novim nalogam in okoliščinam s katerimi
se srečuje v življenju.
• Sposobnost spoznavanja, vzpostavljanja in uporabljanja odnosov med stvarmi.
• Sposobnost razsodnega reševanja problemov.
• Zmožnost ustvarjalnega razmišljanja (Likar, Križaj, in Fatur 2006, 27).
Ideja-zamisel, navdih, inspiracija
Ideja oziroma zamisel se pojavi izumitelju oziroma inovatorju sama od sebe ali pa ob
nekem dogodku. Po navadi se hitro pojavi in tudi hitro izgine. Zato je najpomembnejši
trenutek, ko se ideje zavemo in smo nanjo pozorni. Za inoviranje so pomembne dvojne
ideje (Likar, Križaj, in Fatur 2006, 28):
• kaj ustvariti oziroma narediti, da bo novo in koristno;
• in kako to novost narediti in uveljaviti pri odjemalcih.
Ustvarjalnost
Ustvarjalnost, ki je človekova naravna lastnost, je pomembna pri vseh fazah
invencijsko-inovacijskega procesa. Nanaša se na celotno poslovanje od ideje, prve
podlage za invencijo, do razvoja nekaterih invencij in uspešne komercializacije.
Obstajajo nekatere nujne sestavine ustvarjalne organizacije (Likar, Križaj, in Fatur
2006, 28-29):
• kreativni ljudje;
• okolje, ki sprejema nove zamisli;
• ustvarjalne tehnike za zaznavanje in razreševanje problemov, ter njihova uporaba.
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Inovativnost in inoviranje
Današnja družba, se je razvila v inovativno družbo, saj zaradi obilja, ki smo ga deležni,
uničuje motivacijo za trdo delo. Ob upoštevanju kompleksnosti inovacijskega procesa,
je potreben bolj celovit in zadosten pristop (Ženko in Mulej 2011, 11).
Inovativnost je prav tako lastnost ljudi, vendar pri inoviranju gre za dejavnost, kjer
inovativnost uporabljajo kot del nujnih virov, za nastanek invencije (Likar, Križaj, in
Fatur 2006, 29).
Invencija, inventivnost
Invencija je nova, obetavna zamisel s potencialom, da postane koristna. Vendar pa
vsaka ideja še ni invencija. Zajema vsak nov domislek, ki bi lahko kasneje vodil h
kakšni koristi za odjemalce. Torej gre za novo zamisel oziroma proces kreacije novega
znanja. Inventivnost predstavlja sposobnost odkritja novih razsežnosti, odnosov med
stvarmi, pojavi ali pojmi. Torej, da se na podlagi poznanih elementov izdelajo nove
celote. Tesno je povezana tudi z razvitostjo domišljije in splošno inteligenco (Likar,
Križaj in Fatur 2006, 29-30).
Težko je doseči, da potencialna stranka sprejme invencijo. Da bi to dosegli je potrebno
upoštevati 4 neodvisne kazalnike, ki pa morajo biti odlični (Ženko, Mulej in Potočan
2008, 147-148):
•
•
•
•

proizvod;
proces;
vodenje, ki se nanaša na management;
zavzetost za produkt, ki se nanaša na organizacijo oziroma podjetje in zaposlene;

Proizvod/storitev, smatramo za popolnega, kadar so kazalniki kvalitete izpopolnjeni,
prav tako je odvisno od cene, in unikatnosti. Zapomnimo si, da invencija ni proces, ki
vključuje le enega znanstvenika in ni proces, ki bi zajemal le eno področje, ampak
zahteva sodelovanje različnih področji.
Potencialne inovacija
Gre za invencijo, ki je pripeljana do uporabnosti, vendar ne še do nove koristi.
Ustvarjena je z razvojem, njeni potencialni odjemalci, pa so tisti, ki so voljni tvegati in
investirati v proizvodnjo in komercializacijo. Torej gre za vmesno postajo med
invencijo in inovacijo (Likar, Križaj in Fatur 2006, 30-31).
Inovacija
Po besedah Druckerja je inovacija specifičen instrument podjetništva. S pomočjo
inovacij resursi dobijo nove sposobnosti za ustvarjanje bogastva. Navsezadnje z
inovacijami ustvarjamo resurse. Prav tako je inovacija vse tisto kar menja potencial za
ustvarjanje bogastva že obstoječih resursov. Torej je inovacija ekonomski ali družbeni
pojem in ne tehnični. 7 izvorov, ki vplivajo na uspešnost inovacije (Drucker, 1992, 3742):
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• nepričakovan dogodek;
• neskladje dogodkov - včasih se inovacija kaže pri stvareh/dogodkih, ki so veljali za
nerazumljive;
• inovacija, ki temelji na potrebah procesa;
• spremembe v industriji ali na tržišču;
• demografske spremembe;
• spremembe v razumevanju, razmišljanju in obnašanju;
• nova spoznanja/ideje, o stvareh, ki lahko postanejo inovativne.
Inovacija je nov ali izboljšan izdelek, postopek ali storitev, ki se pojavi na trgu, se
izkaže za koristen ali se uporabi v nekem postopku. Do nastanka inovacije sta vsaj dve
fazi (Likar, Križaj in Fatur 2006, 30):
• najprej nastane invencija, torej razvitejša ideja, ki lahko postane inovacija;
• nato potencialna inovacija, ki je uporabna, a ne še nujno donosna oziroma koristna
zamisel;
• in šele nato inovacija, ki je dokazana koristna novost.
Inovacije se odražajo tudi na ostalih področjih in niso le tehnološke narave. Tako
poznamo tudi družbene, sociološke, organizacijske, metodološke, procesne in podobne.
Inovacije so trajen proces, saj omogočajo izboljšave na vseh področjih, uspeh pa je
samo eden izmed motivacijskih momentov (Likar, Križaj in Fatur 2006, 141-142).
Na spletni strani gospodarske zbornice Slovenija je zapisano, da inovacije predstavljajo
enega temeljnih dejavnikov razvoja in preboja podjetij na višjo raven konkurenčnosti.
Rezultati analiz kažejo, da storitvena podjetja na splošno ne uvajajo manj novosti kot
proizvodna podjetja, ampak inovirajo drugače. Prav tako prihaja tudi do velikih razlik
med poslovnimi storitvami z visoko vsebnostjo znanja in drugimi storitvami
(Gospodarska zbornica Slovenije, 2009).
V zadnjih letih se je zanimanje za politiko inovacij v storitvah povečalo hkrati z
naraščajočim pomenom storitev za gospodarstvo, vendar pa so storitvene inovacije
lahko in tudi morajo biti podprte na različnih ravneh in z različnimi instrumenti
(Gospodarska zbornica Slovenije, 2009):
• Na ravni dejavnosti predstavlja glavni izziv razširitev baze znanja za storitve. To
ne pomeni le več in boljše raziskave o novih konceptih storitev, ampak tudi razvoj
novih (strokovnih) znanj (spretnosti, veščin …), ki bi bolje obravnavale potrebe
storitvenih podjetij.
• Na ravni podjetja je potrebno mehanizme za podporo inovativnosti bolje
prilagoditi specifičnim potrebam storitvenih podjetij, tako da bi omogočili
svetovanje »bolj po meri« teh podjetij ter jih naredili bolj prilagodljive, fleksibilne.
Ker so inovativne storitve pretežno rezultat interakcije z uporabniki, bi morala biti
podpora inovacijam zagotovljena bolj neposredno in v različnih oblikah, zlasti z
namenom pospeševanja rasti in internacionalizacije storitvenih podjetij.
• Na sektorski ravni lahko inovativni grozdi pomagajo ustvariti povsem nov
storitveni sektor, zlasti z razvojem in spodbujanjem novih »na tehnologiji
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temelječih« storitev s tesnim partnerstvom med velikimi podjetji, univerzami,
inovativnimi podjetji, ter lokalnimi uporabniškimi skupinami.
• Na tržni ravni so lahko storitvene inovacije stimulirane z zahtevo po inovativnih
storitvenih konceptih in odstranjevanjem ovir pri njihovi praktični uporabi.
Vzpostavljanje zaupanja za potrošnike / uporabnike in uporaba javnih naročil za
storitvene inovacije, bi pomagala pri razvoju inovativnega potenciala.
Prevladuje mnenje, da so inovativni tisti proizvodi oziroma storitve, ki se prvič uvedejo
v podjetju (Kos 1996, 19).
Priporočila za inovacije (Drucker 1992, 129-131):
1.
2.
3.
4.
5.

Gre za analizo ugodnih prilik.
Opazovanje okolja in družbe.
Inovacije morajo biti enostavne.
Prav tako mora biti točno določen namen inovacije.
Uspešna inovacija teži k vodilnemu položaju.

Priporočila o ovirah proti inovacijam (Drucker 1992, 131-132):
1. Vodilni ne smejo biti preveč samozavestni.
2. Inovacija ne sme biti preobsežna.
3. Inovacije ne smejo biti usmerjene v prihodnost, ampak v sedanjost.
Drucker (1992, 237) navaja še vrsto drugih priporočil podjetnikom za skrbno in
pazljivo poslovanje in inoviranje.
Inovacijski management
Inovacijski management je bistvenega pomena za inovacije. Od rutinerskega se
razlikuje po tem, da zajema odkrivanje, razvijanje in uveljavljanje novosti. Prav tako so
v inovacijskem managementu pomembne rutine, ki nam omogočajo, da vsakdanje
dejavnosti opravljamo hitro in brez obremenjevanja z iskanjem in/ali raziskovanjem. Z
inovacijskim managementom lahko dosežemo, da rutine postanejo enostavnejše,
gospodarnejše in produktivnejše (Likar, Križaj in Fatur 2006, 20).
Že od samega začetka inovacijskega projekta mora vodstvo podjetja in seveda tudi
inovacijski management primerno upoštevati, nadzorovati in usklajevati delo v vseh
fazah (Likar, Križaj, in Fatur 2006, 141).
Managementu je organiziranje kot pripomoček za krepitev dela. Torej organizacijska
struktura je pripomoček managementu, s pomočjo katerega usklajuje posamične dele
celotnega procesa v specializirane dele. Inovacijsko organiziranje zmanjša število
medsebojnih stikov, slaba stran oziroma nevarnost pa je v tem, da se zaradi preozke
specializacije pojavi enostranskost razmišljanja. Zato mora inovacijski management
vpeljati tudi usklajevanje dela med enotami (Likar, Križaj in Fatur 2006, 148).
Kos opredeljuje, da pri inovacijskem managementu gre za zavestno oblikovanje
inovacijskih sistemov. Torej gre za dispozitivno oblikovanje posameznih inovacijskih
procesov (Kos 1996, 14).
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Inovacijski management se mora ločiti od rutinskega. Vendar je vsak rezultat
inovacijskega managementa potrebno ponovno prevesti v obratovno dnevno delo.
Pomembno vprašanje, ki si ga morajo vodje podjetja zastaviti je, katere strateške
odločitve je potrebno sprejeti za inovacijsko dejavnost in kakšne posledice nastanejo
(Kos 1996, 32-33):
 Strategija izločitve: podjetje se odloča, ali naj včlenijo inovacijsko funkcijo v
podjetje, ali pa naj jo ločijo od tekočega procesa.
 Pomembna je odločitev, ali bo podjetje izvajalo inovacije rokovno omejeno ali
neomejeno.
Tabela 1:Inovacijske strategije in njihove organizacijske posledice
VRSTA STRATEGIJE
ALTERNATIVA
METODA
Cilj lastna inovacija
sami
strateško vztrajanje pri danih
produktih/procesih
prevzem tujih inovacij nakup inovacij, management
posnemanja, prevzem licence
Inovacije
v
lastnem sami
nakup inovativnega podjetja
podjetju
inovacija
v
povezavi
koncerna
v
sodelovanju
z pogodbeni RiR, inovacijsko
drugimi
sodelovanje v ožjem smislu
Inovacija kot trajna naloga ne kot trajna naloga
enkratni
projektni
management
Inovacija kot specialna v obliki projektov
multiprojektni management
naloga
v trajni obliki
RiR oddelki
Inovacija kot vsesplošna ne v obliki projekta
celovito inovacijsko zavestno
naloga
podjetje
Želja
po
mešanih
podjetniške
specifične
strategijah
kombinacije strategij
Vir: Kos 1996, 34
Spreminjanje pomena podjetje/podjetništvo in inoviranje
Kadar govorimo o podjetništvu in inoviranju, se srečamo s štirimi pojmi (Mulej in
Ženko 2002, 19):
• Podjetnost - daje prednost novim zamislim pred starimi.
• Podjetništvo - je pravni pojem in zajema lastništvo podjetji.
• Podjetništvo - kot ekonomski pojem pa zajema ljudi, ki inovativno iščejo,
ustvarjajo in izrabljajo inovacijske priložnosti, na podlagi lastnih ali tujih invencij
in/ali potencialnih inovacij.
• Ustvarjalnost - je sposobnost in volja odmakniti se od utečenega oz. rutine, še
posebej rutinerstva.
Avtor Kos (2002, 42) navaja, da inovativnost podjetij razširja trg in daje podjetju
prednost prvih na trgu, saj novi, funkcionalnejši izdelki na trgu vzbujajo zanimanje

20

kupcev. Na uglednost podjetja na trgu vplivajo tudi inovacije, ki izhajajo iz izboljšav
že obstoječih oz. tradicionalnih izdelkov. Imenujemo jih inovacije nižjega reda.
Kos (2002, 49) trdi, da so inovativna podjetja nagnjena k razširjanju svojega vpliva in
aktivnosti, torej, da jih uspešnost sili v ekspanzijo. Inovativna podjetja prodajajo svoj
»know-how« in storitve zaposlenih. Gospodarstvo z visoko stopnjo inovativnosti pa bo
samostojnejše na trgu in bo tudi agresivnejše v boju z konkurenco, saj pridobiva na
moči in je privlačnejše za tuje vlagatelje in sklepanje »joint ventures« na tujih trgih.
Prav tako (Kos 2002, 59) trdi, da gospodarsko rast zagotavljajo predvsem nova majhna
podjetja, ki nastajajo z zamislijo podjetnika o novem izdelku ali novi storitvi. Ta nova
majhna podjetja so vir novih delovnih mest, vendar je žal v zadnjih letih v ospredju
bolj zamiranje ustanavljanja novih podjetij in prav tako je povečano ukinjanje že
ustanovljenih podjetij.
Iz tega lahko sklepamo (Kligl 2010, 12), da je za uspešnost podjetja in njegovo
preživetje na trgu pomembno, da je podjetje učinkovito, ustvarjalno in inovativno, zato
mora podjetnik prisluhniti zaposlenim in njihovim idejam in jim nuditi možnost
izražanja in razvijanja idej.
Konvergentno razmišljanje
Za konvergentni način razmišljanja je značilno, da so vse misli usmerjene k eni rešitvi
zastavljenega problema. Torej je za rešitev problema pravilna le ena rešitev. Ta način
razmišljanja je povezan z več dejavniki, kjer so pomembne osebnostne značilnosti,
kultura in pridobljene navade iz šole, ki vzpodbujajo konvergentni način razmišljanja
(Likar in soavtorji, 2002, 18).
Divergentno razmišljanje
Za divergentno razmišljanje je značilno, da se misli razhajajo oziroma gredo narazen,
kar pomeni, da tako razmišljanje išče različne rešitve (Pečjak 2001, 9).
Za razliko od konvergentnega načina razmišljanja, pa je divergentno razmišljanje
usmerjeno v ustvarjalno razmišljanje, kjer ustvarjalec želi odkriti čim več rešitev
(Likar in soavtorji, 2002, 19).

3.1 Razvoj in inovacije
Na podlagi literature bi lahko domnevali, da so bili nekateri znanstveniki mnenja, da
inovacije nastajajo linearno. Kar pomeni, da so rezultat točno določenih zaporednih
korakov (Korečan 2007, 25):






bazične raziskave;
aplikativne raziskave;
eksperimentalni razvoj;
proizvodnje oz. uvedbe na trg;
in končne difuzije inovacij v širši prostor.
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Na podlagi nekaterih novih spoznanj (Korečan 2007, 26) pa izhajamo iz dejstva, da je
linearni model inovacij poln pomanjkljivosti. Prevelik pomen daje vlaganjem v
raziskave in razvoj, kot bistvenemu dejavniku inovacij. Na podlagi novih znanj in
ugotovitev so znanstveniki na področju ekonomije oblikovali bolj dinamične modele
inovacij s poudarkom na vlogi znanja.
Model verižnih povezav
Korečan (2007, 26) trdi, da je bistvo tega modela, da s pomočjo medsebojnih
povezanih aktivnosti in pojavov, nastanejo inovacije. Zapisal je, da model poudarja
obstoj stalnih informacij in obenem tudi vpliv in pomen znanja v celotnem
inovacijskem sistemu. Raziskave in razvoj so v tem modelu, le eden od ključnih
dejavnikov. Najbolj znano je proučevanje nastanka inovacij z vidika inovacijskih
sistemov.
Inovacijski sistem
Po mnenju avtorjev Mulej in Ženko (2002, 18) ne prevladujeta več slučajnostni trg in
trg proizvajalca, ampak trg kupca in/ali državno podprt trg kupca, ki spadata med
najbolj sodobne in razvite. Ponudba je večja od povpraševanja, zato je za uspeh
potrebna inovativnost.
Kadar govorimo o inovacijah, je zelo pomembna difuzija. Bistvo difuzije, je spoznanje,
da mora nosilec novosti biti pozoren na stike in komunikacije s potencialnimi
odjemalci in na samo vsebino novosti. Kar pomeni, da mora nosilec novosti, prepričati
odjemalce, da sprejmejo novost in jo podpirajo. Da bi se uveljavljanje novosti končalo
z inovacijo, je potrebno upoštevati 4 sestavine difuzijskega procesa (Mulej in Ženko
2002, 31):
•
•
•
•

značilnosti novosti, ki jo poskušamo uveljaviti;
kanali komuniciranja, s katerimi si pomagamo, pri uveljavljanju novosti;
čas, ki ga potencialni odjemalci potrebujejo, da novost sprejmejo;
družbene značilnosti skupine, pri kateri skušamo novost uveljaviti.

Pri razvoju novosti mora biti podjetje predvsem pozorno na (JAPTI, 2008-2011):
•
•
•
•
•

ciljne skupine uporabnikov;
specifične lastnosti in potrebe ter okolje, v katerem se nahajajo uporabniki;
konkurenčno ponudbo istovrstnega izdelka/storitve in njegovega substituta na trgu;
sistem prodajnih poti – distribucije;
načrtovano rast in strukturo panoge.

Potencialni odjemalci se lažje odločijo za predlagano novost, če ta (Mulej in Ženko
2002, 32):
• nudi prednost, pred že uveljavljeno prakso;
• ne zahteva preveč novih navad;
• ni preveč zakomplicirana;
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• omogoča preverjanje rezultatov na majhnem vzorcu;
• omogoča vnaprej vidne verjetnostne izide.
Seveda pa je uspeh in sprejemanje novosti odvisen tudi od (Mulej in Ženko 2002, 32):
•
•
•
•
•

tipa odločitve;
uporabe in vpliva vrste stikov;
narave družbenega sistema skupine;
navodil nosilca novosti;
stopnje strokovnosti.

Pospeševalec inoviranja mora doseči, da potencialni odjemalci, postanejo trajni. Da to
doseže mora (Mulej in Ženko 2002, 34):
•
•
•
•
•
•

razviti prednostno potrebo po novosti pri potencialnih odjemalcih;
vzpostaviti odnos medsebojnega informiranja z njimi;
diagnosticirati težave odjemalcev, katere bi novost morebiti reševala;
spremeniti utečeno prakso pri potencialnem odjemalcu oziroma vsaj ustvariti
namen;
stabilizirati sprejeto novost in preprečiti prekinitev njene uporabe;
doseči samostojnost potencialnega odjemalca.

Pri tem delu ima pospeševalec inoviranja večjo možnost uspeti, če je (Mulej in Ženko
2002, 34):
•
•
•
•

njegov trud čim večji;
večja usmerjenost k možnim odjemalcem;
združitev ponudbe s potrebami možnih odjemalcev;
sposobnost vživetja v razmere in lastnosti odjemalcev.

Pogledi na lastno-inovacijsko dejavnost
• Strateški: Lastno znanje in inovacijsko-razvojna usmeritev podjetja ustvarjata
pogoje za vodilnost na tržišču.
• Vsebinski: Gre za obliko invencij, ki je podjetju pisana na kožo. Saj gre za ideje, ki
nastajajo znotraj podjetja, predstavljajo odgovor na konkretne težave v podjetju ali
pa so povezane z osnovno dejavnostjo.
• Finančni: S sredstvi za invencijsko-inovacijsko dejavnost in njeno posodobitev, ter
z omogočanjem kreativnega dela, se v podjetju lahko obdrži najboljši kader.
• Vrste in naloge lastne invencijsko-inovacijske dejavnosti: Potrebno je kreativno
in ustvarjalno razmišljanje vseh zaposlenih in ni omejeno na administrativno
delitev operacij znotraj podjetja (Likar, Križaj in Fatur 2006, 97-98).
3.2 Opredelitev pojmov
Kadar govorimo o inoviranju, se srečamo z naslednjimi pojmi (Mulej in Ženko 2002,
19):
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•
•
•
•
•

•
•

•

Invencija - je nova zamisel, ki je lahko celo obetavna, ustvarjena s poklicnim
ali nepoklicnim, namenskim ali slučajnostnim raziskovanjem.
Potencialna inovacija - je invencija, ki je že uporabna, vendar še ni koristna.
Inovacija - je nova korist od nove zamisli, je ustvarjena poslovno celovito.
Odjemalci pa odločajo kaj je inovacija.
Popolna kakovost - je posledica dovolj celovitega inoviranja.
Poslovni načrt - je predvidevanje o izbrani poti od invencije do inovacije.
Avtorjem je v pomoč pri prepričevanju investitorjev, da vložijo denar, ki je
potreben za inovacijski proces.
Inovacijski dohodek/dobiček - je ekonomski in knjigovodski finančni izraz
nove dodane vrednosti, ki je nastala iz inovacij.
Inovativno poslovanje - so podjetniške razmere in stil vodenja, kjer
prevladujejo inovacije in inovativni sodelavci nad rutino in še posebej nad
rutinerstvom.
Inovativna družba - so družbene razmere in ne le podjetniške. Njihova
značilnost je, da v taki družbi prevladujejo inovativni ljudje nad rutinerskimi
ljudmi.

Inovacija pomeni vsako koristno novost, torej gre za naslednji splet (Mulej in
Ženko, 2004, 26):
Inovacija=(invencija X podjetnost X celovitost X vodenje X sodelavci X kultura X
tekmeci X dobavitelji X odjemalci X družbeno-ekonomski pogoji X naravno okolje
X slučajni vplivi).
Kaj so inovacije?
Sarkar (2007, 1-2) opredeljuje inovacijo kot novo idejo, ki izraža neko novo prakso
ali pa kot izboljšana že utečena praksa. Torej poenostavljeno povedano, je inovacija
kreacija nekaj novega ali preoblikovanje starega na novo.
Veliko produktov za katere menimo, da so inovacije, po navadi temeljijo na idejah
drugih ali pa gre za prenovo izdelkov oziroma produktov v tolikšni meri, da
ponovno postanejo hit med potrošniki. Z vidika makroekonomije, so inovacije
tesno povezane z tržno rastjo in z blaginjo v državi.
Ni nujno, da so inovacije del tehnologije. Če trg sprejme novo idejo in podjetje to
idejo preoblikuje v proizvod, ki se na trgu prodaja, potem je to inovacija.
Torej, če povzamemo, so inovacije izkoriščanje novih idej, katere je trg sprejel in,
ki vključujejo novo tehnologijo, procese, nov dizajn in najboljšo prakso. Proces
inovacij v glavnem zajema naslednje faze (Sarkar 2007, 2):
•
•
•
•

imeti novo idejo ali preoblikovanje stare;
prepoznati priložnosti, ki obstajajo ali jih preoblikujemo v novo idejo;
izbira najboljših alternativ;
uporaba novih idej in procesa.

Stopnje procesa za razvoj novih proizvodov (Sarkar 2007, 2):
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•
•
•
•
•

določanje-hitro določimo faze raziskav;
predstavitev poslovnega primera;
oblikovanje in razvoj;
testiranje in potrjevanje idej;
določitev faze, kjer se bo proizvod komercializiral.

Sarkar je povzel Schumpetrove besede, da je podjetnik inovator, ki izvaja
spremembe skozi trg tako, da uvaja nove kombinacije. Te kombinacije, so sledeče
(prirejeno po Sarkar, 2007, 4):
•
•
•
•
•

Uvod v nove, dobre in kvalitetne pogodbe.
Uvod v nove metode produkta.
Odprtje novega trga.
Osvajanje novih virov ponudbe materialov ali delov.
Upravljanje v novi organizaciji, v katerikoli industriji.

Sarkar povzema besede Petra Druckerja (prirejeno po Sarkar 2007, 4), ki trdi, da so
inovacije specifično orodje podjetnikov, s katerim raziščejo spremembe kot
priložnost za drugačno poslovanje ali drugačne storitve. Podjetnik mora namerno
iskati vire za inoviranje, spremembe in njihove simptome, ki odražajo uspešne
inovacije. Podjetniki morajo znati tudi ustrezno uporabiti načela uspešnega
inoviranja.
Sarkar je povzel tudi poimenovanje enega izmed podjetji, ki so opisali inovacijo po
točkah (Sarkar 2007, 5):
• Inovacije so produkt novih dobrin ali storitev, ki je nova ali priznana na podlagi
njenih karakteristik in namena uporabe. To vključuje določena izboljšanja in
tehnološke značilnosti, komponente, materiale ali morebitni software, ki se
lahko uporabljajo skupaj z drugimi karakteristikami.
• Proces inovacije je izvajanje novih ali specifično dokazanih produktov ali
metod. To vključuje specifične spremembe in tehnike, opremo in/ali software.
• Marketinško inoviranje je izvajanje novih marketinških metod, ki vključujejo
določene spremembe in oblike produkta ali novo pakiranje, nova postavitev
produkta, novo promoviranje ali nove cene.
• Organizacijsko inoviranje pomeni izvajanje novih organizacijskih metod, nove
poslovne prakse, novo organizacijo na delovnim mestih in v odnosih.
Vsak raziskovalec definira in opisuje najbolj pomembne točke inoviranja, na
podlagi svojih prepričanj. Sarkar (2007, 6) je povzel besede Tidda in ostalih, ki
trdijo, da je inoviranje proces priložnosti izvajanja novih idej ali uporaba teh idej v
že uveljavljeni praksi.
Zakaj inovirati?
Na svetu je veliko produktov in storitev z enakimi funkcijami, vendar pa stranka
ima različne kriterije za izbiro in ne le funkcionalnost produkta in/ali storitve. Prav
zaradi teh različnih kriterijev pri izbiri produkta/storitve, je pomembno inoviranje.
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Zato moramo zelo dobro poznati strankine želje in kriterije, da bi proizvedli
kvaliteten produkt ali ponudili kvalitetno storitev. Da bi dosegli tak
produkt/storitev, moramo poskrbeti za tehnologijo, proizvodnjo, poslovno
planiranje, marketing vključno z prodajo, človeške vire in še nekatere procese, kot
je dialektični sistem, ki vključuje z vseh bistvenih vidikov izbrane podsisteme,
delne sisteme, pod-procese in delne procese (Ženko, Mulej in Potočan 2008, 147).
Sarkar trdi (2007, 7-8), da mora biti podjetje v današnjem poslovnem okolju, zaradi
tekmovalnosti in tržne nestabilnosti, tekmovalno in dobičkonosno. Za ohranjanje
tekmovalnosti, mora podjetje, vedno znova proizvajati nove ideje in koncepte.
Samo skozi inoviranje lahko podjetje kreira raznolike izdelke in storitve, ki
prinašajo dobiček in ohranjajo podjetje na trgu. V globalni ekonomiji lahko
dosežemo konkurenčno prednost samo s pomočjo raziskav in znanstvenikov. Za
nenehno inoviranje in kreiranje izdelkov, storitev in poslovnih modelov, se mora
podjetje okrepiti s tehnološkimi, informacijskimi in komunikacijskimi
tehnologijami. Inovativni trg omogoča, večje investiranje v ljudi in kapital in ima
večje zmogljivosti, da privabi ter ohrani visoko kvalificirane ljudi.
Kreativnost in celovitost razvoja produktov/storitev nista dovolj, čeprav sta nujno
potrebna. Neformalni sistem razmišljanja uporabljamo pri raziskavah, razmišljanju,
odločitvah in pri končnih akcijah. Celovitost znotraj posamezne discipline je v
veliko pomoč, vendar v večini primerov ni dovolj, saj lahko pride do
nepričakovanih presenečenj (Ženko, Mulej in Potočan 2008, 147).
Strategija inoviraja
Štiri oblike strategij za uspešnost podjetja (Berginc, Krč 2001, 164):
• Prepoznavanje avtonomne vizije podjetja.
• Podrobno preučevanje znanja, ki ga potrebujemo za preučevanje trga.
• Podrobna in iskrena preučitev prednosti in virov, ki jih imamo na razpolago
znotraj organizacije.
• Pospeševanje ustvarjalno-inovativne kulture podjetja.
Spodbujanje in širjenje inovacij
Abramson in Littman (2002, 3) sta mnenja, da vsaka organizacija lahko ustvari
okolje ali kulturo, ki spodbuja svoje zaposlene, da vedno znova iščejo nove ideje,
da spremenijo način poslovanja ali nudenja storitev. Naslednji ključni faktor za
ustvarjanje takega okolja, ki spodbuja inoviranje, je usklajevanje nagrajevanja in
priznanja zaposlenih s cilji, ki jih dajejo inovacije. Prav tako pa je neustrezno
nagrajevanje ovira za spodbujanje inovacij. Medtem, ko je nagrajevanje v podjetju
oziroma organizaciji ključnega pomena, moramo poudariti, da morajo vodje v teh
podjetjih prav tako zagotoviti vire za inoviranje, ki pa niso zastonj.
Kazalci za spodbujanje inovacij (Abramson in Littman 2002, 8):
• podpiranje inovacij z strani vodje;
• zagotavljanje nagrad za inovacijske dosežke;
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•
•
•
•
•

zagotavljanje virov za inoviranje;
prepoznavanje pomembnosti razlik;
učenje od zunaj;
odgovornost inoviranja, mora biti zagotovljena vsem zaposlenim;
eksperimentiraje in ocenjevanje.

Slika 1: Od invencije do inovacije - Inovacijski proces

Vir: Imam idejo, 2008-2012
Po Berginc in Krč (2001, 169) poznamo štiri osnovne tipe inovacij:
1. Izdelčna inovacija: nov izdelek/storitev oziroma njihovo izboljšanje.
2. Procesna inovacija: izboljšanje procesov v organizaciji, njen cilj je povečanje
učinkovitosti.
3. Marketinška inovacija: povezana je z trženjskim spletom, promocijo, cenami,
distribucijo in tudi z funkcijami izdelka.
4. Managerska inovacija: izboljšan način vodenja podjetja.
Po Mulej in Ženko (2004) poznamo 5 tipov inovacij po njihovi vsebini:
1. Programske inovacije, ki pomenijo nov poslovni program. Nastanejo iz sodelovanja
med marketingom in RR.
2. Tehnično-tehnološke inovacije, ki pomenijo nove lastnosti izdelkov in proizvodnih
postopkov.
3. Organizacijske inovacije, ki pomenijo novosti, ki so koristne pri neproizvodnem
delu in njihovem usklajevanju.
4. Upravljavske inovacije pomenijo nov odnos do dela.
5. Metodološke inovacije zajemajo metode, ki sodelavce organizirajo v skupine za
sodelovanje.
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3.3 11 dejavnikov, ki vplivajo na inovativnost
Korelc navaja 11 dejavnikov, ki vplivajo na inovativnost podjetja. Prav tako trdi, da je
inovativnost podjetja, več kot le ustvarjalnost (prirejeno po Creatoor, 2007):
•
•
•
•

inovativnost omogoča podjetju konkurenčno prednost;
inovativnost omogoča tudi gradnjo posla;
inovativnost pomeni tudi tolerantnost do tveganja in sprememb;
inovativnost pa je tudi strateška prioriteta.

Dejavniki, ki vplivajo na inovativnost v podjetju (Creatoor, 2007):
1. Stroški inovacijske dejavnosti.
2. Pokritje inovacijske dejavnosti.
3. Prihodki inovacijske dejavnosti.
4. Strateški vidiki spodbujanja inovativnosti.
5. Postavljanje ciljev ter merjenje in spremljanje rezultatov.
6. Ustvarjanje idej inovacij.
7. Inovacijska kultura in delovno ozračje.
8. Usposabljanje in razvoj kadrov.
9. Organiziranje procesa managementa idej zaposlenih.
10. Inovacijsko sodelovanje.
11. Zaviralni dejavniki.
Inovativnost se lahko izraža v več vidikih (Creatoor, 2007):
•
•
•
•
•
•
•

originalni izdelki ali storitve;
originalni poslovni modeli;
originalne izkušnje z blagovno znamko;
originalne strateške povezave;
originalni prodajni kanali;
originalni tržni segmenti;
originalni komunikacijski kanali.

3.3.1

Razvoj inovativnega okolja

Mulej in Ženko trdita, da je vsak posameznik pravno gledano podjetnik, saj je
lastnik/lastnica svoje delovne sposobnosti, ki jo prodaja na trgu. Njihova uspešnost je
odvisna od njihove podjetnosti. Na uspešnost imajo vpliv štiri skupine lastnosti (2004,
10-11):
•
•
•
•

posameznikov talent;
človekova etika;
posameznikova strokovnost;
posameznikova čustva.

Te lastnosti so v veliki meri soodvisne med seboj in tudi soodvisne z okoliščinami.
Kadar družba živi in deluje po neki ustaljeni rutini in zavrača vse novo, potem ne
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moremo vpeljati (invencijsko-)inovacijskega managementa (nadalje IIM). IIM je
dopolnilo rutinerskemu managementu. Zajema invencije in inovacije in njihovo
ustvarjanje, kar omogoča pogoj za kakovostno poslovanje, ponudbo, poslovni uspeh in
preživetje (Mulej in Ženko 2004, 14-15).
Korečan (2007, 27-28) trdi, da ima dandanes management inovacij bistveno vlogo v
sodobnem okolju in v obstoju gospodarskih družb. Management inovacij je predvsem
pomemben na ravni celotnega državnega gospodarstva in ne le na ravni podjetja. Za
konkurenčnost države na mednarodni in globalni ravni, mora država ustvariti ustrezno
stimulativno okolje. Stimulativno okolje je nagnjeno k večjemu tveganju in podpira
podjetništvo, prav tako podpira vlaganje v RR in inovacije. Tovrstne aktivnosti
imenujemo inovacijska politika.
Korečan (2007, 28) opredeljuje inovacijsko politiko kot dejanja, ki so usmerjena v dvig
kakovosti in učinkovitosti inovacijskih dejavnosti. V podjetju ali v instituciji se
inovacijska politika izvaja, da bi uvedli nov ali izboljšan proizvod, storitev ali proces z
namenom dvigniti produktivnost, tržni delež oziroma profit. Saj bi tako podjetje ali
institucija vplivala na svojo konkurenčnost.
Dejavniki, ki so predpogoj za uspeh in aktivnost inovacijske politike, so (Korečan
2007, 28):
•
•
•
•
•

konkurenčni pogoji na trgih;
dostopnost do kapitala;
družba, ki je naklonjena tveganjem;
ustrezno kvalificirana delovna sila;
ustrezna zakonodaja.

Nekateri dejavniki, ki niso neposredno povezani z inovacijami imajo lahko bistven
vpliv na njihov uspeh.
Znanstvena politika
Znanstvena politika se osredotoča predvsem na elemente inovacijskega sistema, kjer
nastaja novo znanje - univerze, raziskovalni in tehnološki inštituti in laboratoriji za
raziskave in razvoj (Korečan 2007, 29).
Tehnološka politika
Tehnološka politika se osredotoča predvsem na tehnologije in gospodarske sektorje.
Učinkovita oblika tehnološke politike so predvsem finančne podpore nekaterim
projektom. V primerjavi z znanstveno politiko gre pri tehnološki politiki za
proučevanje povezav med raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom (Korečan
2007, 29-30).
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Inovacijska politika
• Laissez – faire
Država zagotavlja ustrezni institucionalni okvir. Pri najbolj ekstremnih primerih so
naloge inovacijske politike omejene na spodbujanje bazičnih raziskav, izobraževanje in
zaščito intelektualne lastnine. V večini primerov je država omejena le na oblikovanje
javnih spodbud za pospeševanje podjetništva. Izhaja iz dejstva, da podjetja sama
najbolj vedo, kaj je za njih najbolje (Korečan 2007, 31).
• Sistematične inovacijske politike
Za to politiko se tudi uporablja pojem (nacionalni) inovacijski sistem. Gre za vrsto
specifičnih institucij, ki skupno ali posamično prispevajo k razvoju in difuziji novih
tehnologij in zagotavljajo pogoje, kjer vlade oblikujejo in izvajajo politiko, ki vpliva na
inovacijski proces. Torej gre za mrežo institucij v zasebnem in javnem sektorju, ki z
medsebojnim sodelovanjem ustvarjajo novo in razširjajo ter prilagajajo tradicionalno
znanje, izobražujejo podjetnike inovatorje, ter poskrbijo za prenos znanstvenih in
tehnoloških ugotovitev v gospodarstvo (Korečan 2007, 33).
Oba modela obravnavata vse postopke inovacijskega postopka, vključno z difuzijo,
uporabo in prodajo novih tehnologij ter poudarjanje pomembnosti institucij in
organizacij kot tudi na področju tehnoloških in znanstvenih politik (Korečan 2007, 30).
Poznamo še sledečo delitev inovacijske politike (Korečan 2007, 31):
• na iniciative, ki so namenjene promociji znotraj obstoječega institucionalnega
okvirja;
• na iniciative po spremembi obstoječega institucionalnega okvirja, s katerimi se
spodbujajo inovacije;
Avtorja Mulej in Ženko (2004, 119) navajata, da je približno 15-20% prebivalcev na
svetu, ki živijo v inovativnih družbah, ki obvladujejo znanje in naložbe v znanje.
Inovativna družba se od rutinerske razlikuje v tem, da (Mulej in Ženko 2004, 119):
• uporablja dosežke, ki so bili razviti v času razvoja svetovne civilizacije;
• prevzema in uporablja lastne in tuje inovacije;
• z lastnim znanjem dograjuje tuje znanje.
Štirje koraki razvoja inovativne družbe (Mulej in Ženko 2004, 122-123):
• Rutinersko poslovanje
• Krepitev povezav med managementom inovativne družbe, RR in
marketingom: Zaradi prodora trga kupcev, moramo:
• pravočasno spoznati in upravljati trg z marketingom;
• privabiti kupce z novimi izdelki ali z novimi lastnosti
izdelkov, kar nam omogočajo raziskave in razvoj;
• znižati stroške izdelave;
• Inovativno poslovanje
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• Inovativna družba
Mulej in Ženko (2004, 126) trdita, da inoviranje mora postati osrednja ekonomska
kategorija, ki bo tudi v državnem smislu odprta.

3.3.2

Vidiki uspešnega invencijsko-inovacijskega razmišljanja

Da bi podjetje ustvarilo vodilni položaj na trgu, je potrebno lastno znanje in
inovacijsko- razvojna usmeritev podjetja. Že to, da proizvod ali storitev izstopa na trgu
in se lahko primerja z konkurenco, je dovolj, da si podjetje ustvarja pogoje za vodilni
položaj na trgu. Da bi v podjetju dosegli njegov razvoj, je potrebno ustvarjalno
razmišljanje vseh zaposlenih, ne le strokovnjakov. Potrebno je ustvariti razmere, ki
omogočajo in podpirajo invencijsko-inovacijsko dejavnost v vseh segmentih podjetja
(Fatur in Likar 2009, 25-26).
Da bi si podjetje zagotovilo prednost na trgu, mora izvajati storitve ali proizvajati
izdelke, ki so novi, boljši, funkcionalnejši in vabljivi. Tako podjetje mora izkoristiti
ustvarjalne potenciale in znanje ter izkušnje vseh zaposlenih. Sistem managementa idej
spodbuja zaposlene v podjetju, da prispevajo ideje za izboljšanje organizacije oz.
podjetja kjer so zaposleni. Kar lahko vpliva na konkurenčnost in poslovno uspešnost
podjetja. Tako podjetje potrebuje nemirne, ustvarjalne osebe, ki nenehno iščejo načine,
da najdejo nove in enostavnejše možnosti. Da bi podjetje bilo inovativno, mora tudi
razviti sistem, ki bo to inovativnost omogočal (Fatur in Likar 2009, 26-28):
• sistem mora biti odobren in podprt s strani vodstva podjetja;
• težava, ki jo obravnava sistem mora biti potencialni problem ali priložnost za
izboljšavo okoliščin;
• inovativni predlog mora podati rešitev ali izboljšanje okoliščin;
• sistem za inovativnost, mora omogočati tudi anonimno prijavo inovacij, če je avtor
znan, pa mora le ta pri sprejetju inovativnega predloga prejeti potrdilo.
Če podjetje želi, da so njegovi zaposleni inovativni, mora v podjetju vladati tudi taka
klima. Vodstvo podjetja mora vedno znova spodbujati inovativnost zaposlenih in
njihovo ustvarjalnost. Torej mora biti inovativnost v podjetju vsak dan prisotna.
Ključni dejavnik, ki omogoča podjetju uspešnost na konkurenčnem trgu, je človeški vir
in gospodarjenje z njim. Če želi podjetje biti konkurenčno in vodilno na trgu, je
njegova naloga, da odkriva ustvarjalne posameznike in jih tudi spodbuja in nagradi
(Fatur in Likar 2009, 29-30).
Eden izmed meril, za merjenje inovativnosti v podjetju, se prepleta z štirimi podprocesi
(Fatur in Likar 2009, 30-31):
• Pridobivanje idej.
• Vrednotenje idej: proces, ki omogoča ocenjevanje vrednosti invencije in njeno
spreminjanje v inovacijo.
• Uporaba novih idej: podproces, ki je ključen za ideje, saj omogoča njihovo
koristnost in smiselnost, razen v primerih, kjer se tržijo le ideje, znanje in invencije.
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• Spodbujanje in pospeševanje inovativnosti: zajema ustvarjanje priložnosti za
inovativnost, nagrajevanje in promoviranje.
7s model razlaga, da je uspešnost podjetja oziroma organizacije odvisna od sedmih
dejavnikov (Fatur in Likar 2009, 31-32):
•
•
•
•
•
•
•

strukture;
strategije oziroma načrta;
zaposleni in njihovo vključevanje;
stil in podpora managementa inoviranju;
sistemi in postopki pri inoviranju;
vrednote v podjetju;
znanje in sposobnosti zaposlenih;

Poznamo dve dimenziji, ki sta ključnega pomena za inovativnost podjetij (Fatur in
Likar 2009, 32):
• »Trda« dimenzija: zajema predvsem dejavnike, ki omogočajo sodelovanje, kot je
recimo vzpostavitev organizacijskih struktur, postopkov, procesov, sistemov
inovacijskih predlogov, nagrajevanje,…
• »Mehka« dimenzija zajema upravljanje s trdimi vidiki inovativnosti in vključuje
ravnanje z klimo in kulturo v podjetju.
Za dolgoročno uspešnost podjetja je najbolje, da gre za prepletanje obeh.
Inovativna podjetja so uspešna (Likar in Fatur 2009, 33-35) zato ker:
• Imajo točno določeno strategijo s katero preverjajo in analizirajo vidike poslovanja,
iščejo rastoče trge in razvijajo nove strategije.
• Imajo točno določene in merljive cilje.
• Vzpostavljajo povezave med razvojno-raziskovalnimi in trženjskimi oddelki.
• Omogočajo ustvarjalnost duha.
• Vzdržujejo stalne stike s svojimi kupci.
• Odlično ustvarjajo in uresničujejo ideje.
• Vzpostavijo več komunikacijskih struktur med zaposlenimi.
• Vsak uspeh v podjetju proslavijo in tudi širijo zgodbo o uspehu.
3.3.3

Inovacijska kultura in klima

Zgodovinarji so ugotovili, da ni tehnološka inovacija tista, ki je bila prva na tem
področju in s svojim pojavom povzročila novo kvaliteto življenja. Ampak je bila to
družba, kjer prevladujejo osebe z možnostjo svobodnega razmišljanja in tveganja na
področju podjetništva (Ženko, Mulej in Potočan 2008, 146).
Organizacijska klima opredeljuje v organizaciji način, kako deluje organizacija v
vsakodnevnih okoliščinah. Skozi organizacijske običaje, načine ravnanja in sistema
nagrajevanja, jo ustvarjajo člani organizacije (Likar, Križaj in Fatur 2006, 151).
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Štiri dimenzije, ki so pomembne za pospeševanje inovacijske klime (Berginc, Krč
2001, 175):
1.
2.
3.
4.

narava medsebojnih odnosov;
narava hierarhije;
narava dela;
usmeritev za podporo in nagrajevanje;

Organizacijska kultura je globoko zasidrana v vrednote in prepričanja v organizaciji.
Predstavlja odziv na klimo, vendar v globljem pomenu (Likar, Križaj in Fatur 2006,
151).
Kulturne značilnosti in vrednote podjetja, ki vplivajo oziroma so povezana z
učinkovitostjo (Berginc, Krč 2001, 176):
1. Vključenost: daje občutek zaposlenim, da pripadajo podjetju.
2. Konsistentnost: pozitivno se povezuje z učinkovitostjo. Pozitivno vpliva na
povezovanje in koordinacijo, vendar, če je v podjetju prisotna previsoka
konsistentna kultura se podjetje težko prilagaja spremembam.
3. Prilagodljivost: pozitivno vpliva na učinkovitost podjetja.
4. Občutek za poslanstvo in vizijo na dolgi rok: omogoča dolgoročne usmeritve,
zato se podjetje tudi lažje prilagaja spremembam.
Pozitivna naravnanost organizacijske kulture je pomembna, saj daje organizaciji
podlago za inoviranje. Inovacijska kultura mora biti v skladu z drugimi okoliščinami v
podjetju, zato naj ne bi bila dana kultura univerzalna, ampak se mora prilagajati ostalim
okoliščinam (Fatur in Likar 2009, 44):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

usmerjenost navzven in prilagodljivost;
odprtost in zaupanje:
sproščenost;
medfunkcijsko sodelovanje oziroma timsko delo;
oblikovanje mitov in zgodb;
zavezanost vodstva k inoviranju;
nagrade in priznanja za uspeh;
poistovetenje zaposlenih s podjetjem;
organizacijska struktura za samostojnost in prilagodljivost;

Za vzpostavitev kulture inoviranja mora podjetje najprej določiti lastna pričakovanja,
nato pa se nenehno zavzemati, podpirati, priznavati in nagrajevati inovativnost svojih
sodelavcev in zaposlenih. Proces ustvarjanja kulture inoviranja se prične z jasno
izraženo vizijo ter poslanstvom podjetja, ki morajo biti vgrajeni v strategije, cilje,
programe in operativne postopke. Toleranca do napak, ustvarjanje izzivov, želja po
eksperimentiranju, odprtost in zaupanje, sproščenost, sprejemanje in dopuščanje mnenj
ter usmerjenost v prihodnost, so za razvoj inovacijske kulture bistvenega pomena
(Likar, Križaj in Fatur 2006, 151-152).
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3.3.4

Motivacija in ustvarjalnost

Čeprav je dandanes veliko dejavnikov za spodbujanje ustvarjalnosti, pa je
najpomembnejše to, da se podjetje tega zaveda in tudi dela na tem. Ustvarjalnost je
potrebno spodbuditi pri tistih, ki so že po naravi kreativni, a se tega bojijo izraziti in
tudi pri tistih, ki te kreativnosti nimajo v tolikšni meri. Zato mora podjetje nenehno
postavljati vprašanja in iskati pot, da proces oziroma potek dela izboljša (Kligl 2010,
20).
Zunanji dejavniki motiviranja, kot so nagrajevanje in ocenjevanje invencij, lahko imajo
negativen vpliv. Ti dejavniki preusmerjajo pozornost od eksperimentiranja proti
upoštevanju pravil. Ker posamezniki čutijo strah pred ocenjevanjem in vrednotenjem,
jim to odvrača interes do inoviranja. Zato tudi zavračajo tveganja, ki so nujna sestavina
ustvarjanja inovacij. Posameznik je lahko ustvarjalen, če lahko svobodno sprejme
tveganja in različne ideje (Fatur in Likar 2009, 51).
Ena izmed najbolj učinkovitih metod za vzpodbujanje ustvarjalnosti, je ta, da vodstvo
podjetja dodeli pravim ljudem prave naloge, ki so usklajene z njihovim znanjem in
zmožnostmi. Notranjo motiviranost posameznik še povečuje, če ima to možnost. In
sicer biti samostojen pri svojem delu, saj se težav lahko loti po svoje.
3.3.5

Sistem nagrajevanja

Fatur in Likar (2009, 58) sta povzela nekaj praktičnih meril za vrednotenje idej:
• Cilji – kolikšna je verjetnost, da bomo s predlagano rešitvijo dosegli rešitev
problema in cilje?
• Izvedljivost – ali je izbrana rešitev tehnično, finančno, gospodarsko in managersko
izvedljiva?
• Sprejemljivost – ali je rešitev družbeno sprejemljiva, katere interese bo izpolnila,
ali bo povzročila izgubo, brezposelnost, nestabilnost.
• Zakonitost – ideja mora biti zakonita in v skladu s pravnimi, kulturnimi in etičnimi
normami.
• Kakovost – ideja mora biti dovolj dobra, učinkovita, koristna in ustrezati mora
zahtevam trga.
• Razumljivost – rešitev mora omogočati, da jo na lahek način pojasnimo.
• Podoba – rešitev mora biti taka, da naredi dober vtis, je sodobna, napredna.
Upoštevati mora tudi ekološke in druge standarde.
Čeprav se v podjetjih srečamo z različnimi oblikami nagrajevanj, je smiselno, da
podjetje izoblikuje vsaj minimalna pravila za nagrajevanje inovativnosti. Ključnega
pomena je, da podjetje poda jasna merila zaposlenim, kaj pomeni biti inovativen in
kakšne koristi lahko pričakujejo zaposleni v primeru predloga inovativne rešitve.
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3.3.6

Usposabljanje in razvoj kadrov in vloga vodje

Usposobljenost zaposlenih in vodij je ključnega pomena za kvaliteten napredek v
invencijsko-inovacijskem procesu (Fatur in Likar 2009, 58-59).
V podjetju lahko imamo zelo usposobljen in kreativen kader, vendar ga moramo tudi
nenehno spodbujati k ustvarjalnosti, da bodo lažje izražali svoje ideje. Zato so začela
nekatera podjetja uporabljati tehnike s katerimi spodbujajo ustvarjalnost (Fatur in Likar
2009, 26).
Sodelovalno vključevanje zaposlenih, se lahko izraža tudi pri vodenju podjetja,
svetovanju in celo kot pomoč pri inoviranju. Če je zaposlen vključen v poslovni proces
sodelovalno, torej aktivno in avtonomno, lahko uporabi več svojih sposobnosti in
posledično lahko organizacija lažje dosega potrebno zadostno raznolikost. Zaradi
tehnoloških razlogov, je sodelovanje zaposlenih v proizvodnji in drugih osnovnih
procesih, normalno in potrebno (Ženko in Mulej, 2000. 375).
Sodelovalno vključevanje zaposlenih spodbuja ustvarjalnost in voljo do dela. Medtem,
ko ukazovalno vodenje učinkuje prav nasprotno. Nekatere skupne značilnosti, so se
pokazale kot pomembne za sodelovalno vzdušje (Ženko in Mulej 2000, 379):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obstoj jasne vizije, poslanstva in filozofije, ki naj bodo znani in sprejeti;
zelo pomembna je strategija in struktura zgrajena na omenjenih vrednotah;
hierarhija je jasna, vendar zmanjšana;
jasne meje nadrejenosti, ukazovanja in odgovornosti;
managerji in vodje so tudi sodelovalni;
zaposlimo osebo in ne paket sposobnosti, zato obravnavamo zaposlenega kot
človeško bitje;
zaposlene vzpodbujamo in mu dajemo možnost razvoja in rasti;
višje plače in možnost izobraževanja zaposlenih;
zaposlimo osebe, ki so sposobne delati v teamu na vodstvenih položajih pa so
osebe, ki »zrasle« v podjetju;
dobro počutje zaposlenega in odprta komunikacija, so nujno potrebni;
dosežki so nagrajeni in proslavljeni.

Hiter gospodarski razvoj zahteva nova znanja, zato podjetja omogočajo vedno več
izobraževanj in usposabljanj ob delu doma in v tujini, kar je pomemben motivacijski
dejavnik. Saj se vodilni v podjetjih zavedajo, da bo jih fleksibilna in kvalificirana
delovna sila, pripeljala do boljšega konkurenčnega položaja na trgih.
Sposoben in uspešen vodja mora biti sposoben se osredotočiti na inovativnost. Torej
mora imeti sposobnost predvidevanja, ustvarjanja poslovnih priložnosti in tudi
sposobnost ukrepati, ko se te priložnosti pojavijo. Mora se znati soočati s tveganjem.
Prav tako je pomembno postavljanje ciljev, da lahko svoje vire uporabi produktivno, da
bodo prinašali najvišjo donosnost (Fatur in Likar 2009, 62).
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3.4 Pomen inovativnosti za uspešnost poslovanja
Gospodarska uspešnost in s tem posledično tudi uspešnost podjetij, je močno povezana
z inovativnostjo. Podjetja z nizko stopnjo inovativnosti bodo gospodarsko neuspešna in
bodo zelo težko konkurirala na trgu. Ključnega pomena pri upravljanju inovacij je
managerska ekipa.
Managerji oziroma inovacijski vodje morajo biti ustvarjalni, intuitivni, imeti morajo
višjo toleranco do tveganja, zelo dobro morajo delati z ljudmi, obvladati morajo svojo
funkcijo in panogo v kateri podjetje deluje, da je podjetje lahko uspešno. Seveda
vključno z uporabo inovacijskih orodij.
Priporočljivo je, da podjetje na vsaka tri leta naredi prenovo poslovnega modela in
postavi jasne cilje oziroma naredi tako imenovano benchmark analizo. Prav tako
morajo vodilni v podjetju narediti analizo konkurenčne sposobnosti in postaviti sistem
za uspešno upravljanje inovacij. Pomembno je, da uvedemo inovacije na vseh
področjih delovanja in ne samo v razvojnih oddelkih. Razviti je potrebno podjetniško
inovacijsko kulturo, zaposlene pa prepričati, da začnejo inovativno razmišljati in jih
tudi nagrajevati.
Za vpeljevanje inovativnosti v podjetje, lahko uporabimo veliko načinov. Največ
znanja lahko pridobimo z opazovanjem zunanjega okolja in z opazovanjem vedenja
kupcev.
Futurist Jim Carrol je zbral 10 idej za zgraditev inovacijske miselnosti (prirejeno po
Gospodarska zbornica dolenjske in Bele krajine, 2011):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaposlite ljudi, ki vam niso všeč.
Pozabite vse, kar veste.
Pomladite se.
Cenite modrost.
Pozabite na trajnost.
Sprejemajte odločitev.
Spremenite fokus.
Ujemite ustvarjalnost.
Razmišljajte o jasnih in sedanjih priložnostih.
Bodite srečni in vznemirjeni.

Predvsem ideja, da naj pozabimo vse kar vemo nekoliko bode v oči. Seveda to ne
pomeni, da vse kar se naučimo in vemo pozabimo in ne velja nič. Pomeni pa, da je že
pridobljeno znanje le podlaga za pridobivanje novih spoznanj, kadar vpeljujejo
invencije v podjetje.
Inovativnost ne pomeni le izumiti nekaj, ampak tudi reševati probleme na drugačen
način, rešiti nalogo na nov način in postaviti zaposlene v novo razmerje. Pompe trdi, da
so vodje s svojimi sodelavci gibalo v podjetju. Bistvenega pomena je komuniciranje in
pretok informacij ter idej v podjetju (Petkovšek, Delo, 2011).
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Kljub temu, da inovativnost lahko prinese podjetju dolgoročni uspeh, pa večina podjetij
zavrača inovativnost, ker razbija že obstoječi ritem, standard in organizacijski pomen
(Berginc, Krč 2001, 174).
3.4.1

Pomen inovativnosti za uspešnost slovenskih podjetij

Po mnenju managerjev so inovacije pomembne za ohranjanje, povečanje konkurenčne
prednosti podjetja, preživetje podjetja na dolgi rok, povečanje povpraševanja po
izdelkih ali storitvah podjetja in zniževanje stroškov.
Letu 2008 so bila slovenska podjetja v povprečju najbolj uspešna pri doseganju ciljev v
zvezi s pozitivnim vplivom inovacij na ugled blagovne znamke in zadovoljstvo kupcev
z novimi izdelki/storitvami. Najmanj pa so bila uspešna pri prodaji izdelkov.
V letu 2005-2007 so podjetja uvedla inovativno kulturo, ki je povezana s stopnjo
inovacij, uspešnostjo inovacij in uspešnostjo podjetja. Raziskave na vzorcu 325
slovenskih podjetij kažejo, da so podjetja z višjo stopnjo inovativne kulture uvajala
inovacije, ki so novost za trg ali podjetje in so uspešnejša pri doseganju ciljev v
primerjavi s konkurenti (Gospodarska zbornica dolenjske in Bele krajine, 2011).
3.4.2

Inovacije-ključni dejavnik turističnega razvoja

Križan in Zakonjšek (prirejeno po Academica Turistica 2011, 102) trdita, da je
inovativnost s turizmom povezana že od njegovega pojava, a šele pred kratkim so
raziskovalci in turistična politika postali pozorni nanj. V Sloveniji so uvedli ustrezen
nacionalni mehanizem za spodbujanje inovativnosti slovenskega turizma.
Po besedah Hribarja (prirejeno po Videolectures.net, 2007), je pomen inovacij za
turizem večplasten, kot tudi pomen fenomena turizem. Turistična ponudba s
povečanjem inovativnosti, postaja vedno bolj ekskluzivna. Saj gre za doživetja, ki še
niso bila na voljo in tako ponudniki dosegajo prednost pred konkurenco. Pri tem ne
smemo pozabiti na ustvarjanje identitete »inovativnosti in kreativnosti« ponudnika
in/ali destinacije.
• Banka turističnih priložnosti Slovenije (BTPS)
Leta 2006 so ustanovili banko turističnih priložnosti Slovenije (BTPS) kot projekt
slovenske turistične organizacije, direktorata za turizem in fakultete za turizemTuristica. Ustanovitelj Dejan Križaj želi s pomočjo BTPS razviti nacionalne
mehanizme, z namenom razširjanja inovacij in povečanja inovativnih potencialov
turizma v Sloveniji.
Glavni namen BTPS je na vseh področjih povezati akterje k hitrejšim in učinkovitejšim
priložnostim v slovenskem turizmu. Vsi registrirani člani lahko na spletni strani zastonj
prijavijo svoje ideje za nove turistične produkte, storitve, prototipe,… kot »idejne
vložek« in svoje finančne, materialne in/ali vire dela kot »energijski vložek«. Vse
idejne vložke preveri komisija turistične banke (Križaj in Zakonjšek, Academica
Turistica 2011, 104).
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 Sejalec
Slovenska turistična organizacija je leta 2004 organizirala tekmovanje Sejalec, kjer je
iskala najbolj inovativne ali zelo dobro organizirane in uspešne turistične inovatorje ali
produkte. Glavni namen Sejalca je spodbujati kreativnost in inovativnost na
podjetniški ravni (Križaj in Zakonjšek, Academica Turistica 2011, 104).
 Snovalec
Medtem, ko Sejalec nagrajuje že obstoječe turistične inovacije, pa snovalec podpira
realizacijo turističnih idej. Snovalec spodbuja kreativnost, invencije in inovacije v
turizmu s pomočjo promoviranja in razvoj turističnih invencij v turistične inovacije.
Snovalec je pri BTPS kot energijski vložek v skladu 40.000€, ki jih prispeva direktorat
za turizem in Minister za Ekonomijo v sodelovanju s slovensko turistično
organizacijo.
Izbira zmagovalne ideje, poteka podobno kot pri Sejalcu. Komisija Banke izbere
najbolj obetavne ideje. Lastnike najbolj obetavnih idej povabijo, da izpopolnijo svojo
idejo s podrobnostmi in jo predstavijo v 20. minutah. Invencija, potencial, plan
realizacije in pričakovani rezultati, so kriteriji, ki jih upoštevajo pri izboru zmagovalca
(Križaj in Zakonjšek Academica Turistica 2011, 105).
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Slika 2: Kako deluje banka turističnih priložnosti Slovenije

Vir: Banka turističnih priložnosti Slovenije, 2010
 Inovativna slovenska potovanja
Individualni turistični produkti, ki so novi in drugačni, so lahko inspiracija pri
odločitvah o potovanju po Sloveniji. Da bi odločitve bile lažje, so pri BTPS naredili
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izbor zmagovalcev Sejalec in Snovalec tekmovanj. Nastali so paketi potovanj in
doživetij, ki trajajo od enega dneva do 7 dni, v višini od 10€ do 400€ in pokrivajo
nekaj regij v Sloveniji. V BTPS so prepričani, da lahko vsak posameznik v teh
pripravljenih paketih potovanj in doživetij najde sveže in zanimive novosti, ki se lahko
v slovenskem turizmu uspešno razvijajo (Križaj in Zakonjšek Academica Turistica
2011, 106).
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4. Kdo so osebe s posebnimi potrebami in njihov pomen v turizmu
V četrtem poglavju naloge bi želela predstaviti osebe s posebnimi potrebami in
njihovo problematiko, ki se odraža tudi v turizmu, ter kako jim lahko pomagamo.
Osredotočila se bom predvsem na gibalno ovirane osebe, kamor spadajo tudi starejše
osebe in družine z majhnimi otroci, na slabovidne in slepe osebe, na gluhe in naglušne
osebe, ter na osebe s težavami v duševnem razvoju. Seveda med osebe s posebnimi
potrebami uvrščamo tudi diabetike, osebe s strogo dieto in osebe z raznimi alergijami.
4.1 Medicinski in socialni model
Do sedemdesetih let prejšnjega stoletja so invalidnost opredeljevali kot posameznikov
zdravstveni in socialno-ekonomski problem. Šele v zadnjih treh desetletjih je pomen
invalidnosti postal družbeni model, torej, da se predvsem ukvarjamo z vključevanjem
invalidov v družbo.
Socialni model zajema področja vključevanje oseb s posebnimi potrebami in okolje v
katerem se nahajajo. Torej v ospredju ni posameznikova invalidnost, ampak
vključevanje teh oseb v družbo, delo z njimi zajema predvsem kontakt in
komuniciranje. Torej problematika se dotakne političnega, ekonomskega, socialnega
in ideološkega področja (Buhalis in Darcy 2011, 4).
Zaradi različnih skupin in stopenj invalidnosti, moramo spoznati individualne potrebe
posameznikov, da bi se le-te lahko primerno zadovoljile. Najpomembnejše pri vsem
tem je, da ne smemo nikoli dajati vtis, da osebi s posebnimi potrebami oziroma
invalidni osebi želimo pomagati oziroma, da se nam le-ta smili zaradi svoje
invalidnosti.
Ker si tudi te osebe želijo biti sprejete v družbo, je nujno potrebno, da jih
obravnavamo kot sebi enake in jih čim bolj vključimo v družbo (Šardi 2009, 9).
Z dopolnitvijo 14. člena so v Ustavi Republike Slovenije določili, da so človekove
pravice in temeljne svoboščine zagotovljene vsakomur, ne glede na osebne okoliščine.
Kot osebna okoliščina je navedena tudi invalidnost.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije opredeljuje
invalidnost na naslednji način, kar je tudi zapisano v Ustavi Republike Slovenije
(MDDZS 2006, 3):
»V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne
svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično in drugo
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali
katerokoli drugo osebno okoliščino.«
Dostopnost v turizmu, ki pripada vsem evropskim prebivalcem, je po navadi
obravnavana in omejena na določeno število ljudi-invalide. Vendar bi moral pomen
besede dostopnost zajemati širšo skupino ljudi, t.j. starejše osebe, družine z otroki,
ljudi s kratkoročnimi kroničnimi obolenji in podobno. V turistični industriji v Evropi,
je takih 130 milijonov strank. Kar pomeni, da je približno 70% oseb s posebnimi
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potrebami zmožnih potovati, kljub psihičnim in fizičnim težavam. Vendar pa zaradi
svojih težav taka oseba potrebuje spremstvo in prilagoditev potovanja (Šardi 2009,
10).
Po podatkih svetovne raziskave, ki so jo izvedli avstralski strokovnjaki, živi na svetu
650 milijonov ljudi s posebnimi potrebami. Če upoštevamo, da so na vsako tako osebo
še družinski člani, lahko sklepamo, da je na svetu 2 bilijona ljudi, ki so na različne
načine povezani z osebo s posebnimi potrebami. To je velik del populacije po svetu in
te osebe lahko zelo vplivajo na socialno in ekonomsko situacijo po državah širom
sveta (Darcy 2008, 2).
Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je na svetu invalidnih 600 milijonov
ljudi, to je skoraj 10 % vsega prebivalstva, med temi pa je več kot 60 % oseb v starosti
od 15 do 64 let. Prav tako ocenjujejo tudi, da okrog 80 % vseh invalidnih oseb živi v
deželah v razvoju (Statistični urad Republike Slovenije 2007).
Po podatkih Evropske komisije, je v Evropski uniji približno 37 milijonov ljudi, ki so
invalidi, vse skupaj pa je v Evropski uniji 120 milijonov invalidnih in starejših ljudi, ki
si želijo večjo dostopnost in večje možnosti za potovanje (Šardi 2009, 10).
Prav tako razne študije Eurostata kažejo, da bi se naj delež oseb v starosti nad 65 let
med skupnim prebivalstvom v EU-27, povečal iz 17,1% na 30,0%. Od leta 2008 pa do
2060, pa bi se naj povečal od 84,6 milijona na 151,5 milijona.
V Sloveniji naj bi se po srednji varianti projekcije prebivalstva, delež ljudi v starosti
nad 65 let povečal za 16,1% na 33,4%, oziroma naj bi se od leta 2008 do leta 2060
povečalo iz 325.300 na 589.900 (Statistični urad Republike Slovenije 2009, 30).
Iz navedenih podatkov lahko razberemo, da se bo delež starejših oseb povečal, kar
pomeni tudi v turizmu večje potrebe po tem ciljnim osebam prilagojenih potovanjih.
4.2 Pomen socialnega turizma
Socialni turizem omogoča, da osebe s posebnimi potrebami gredo na
počitnice/izlete/potovanja. S socialnim oziroma dostopnim turizmom prispevamo tudi
k regionalnemu razvoju in pospešimo razvoj specifičnih lokalnih gospodarstev. S
pomočjo socialnega turizma prispevamo k povečanju gospodarskih in zaposlitvenih
možnosti.
Namen socialnega turizma je olajšanje dostopnosti v turizmu v evropskih destinacijah,
osebam katere težko potujejo ali pa je to za njih trenutno nemogoče.
Socialni turizem tudi omogoča, razvoj turizma izven sezone v destinacijah, kjer
prevladuje predvsem sezonski turizem. Hkrati omogoča tudi, promocijo in razvoj
malih in nastajajočih destinacij. V skladu s tem socialni turizem omogoča dolgoročne
zaposlitvene možnosti (EC 2012).
Socialni turizem lahko obravnavamo iz dveh vidikov. In sicer pri enem vidiku gre
predvsem za prilagojeno dostopnost informacij o razpoložljivosti ponudbe za invalide.
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Drug vidik obravnava predvsem izvajanje prilagojene turistične ponudbe, kjer gre
predvsem za fizično prilagoditev turistične infrastrukture in prilagoditev storitev, ki pa
zahteva posebne veščine in posebno znanje.
Vendar gre za dolgotrajen proces, ki poleg namestitve in transporta zahteva
prilagajanje še veliko drugih storitev. Torej gre za dva procesa turizma (Grabar 2008,
5-6):
 Potovanje: vključuje organizacijo, distribucijo, promocijo in izvedbo potovanja.
 Turizem: zajema namestitveni sektor, prireditveni sektor, lokalne zanimivosti, tudi
prodajni sektor, ipd.
• Calypso-turizem za vse
Calypso je triletna akcija Evropske komisije, ki spodbuja socialni turizem. Omogoča
potovanja skupinam oseb, ki so prikrajšana za potovanja in omogoča tudi krepitev
lokalnega gospodarstva in večanje zaposlitve.
Calypso pokriva 4 ciljne skupine (Calypso 2011, 3):





mladi od 18. do 30. leta starosti;
invalidi;
družine z nizkimi dohodki in majhnimi otroci;
starejše osebe.

Zaradi namena, da Calypso doseže prikrajšane skupine in enakomerno razširi
turistično sezono skozi vso leto, se je njen proračun leta 2011 povečal iz 1 milijona €
na 1,5 milijona €.
Pobuda za to akcijo je bila sprejeta leta 2009. Za projekt Calypso so zainteresirani v
turističnem sektorju, regionalni, nacionalni in evropski organi, ter NVO in tudi
zasebna podjetja. Nekatere zahodne države (Francija, Španija in Portugalska) imajo s
socialnim turizmom že številne izkušnje, medtem ko se države severne in vzhodne
Evrope šele vključujejo.
Calypso sestavljajo številni strokovnjaki. Akcija Calypso ima tudi svoj logotip, kjer je
upodobljena mitološka nimfa. Prav tako program Calypso najdemo tudi na spletni
strani Evropske komisije.
Akcija Calypso je v prvih dveh letih svojega delovanja (2009 in 2010) dosegla
precejšen napredek. 21 držav iz vse Evrope se je priključilo študiji o socialnem
turizmu in njegovih pozitivnih učinkih.
4.3 Opredelitev skupin s posebnimi potrebami
Pri opredeljevanju oseb s posebnimi potrebami ne gre samo za osebe invalide, ampak
tudi za starejše osebe in mlade družine z otroki. Ti vsi potrebujejo prilagoditve na
potovanjih in izletih, da so le-ti brezskrbni.
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Če se sedaj osredotočimo samo na invalide, delamo ljudje predvsem dve napaki. In
sicer, ljudje pogosto invalidne osebe vidijo kot homogeno skupino ljudi in jih tako
enačimo med sabo. Vendar se tudi invalidne osebe med seboj razlikujejo s svojimi
zgodbami in individualnimi potrebami.
Druga najpogostejša napaka je, da kadar pristopimo k invalidni osebi, ji takoj
podzavestno želimo pomagati in ji tudi ponudimo pomoč. To ni narobe, če gre za
odnos »jaz tebi ti meni«, povsem napačno pa je, ko obravnavamo invalidno osebo kot
objekt, ki potrebuje pomoč in mi namesto njega mislimo, kaj je dobro zanj in pravilno
(Žnider, Kolenc in Ačko 2007, 5).
Glede na invalidnost delimo osebe na (Svetina, Jesih, Bizjak in Kovač 2007, 7):
•
•
•
•

osebe z motnjo ali s težavami v duševnem razvoju;
gibalno ovirane osebe;
slepe in slabovidne osebe;
gluhe in naglušne osebe (invalidi sluha in govora).

V Evropski uniji se položaj invalidnih oseb razlikuje med državami. Njihov položaj je
predvsem odvisen od ekonomskega položaja posamezne države. Slovenija si prizadeva
za uveljavitev novega pristopa k invalidnosti. Ta bi temeljil na pojmu pravice in ne na
pojmu dobrodelnosti, na priznavanju in zadovoljevanju različnih potreb invalidov. V
skladu s tem je v pripravi Zakon o izenačevanju možnosti za invalidne osebe, ki bo
uzakonil pozitivno diskriminacijo do ljudi z invalidnostjo oziroma s posebnimi
potrebami (Žnider, Kolenc in Ačko 2007, 7).
Turista s posebnimi potrebami opredeljujemo kot osebo, ki si želi potovati v
destinacijo po svoji izbiri. Med osebe s posebnimi potrebami prištevamo (Taljat 2010,
9):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gibalno ovirane osebe;
slepe in slabovidne osebe;
gluhe in naglušne;
osebe s težavami in motnjami v duševnem razvoju;
alergike;
diabetike;
pritlikave;
osebe s trajnimi boleznimi in ovirami;
starejše;
starše z otroki.

Svetovna turistična organizacija opredeljuje te osebe, kot vse osebe ki se zaradi
neprilagojenega okolja, srečujejo s problemi z dostopnostjo in imajo posebne potrebe
med potovanjem.
Eden izmed pomembnih dejavnikov, ki ima ključno vlogo pri delu s turisti, ki imajo
posebne potrebe, je tudi izobraženost turističnega delavca in njegova seznanitev s
potrebami, ki jih ima gost.
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Statistični urad Republike Slovenije (2007, 7-8) trdi, da razlike med definicijami
invalidnosti kažejo na to, da to področje težko opredeljujemo. Zato je v uporabi beseda
»osebe s posebnimi potrebami« in označuje vse osebe, ki potrebuje dodatno pomoč ali
prilagojene programe oziroma posebne programe.
Te osebe so zaradi različnih vzrokov bolj izpostavljene možnosti, da so v vsakdanjem
življenju socialno izključeni ali diskriminirani.
Čeprav zakonodaja osebam s posebnimi potrebami zagotavlja socialne pravice, jim
pravica do enake udeležbe še ni zagotovljena.
4.4 Izzivi s katerimi se srečujejo osebe s posebnimi potrebami
Slogan Enakovredna dejanja 2010, zajema razumske odločitve, ki vodijo, do nediskriminiranosti oseb s posebnimi potrebami. Kar vključuje tudi enostavne rešitve, ki
nas pripeljejo do dostopnih informacij. Vendar je dostopnost in prilagojenost
predvsem odvisna od sredstev, ki jih imamo in v kolikšni meri so prilagojene stvari
uporabne oziroma praktične.
Slogan Enakovredna dejanja 2010 zajema predvsem (Direct 2012):
•
•
•
•

prenočitvene kapacitete;
turistične znamenitosti;
restavracije;
transport.
Slika 3: Dvigalo za osebe na invalidskih vozičkih za vstop v bazen

Vir: Vecer.com, 2009
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Slika 4: Prilagojen vstop v morje za gibalno ovirane

Vir: Bigblog, 2007
Vendar ponudniki turističnih storitev ne smejo nižati standardov, kadar gre za
prilaganje razmer, da so le-te dostopne osebam s posebnimi potrebami. Čeprav gre za
osebe s posebnimi potrebami, jih uvrščamo med zahtevnejše goste in do njih ne
smemo biti nenaklonjeni (Direct 2012).
Osebe s posebnimi potrebami, veljajo v turistični panogi za obrobno ciljno skupino
gostov, razen na področju zdraviliškega turizma in organizacij namenjenih invalidnim
osebam. Osebe s posebnimi potrebami enako dobro razumejo okolje okoli sebe, kot
ostali ljudje. Vendar pa ovire za njihovo normalno življenje ne stojijo samo na njihovi
poti, ampak v glavah ljudi in se odražajo v družbenem ne-sprejemanju.
Ljudje s posebnimi potrebami, se soočajo z naslednjimi izzivi (Adamič 5-6, 2009):
• Pogosto morajo plačati visoke cene vozovnic, zgodi se tudi, da jih posadka ne
sprejme na krov.
• Zaradi ne dostopnosti nekaterih prevoznikov, so osebe s posebnimi potrebami
prisiljene poiskati dražje ponudnike prevoznikov.
• Prenočitvene kapacitete in območja za prosti čas po navadi niso dostopna osebam s
posebnimi potrebami.
• Muzeji in rekreacijski parki pogosto niso dostopni za osebe z motnjami v razvoju in
s težavami pri gibanju.
• Turistične informacije, prospekti in brošure niso uporabni za osebe s posebnimi
potrebami. Zelo malo informacij obstaja v Braillovi pisavi.
• Zaposleni v turizmu pogosto niso usposobljeni za delo z ljudmi s posebnimi
potrebami.
• Prav tako se te osebe, še posebej invalidne osebe, srečujejo z raznimi stereotipi.
Za delo z gosti s posebnimi potrebami je priporočljivo sledeče (Taljat 2010, 4):
• Zaposleni v turističnih obratih, bi morali biti pripravljeni razumeti in reševati težave
s katerimi se srečujejo osebe s posebnimi potrebami.
• Zaposlene je potrebno ustrezno usposobiti za nadzor in opravljanje storitev in za
uporabo objektov in naprav, ki jih uporabljajo osebe s posebnimi potrebami.
• Prav tako bi morali biti zaposleni seznanjeni s sredstvi za komuniciranje, ki jih
uporabljajo osebe s prizadetimi čutili.
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• Zaposleni morajo osebam s posebnimi potrebami podati podrobne informacije o
storitvah in dostopnosti in jim ponuditi pomoč za olajšanje dostopa.
• Varnostniki v prenočitvenih kapacitetah in prevozniki oseb s posebnimi potrebami,
bi morali imeti seznam sob kjer se nahajajo osebe s posebnimi potrebami v slučaju,
da pride do nujnega primera.
Torej, če na kratko povzamemo, moramo biti pri delu s turisti invalidi pozorni na
(Svetina, Jesih; Bizjak in Kovač 2007, 7):
•
•
•
•
•

ustrezne prilagoditve v infrastrukturi;
potrebno dodatno opremo;
razumevajoče in korektne medčloveške odnose;
prilagojene, ustrezne in kakovostne storitve;
ustrezno izobraženost turističnih delavcev.

Bistveni predpogoji za prilagoditev ponudbe na dostopen način (Taljat 2010, 4):
•
•
•
•

podane morajo biti zanesljive in ažurne informacije;
odpravljene morajo biti arhitekturne ovire tam kjer je možno;
odpravljene morajo biti kulturne ovire;
osredotočiti se moramo na profil stranke in njene potrebe.

4.5 Vloga in pomen oseb s posebnimi potrebami za turizem
Ker je dandanes turistična ponudba že zelo raznolika, je vse težje gostu ponuditi nekaj
novega. S tržno vrzeljo lahko dosežemo prepoznavnost destinacije med turisti in
poskrbimo za njeno edinstvenost, saj je potrebno vedno znova iskati nove poti in
načine za prodajo produktov in storitev. V turizmu lahko med tržne vrzeli navedemo
adrenalinski turizem, turizem za mlade, izobraževalni turizem in invalidski turizem.
Turizem je postal razvita in profesionalna industrija, ki je polna izzivov, v agresivnem
in tekmovalnem okolju. Skrbno načrtovanje novih ponudb, lahko zagotovi vodilni
položaj. Kljub strateškemu in vseobsežnemu načrtovanju, pa ni potrebno, da gre za
dragi turizem. Pomembno je, da vključuje ustrezno storitev in dobra fizična merila in
izvrstno ponudbo. Načrtovanje mora biti večdimenzionalno in vključevati mora
preteklost, sedanjost in prihodnost (STO 2003, 40-41).
Grabar je povzel po Sferenu dejavnike, ki oblikujejo tržne vrzeli (prirejeno po Grabar
2008, 3-4):
• glede na različne potrebe in vrednote, se skupine kupcev razlikujejo med seboj;
• možnost oblikovanja majhne količine produktov;
• zadovoljevanje teh posebnih potreb, je pomembnejše od ekonomije obsega.
Gre za usmerjenost turističnih ponudnikov na ozko določeno skupino kupcev z
enakimi potrebami in željami.
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Čeprav se stanje nekoliko izboljšuje, pa prepoznavnost Slovenije kot blagovne
znamke, še ni tako dobra kot bi si želeli (EPF 2000, 6). Domnevamo, da bi iskanje
novih turističnih vrzeli in razvoj turizma za osebe s posebnimi potrebami, lahko
pripomoglo k večji prepoznavnosti Slovenije.
Slogan »Turizem za vse« tako zajema ustvarjanje potovanja in turistične destinacije,
produkte in informacije, ki so primerne za vse osebe s posebnimi potrebami, njihove
družine in prijatelje (Kores 2009, 9).
V 26. členu Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je zapisano, da ima vsak
invalid pravico do ukrepov, ki jim zagotavljajo samostojnost, družbeno in poklicno
vključenost ter vključevanje v življenje skupnosti. V Evropski uniji je več kot 15%
vseh prebivalcev, invalidov (Evropska komisija, 2012).
Vsako potovanje, ki se ne opravi zaradi ovir, ima številne posledice za gospodarstvo.
Vključuje tudi pomanjkanje prometa v turističnem sektorju, manjšo gospodarsko rast
in možnost zaposlovanja. Iz tega lahko sklepamo, da ukrepi za oblikovanje dostopne
turistična ponudbe vodijo h kakovostnejšemu in konkurenčnejšemu turističnemu
podjetju.
Ocenjeno je, da v Evropi znaša splošno povpraševanje po dostopnem turizmu 127,5
milijonov ljudi. Če jih od teh ima 70% tudi finančne zmožnosti potem znaša
potencialni turistični trg 89 milijonov. Vendar je pomembno dejstvo, da take osebe
zelo redko potujejo same, zato je končna ocena turističnega trga v Evropi 133
milijonov turistov ali 89 milijonov evrov (Adamič 2009, 6-7).
Raziskava na Univerzi v Surreyu Veliki Britaniji, je pokazala, da je več kot 134
milijonov ljudi potencialnih uporabnikov »dostopnega turizma« oziroma 27%
prebivalcev EU. Samo evropski popotniki bi tako ustvarili okrog 89 milijard evrov
prihodka. Če upoštevamo invalidne osebe, starejše državljane, noseče ženske, družine
z majhnimi otroci, torej vse tiste, ki imajo gibalne, senzorne, mentalne omejitve, lahko
ocenimo, da bi z izboljšanjem dostopnosti v turizmu, omogočili veliko več potovanj
(prirejeno po Kores 2009, 9).
Tabela 2: Odstotek invalidov, oseb z dolgotrajno boleznijo in starejših od 65 let v za
leto 2008 in 2020
Invalidi 2008 (%) Osebe z dolgotrajno Prebivalstvo starejše
boleznijo 2008 (%)
od 65 let (%)
2008/2020
Slovenija
8,3
11
16,1/20,4
Evropska
Unija
15
31,4
17,1/20.1
(27)
Vir: Kores 2009 povzeto iz SURS.
• Obnovljena turistična politika Evropske unije
29. novembra 2007 je Evropski parlament sprejel resolucijo o obnovljeni turistični
politiki EU z naslovom » Na poti k močnejšemu partnerstvu za evropski turizem«.
Politika poudarja, da je potrebno na evropski ravni (Brence 2009, 9-10):
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• uskladiti informacije o dostopnem turizmu;
• začeti postopek uvedbe posebne oznake ES »dostop za vse«, ki bi zagotavljala
osnovno dostopnost različnih objektov;
• povečati varstvo, ohranjanje in obnove evropske kulturne dediščine, ter strožjemu
upravljanju teh lokacij in strožje pogoje obiskovanja;
• zagotoviti dostop teh lokacij za osebe s posebnimi potrebami, ki se vedno bolj
udeležujejo turističnih potovanj.
Ker se evropski parlament zaveda, da je dostopnost turističnih destinacij odvisna tudi
od obstoječih in razpoložljivih prevoznih storitev, so pri oblikovanju nove turistične
politike in razvoju evropske prometne politike določili, da je potrebno upoštevati tudi
ovire, ki vplivajo na dostopnost regij s posebnimi naravnimi in geografskimi
značilnostmi, kot so recimo najbolj oddaljene regije, otoške in gorske regije ter redko
poseljene najsevernejše regije.
Prav tako je pomembno tudi, da se je povečala potreba po izvajanju evropskega
programa za zunajsezonski upokojenski turizem, ki bi izboljšal kakovost življenja
starejših občanov, ustvaril delovna mesta ter povečal povpraševanje in rast evropskega
gospodarstva.
Evropski parlament je mnenja, da potrebujemo novo turistično politiko, ki bo
zagotovila trajnost evropskega turizma na gospodarskem, družbenem, ozemeljskem in
kulturnem področju. Obnovljena turistična politika podpira in promovira bolj
trajnostne in družbeni odgovornejše prakse v turističnem sektorju.
Cilj evropske komisije je, ustvariti enakovredne možnosti za osebe s posebnimi
potrebami, zato je novo turistično politiko oblikovala na podlagi evropskega
akcijskega načrta. Evropska skupnost in države članice so potrdile stališče, da je
invalidnost širše vprašanje človekovih pravic in prava, ko so podpisale konvencijo
Združenih narodov o pravicah invalidnih ljudi v letu 2007, kjer so poudarili vlogo
dostopnosti in odpravljanju ovir na vseh področjih.
• Turistična politika Republike Slovenije
V okviru Ministrstva za gospodarstvo za načrtovanje in izvajanje politike skrbi
Direktorat za turizem. 16. aprila 2009 je vlada Republike Slovenije sprejela turistično
politiko z usmeritvami za leto 2010.
V Evropi zaradi staranja prebivalstva naraščata dve specifični skupini, in sicer socialna
skupina seniorjev (aktivnih upokojencev) in ljudi z omejenimi možnostmi (invalidi). Z
ukrepi usklajene socialne in turistične, ter drugih politik, so številne države EU začele
izkoriščati ta dva potenciala kot konkurenčno prednost v turističnem sektorju.
Spodbujanje razvoja turističnih produktov in storitev socialnega turizma, ki vključuje
seniorje, invalide in tudi mlade je ena izmed prioritetnih trajnostnih ukrepov za
spodbujanje konkurenčnosti evropskega turističnega gospodarstva.
V programskem obdobju 2009/2010 so v okviru ukrepov politike za spodbujanje in
uveljavljanje načel za razvoj turizma, opravili raziskavo o stanju, perspektivah in
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potencialih razvoja turističnih produktov in storitev socialnega turizma v Sloveniji
(Brence 2009, 10-12):
• ukrepi prometne in gradbene politike;
• ukrepi ekonomske politike in politike spodbujanja turističnega podjetništva;
• ukrepi izobraževalne politike, politike razvoja in usposabljanja ustreznih človeških
virov;
• razvoj indikatorjev trajnostnega turizma, ki je instrument načrtovanja in upravljanja
turističnih destinacij, in nudijo potrebe informacije o vplivu turizma na okolje,
gospodarstvo in socialno-kulturne parametre.
Do sedaj so se potrebe po dostopnem turizmu v večji meri pojavljale v ekonomsko
razvitejših državah, kot so ZDA, Kanada, Združeno Kraljestvo, Nemčija Japonska,
Hong Kong, Kitajska, Singapur, Avstralija in Nova Zelandija.
Turisti s posebnimi potrebami predstavljajo pomemben del tržnega segmenta, ki ga
država ne more ignorirati. Podobno kot vsak tržni segment, ima tudi ta svoje potrebe.
Te potrebe so (CopperWiki, 2011):
•
•
•
•
•

potrebe po informacijah;
socialni problemi;
problem stroškov;
lahka dostopnost do destinacije;
pravica do druženja.

Sodeč po besedah, ki so zapisane na spletni strani (Caribbean, 2011) vedno bolj
potujejo po svetu in porabijo veliko denarja zato se uvrščajo med kreatorje novega
tržnega segmenta.
Prav tako so tudi na centru za šolanje psov vodičev zapisali (Canis, 2011), da bi morali
osebam s posebnimi potrebami tudi v turizmu ustreči na istem nivoju kot ostalim.
Naloga zaposlenih v turizmu, bi morala biti med drugim tudi, da bi omogočili dostop
do turističnih storitev in dobrin, vsem potrošnikom.
Čeprav se pozornost za izboljšanje kvalitete življenja osebam s posebnimi potrebami
povečuje, se ti še vedno srečujejo z mnogimi ovirami in omejitvami, ki vplivajo na
zmanjšanje kvalitete njihovega življenje.
Ker se je izkazalo, da turistični delavci ne poznajo osnovnih vrst in stopenj oviranosti,
bi moral vsak turistični in socialni delavec, ki se ukvarja s turizmom za osebe s
posebnimi potrebami, podrobneje poznati vrste in kategorije oviranosti. Saj zaradi
svojega nepoznavanje osnovnih vrst in stopenj oviranosti ne znajo pravilno izbrati
pravilnega potovanja, pravilne nastanitvene kapacitete in prevoznika. Zato je tudi
izrednega pomena sodelovanje turističnega sektorja z invalidskimi organizacijami.
• MIT!-make it accessible
V sklopu razvijanja dostopnega turizma se je oblikoval projekt MIT!, kjer sodelujejo
številne organizacije iz vse Evrope. MIT! (2009) je projekt, ki je usmerjen k:
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•
•
•
•
•

managerjem MSP in trženjskim strokovnjakom v turizmu;
trenerjem, učiteljem in vsem udeleženim v vseživljenjskem učenju;
ponudnikom strokovnih izobraževanj in treningov v turizmu;
združenje starejših občanov, oseb s posebnimi potrebami in njihovih družin;
udeležencem, ki so ključni na področju regionalnega gospodarskega razvoja.

Na spletni strani projekta, je zapisano njihovo vodilo poslovanja:
»Do potovanj dostopnih starejšim in osebam s posebnimi potrebami preko inovativnih
trženjskih strategij, ki temeljijo na zavedanju o posebnih zahtevah, potrebah in
aktivnem odnosu do socialne vključenosti.«
Pomembnost projekta MIT!-Postanimo dostopni se kaže v tem, da je turistični sektor
pretežno sestavljen iz malih in srednje velikih podjetji, ki so zelo pomembna za
evropsko gospodarstvo. MIT! prispeva k izboljšanju dostopnosti turizma za starejše
osebe in osebe s posebnimi potrebami ter njihove družinske člane ter tako pripomore k
njihovi mobilnosti in izboljšanju kakovosti življenja.
• Projekt ITTI-Improving accessibility through training in tourism
Glavni namen projekta ITTI je dostopna turistična ponudba. Gre predvsem za
izobraževanja turističnih delavcev za delo z osebami s posebnimi potrebami in s
starejšimi osebami. V ta namen v projektu ITTI analizirajo potrebe po tovrstnih
storitvah v Sloveniji in med drugim tudi sodelujejo z osebami, ki imajo posebne
potrebe. Glavne aktivnosti (ŠENT 2009-2012):
• Analiza potrebnega znanja in spretnosti za delo z osebami s posebnimi potrebami.
• Nudenje tega znanja turističnim delavcem in izvajanje treningov za večjo
sposobnost pri delu z osebami s posebnimi potrebami.
• Izobraževanje oseb, ki bodo izobraževale turistične delavce.
• Širjenje tovrstnega turizma.
• Ocenjevanje dostopnosti turističnih infrastruktur.
4.6 Ali si osebe s posebnimi potrebami želijo potovati?
Tajnica mariborskega društva za cerebralno paralizo trdi, da si osebe s posebnimi
potrebami želijo biti obravnavane enako kot ostali turisti, kadar govorimo o potovanju.
Turistična agencija Kompas v Ljubljani ima oddelek za organiziranje takih potovanj in
turistična agencija Intelekta ima v katalogih označeno, kateri hoteli so dostopni za
invalidske vozičke, vendar pa to ni dovolj. Po besedah tajnice mariborskega društva za
cerebralno paralizo, ni realno pričakovati, da bi se slovenske turistične agencije
specializirale za tovrstna potovanja (Šardi 2009, 13).
Po besedah predstavnika Zveze paraplegikov Slovenije, lahko sklepamo, da si osebe,
ki se soočajo z invalidnostjo, želijo biti del družbe in obravnavane enako, kot tisti, ki
se s tem ne soočajo (Zveza paraplegikov Slovenije, 2012):
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»Mogoče mislite, da smo vsi ljudje s telesnimi napakami razočarani nad svojim
življenjem in s tem razdražljivi, slabe volje in zagrenjeni. S sodelovanjem z nami se
lahko prepričate, da smo kljub našim gibalnim omejitvam še kako veseli, prijazni, nad
svojim življenjem prav nič razočarani in polni radosti. Vse prej kot bolni in včasih bolj
zdravi od zdravih.«
Na spletni strani RTV Slovenije je zapisano, da petino potovanj po Evropi opravijo
ljudje s posebnimi potrebami. Vendar se poleg neprilagojene ponudbe in turistične
infrastrukture, pojavlja še en problem, in sicer neznanje ter predsodki tistih, ki
posebnih potreb nimajo. Nacionalno turistično društvo že opravlja tovrstna
usposabljanja za vse turistične delavce (MMC, 2009).
Da si osebe s posebnimi potrebami želijo potovati, priča tudi vse več raziskovalnih
nalog na to temo, kjer prihajajo, do zaključka, da si osebe s posebnimi potrebami, kjer
imajo najmočnejšo vlogo osebe z invalidnostjo, želijo potovati (BTPS.IN.znanje,
2008).
Slika 5: Tudi osebe z gibalno oviranostjo si želijo potovati

Vir: Weisseespitze, 2013
Slika 6: Potovanje slepih in slabovidnih oseb po navadi poteka z pomočjo
spremljevalca

Vir: Delo, 2012
4.6.1

Namen turistične agencije za osebe s posebnimi potrebami

V Sloveniji se organizacije turističnih aktivnosti oseb s posebnimi potrebami oziroma
invalidov, lotijo predvsem v okviru turističnih organizacij. Turistični delavci, razen v
zdraviliščih, ne ponujajo posebej prilagojenih programov. Prav tako je tudi premalo
prilagoditev v infrastrukturi. Zato lahko dobimo upravičeno občutek, da turistično
gospodarstvo zanemarja tako veliko skupino ljudi, ki si prav tako želijo kvalitetno in
brezskrbno preživeti prosti čas. Na trgu so se tako začela pojavljati FIT potovanja in
prilagojeni potovalni aranžmaji.
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• FIT potovanja
Premnogokrat se še srečujemo s predsodkom, da osebe s posebnimi potrebami
oziroma invalidi niso aktivni, se ne udeležujejo prostočasnih dejavnosti in, da zaradi
svojih zdravstvenih težav ne potujejo. To zgrešeno prepričanje zavira razvoj in
organizacijo turističnih aranžmajev, ki bi bili prilagojenim osebam s posebnimi
potrebami. Organizatorji potovanj za invalidne osebe tako lahko organizirajo FIT
potovanja, kjer gre za organizacijo paketnega aranžmaja znanemu kupcu na znanem
tržišču. Organizator potovanja oblikuje paketni aranžma po želji kupca. Izvedba in
organizacija je za potrošnika nekoliko dražja, vendar za organizatorja predstavlja nižjo
stopnjo tveganja. Vendar je pri organizaciji FIT potovanj otežen zakup hotelskih
kapacitet, ker gre predvsem za individualna potovanja. Lahko pa organizator prisluhne
in uresniči želje strank, kar je še posebej pomembno pri stranki z invalidnostjo. Kupec
sam predlaga, kam bi rad šel in kaj bi rad tam videl. Organizator pa s pomočjo
destinacijskih agencij ali sam, mora preveriti prilagojenost infrastruktur. Vendar pa se
nikakor ne sme zanašati le na informacije, ki jih lahko preberemo v brošurah ali
spletnih straneh. Veliko koristnih informacij lahko dobimo tudi od osebe z
invalidnostjo, saj se le-te pred odločitvijo o počitnicah ali potovanju, zelo dobro in
podrobno pozanimajo o dostopnosti neke destinacije.
• Prilagojeni potovalni aranžmaji
Gre za prilagoditev že obstoječega potovalnega aranžmaja. V obstoječi ponudbi
zamenja neustrezne dejavnike oziroma komponente z ustreznimi, prilagojenimi
komponentami. Prilagojeni potovalni aranžmaji omogočajo organizatorju številne
kombinacije pri paketiranju poletnih, zimskih, športnih in zdraviliških produktov
(Svetina, Jesih, Bizjak in Kovač 2007, 21-22).
Zelo težko je oceniti, koliko je oseb s posebnimi potrebami, vendar pa različne študije
kažejo, da gre za rastoči trg, ki ga ne moremo ignorirati. Zato želi dostopni turizem,
ponuditi svoje storitve na turističnem trgu, osebam s posebnimi potrebami, starejšim,
nosečim ženskam, mladim staršem z otroci in osebam s kratkoročnimi poškodbami ali
kroničnimi boleznimi. Kadar se soočamo z organizacijo takega potovanja, gre za
zahtevno nalogo (Papathanassis 2011, 159-162):







dostopno letališče/avtobusne in železniške postaje;
dostopni lokalni prevozniki, predvsem za osebe s težavami v fizičnem razvoju;
primerno in dostopno prenočišče;
primerno podane informacije o turističnih znamenitosti in njihova dostopnost;
informacije o dostopnosti restavracij in barov;
možnost najema pripomočkov.

Osebe s posebnimi potrebami pričakujejo in tudi imajo pravico pričakovati enake
storitve in enake zmožnosti za potovanje kot osebe, ki teh potreb nimajo. Čeprav gre
za zahtevno in odgovorno delo, kadar organiziramo taka potovanja, se splača potruditi,
saj so te osebe znane, kot zelo lojalne stranke.
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Turistična agencija za osebe s posebnimi potrebami, bi predvsem nudila svoje storitve
na primeren in dostopen način. Zaposleni bi vedeli kako ponuditi informacije in
storitve na primeren oziroma ne-diskriminatoren način.
• Ponujanje storitev na primeren način
Slabo usposobljeni zaposleni lahko predstavljajo resne ovire za osebe s posebnimi
potrebami, če ljudje ne morejo opravljati storitve na primeren in ne-diskriminatoren
način. Ključ do nudenja storitev na primeren način je, da obravnavamo te osebe enako
kot vse druge stranke, ki želijo, da so obravnavane s spoštovanjem. Dobro je, da se
držimo nekaj napotkov (EC 2004, 7):
1. V redu je, če osebi ponudimo pomoč, vendar moramo počakati, da ta oseba sama
pove kdaj potrebuje pomoč in kako.
2. Očesni stik je zelo pomemben. Zato se mora turistični agent obračati direktno na
osebo s posebnimi potrebami in ne na spremljevalca, če ga ta oseba ima.
3. Nikoli ne smemo spraševati stranke, kaj je narobe oziroma kakšne prilagoditve ali
potrebe ima. Če ima stranka posebne želje, bo to tudi povedala.
4. Čeprav se nam zdi, da lahko posameznike enačimo glede na njihove potrebe, pa
temu ni tako. Vsako osebo, ki ima posebne potrebe, moramo obravnavati kot
posameznika in se posvetiti vsakemu posebej.
5. Najbolj pomembno je, da te osebe obravnavamo enakopravno, kot vse druge
osebe.
• Ponujanje storitev osebam z motnjo ali težavami v duševnem razvoju
Kadar vstopimo v kontakt z odraslo osebo, ki ima motnje ali težave v duševnem
razvoju, je pomembno, da smo v komunikaciji s to osebo jasni, ne uporabljamo tujk,
ter izbiramo preproste in razumljive besede. Pomembno je, da so navodila kratka, da
smo strpni in prijazni. Torej, da si vzamemo čas za razlago. Pri dajanju navodil ne
smemo uporabljati besed »levo« in »desno«, saj ni nujno, da ta oseba ta dva izraza
pozna. Večina oseb z motnjo v duševnem razvoju ne zna brati ali pisati, zato naj bodo
informacije podane le ustno. Informativna gradiva, pa naj bodo opremljena z slikami
(Svetina, Jesih, Bizjak in Kovač 2007, 8-11).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moramo biti strpni.
Pozorno poslušati.
Nikakor ne smemo biti pokroviteljski.
Govoriti moramo jasno.
Prepričati se moramo, da so podane informacije razumljive.
Pustimo, da oseba sama sprejme odločitev (EC 2004, 7).

• Ponujanje storitev slabovidnim in slepim osebam
Čeprav ima slepa ali slabovidna oseba po navadi ob sebi spremljevalca, vedno
ogovorimo direktno slepo ali slabovidno osebo, saj ji tako izražamo kredibilnost in
spoštovanje (Svetina, Jesih, Bizjak in kovač 2007, 16).

54

1. Kadar je naša stranka slepa ali močno slabovidna in obišče turistično agencijo
sama, ji ponudimo roko za vodenje in opozorimo na morebitne prepreke in
stopnice.
2. Kadar se slepa oseba želi usesti, položimo njihove roke na sedež oziroma
naslonjalo in ji tudi povemo, kaj smo naredili.
3. Kadar govorimo s slepo osebo, se vedno predstavimo in tudi vse prisotne, ter
povemo, kadar gremo stran (EC 2004, 7).
Slika 7: Slepe osebe uporabljajo tudi belo palico in so tako bolj samostojne

Vir: Siol.net, 2012
Slika 8: Nekatere slepe osebe imajo tudi pse vodiče za svoje spremljevalce

Vir: Pes moj prijatelj, 2012
• Ponujanje storitev gluhim in naglušnim osebam
Komuniciranje z osebami, ki so gluhe ali naglušne zahteva poseben, bolj oseben
pristop. Priporočljivo je, da jim ponudimo vizualizacijo informativnih gradiv in
vključimo tolmača (Svetina, Jesih, Bizjak in kovač 2007, 16).
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1. Ker osebe s težavami v sluhu znajo brati z ustnic, moramo govoriti jasno in bolj
počasi.
2. Biti moramo v osvetljenem prostoru in ne smemo si zakrivati ust.
3. Če nastanejo težave v komunikaciji, zapišemo vse kar želimo povedati (EC 2004,
7).
• Ponujanje storitev osebam na invalidskih vozičkih, starejšim osebam in s težavami
v gibanju
1. Osebo na invalidskem vozičku ne potiskamo, brez tega, da bi jo vprašali, če
potrebuje pomoč.
2. Osebe, ki uporabljajo bergle ali palice naj povedo same, če potrebujejo pomoč.
3. Ne smemo se naslanjati na invalidski voziček, ker je to lahko zelo moteče (EC
2004, 7).
Pomembno je, da so vse informacije in storitve podane kakovostno, saj kljub temu, da
gre za specifično turistično agencijo, bomo samo s kakovostjo ohranili stranke in
konkurenčnost na trgu. Ker gre za neposreden stik med turističnim agentom in stranko,
popolne kakovosti ne moremo doseči. Pomembno pa je, da preprečimo, čim večje
število napak.
Deset dimenzij kakovosti po metodi SERVQUAL, ki se nanašajo predvsem na
kakovost storitev in ne na zadovoljstvo (Ministrstvo za gospodarstvo 2008, 10):











urejenost (angl. tangibles);
zanesljivost (angl. reliability);
odzivnost (angl. responsiveness);
strokovnost (angl. competence);
ustrežljivost (angl. courtesy);
verodostojnost (angl. credibility);
varnost (angl. security);
dostopnost (angl. access);
komuniciranje (angl. communication);
razumevanje strank (angl. understanding/knowing the customer).

Uporabniki pa uporabljajo predvsem 5 osnovnih dimenzij za ocenjevanje kakovosti
(Ministrstvo za gospodarstvo 2008, 10-11):
 urejenost (angl. tangibility): zgradb, opreme, zaposlenih;
 zanesljivost (angl. reliability): vestnost, preglednost, spoštovanje obljub;
 odzivnost (angl. responsiveness): reakcijski čas, osebje (možnost takojšnega stika,
osebni odziv do gostov, pripravljenost takojšnega odgovora);
 zaupanje (angl. assurance): komuniciranje, verodostojnost, strokovnost;
 vživetje (angl. empathy): dostopnost, vljudnost, uslužnost, razumevanje.
Pri večjem številu raziskav, kjer so bile upoštevane različne lastnosti storitev, so
upoštevani predvsem naslednji kriteriji (Ministrstvo za gospodarstvo 2008, 11-12):
1. dostop (angl. access);
2. estetika (angl. aesthetics);
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3. pozornost/uslužnost (angl. attentiveness/helpfulness);
4. razpoložljivost (angl. availability);
5. skrb (angl. care);
6. čistoča/ličnost (angl. cleanliness/tidiness);
7. udobje (angl. comfort);
8. obveza /zavezanost (angl. commitment);
9. komunikacija (angl. communication);
10. sposobnost (angl. competence);
11. vljudnost, spoštljivost (angl.courtesy);
12. fleksibilnost, voljnost (angl. flexibility);
13. prijaznost (angl. friendliness);
14. funkcionalnost (angl. functionality);
15. poštenost (angl. integrity);
16. zanesljivost (angl. reliability);
17. odzivnost (angl. responsiveness);
18. varnost (angl. security);
19. pojavnost (angl. features),
20. prilagojenost (angl. conformance),
21. stanovitnost (angl. durability),
22. učinkovitost (angl. performance),
23. zaznana kakovost (angl. perceived quality).
Obstaja nekaj spletni strani, ki omogočajo rezervacijo hotelov, ki so dostopni
predvsem osebam na invalidskih vozičkih. Takšna spletna stran je tudi Uniline, ki
ponuja informacije o prilagojenih prenočiščih na hrvaški obali. Vendar gre za zelo
skope in nepregledne informacije, kar je tudi pogosta napaka številnih drugih spletni
strani o turističnih destinacijah. Tudi to je pomemben razlog, da potrebujemo
turistično agencijo za osebe s posebnimi potrebami (Uniline 2011).
Torej namen turistične agencije za osebe s posebnimi potrebami, je predvsem skrbeti
za dajanje informacij in storitev na primeren način in upoštevati želje in potrebe
posameznikov pri organizaciji potovanja.
Da bi taka turistična agencija pridobila čim več koristnih podatkov po potovanju, je
pomembno, da turistični agenti ponudijo stranki vprašalnik o morebitnih željah in
predlogih za izboljšavo storitev.
4.6.2

Zagotavljanje ustreznih informacij

Informacije o turističnih aranžmajih in njihovi dostopnosti, morajo biti dostopne tudi
osebam s posebnimi potrebami, da lahko tudi sami iščejo potrebne informacije.
Predvsem je ključnega pomena dobra komunikacija s turističnim agentom, ki lahko
vpliva na odločitev stranke (EC 2004, 8).
Kadar ponujamo storitve s področja počitnikovanja, turističnih atrakcij, ponudb
restavracij in prevoza, ne smemo dajati manj kakovostnih informacije samo zato, ker
gre za osebe s posebnimi potrebami. Pomembno je, da je ponudnik potovanja oziroma
organizator zelo dobro seznanjen z vsemi željami in potrebami stranke, da lahko
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organizator potovanja poskrbi za ustrezne povratne informacije in ustrezno organizira
vse potrebno za ugodno in brezskrbno potovanje (Direct, 2012).
Nasveti za lažje dajanje informacij (EC, 2004):
 Standardni tekst: Informacije, ki jih nudimo o turističnih aranžmajih, naj bodo
zapisane razumljivo in z navadno pisavo. Velikost črk naj bo predvsem 16-22 pik.
 Prilagojena spletna stran: Spletna stran naj bo čim bolj enostavna, z možnostjo
spreminjanja velikosti pisave in kontrastnosti.
 Elektronska pošta/telefaks: Možnost koriščenja le-teh predvsem za gluhe in
naglušne osebe.
 Braillova pisava: standardne informacije naj bodo napisane tudi v Braillovi pisavi.
 Avdio pripomočki: So predvsem dobrodošli pri osebah, ki slabše vidijo.
 Znakovni jezik. Za gluhe in naglušne osebe. Možnost uporabe slušnega aparata.
Slika 9: Tekst v Braillovi pisavi

Vir: Življenje na dotik, 2012
Slika 10: Abeceda znakovnega jezika

Vir: Gola hrepenenja, 2010
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• Premiki - Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma
Turistična agencija PREMIKI - Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega
turizma (skrajšano Premiki), deluje v sklopu zavoda ŠENT. In sicer, deluje po
konceptu dostopnega turizma oziroma turizma za vse. Njihov cilj je zagotavljanje
turističnih destinacij, produktov, storitev in informacij, ki bodo dostopne vsem ljudem,
ne glede na fizično ali psihično omejitev in starost. Njihovi programi zajemajo
(Premiki 2010):
•
•
•
•

počitnice in potovanja, tudi po meri;
organizacija kratkih oddihov, ogledi, tematske krožne ture;
sleep&drive programi po meri gostov;
druge storitve (najem vozil, udeležba na dogodkih, vodeni izleti);

Njihovo delovanje je usmerjeno v (Premiki 2010):
•
•
•
•
•
•

turizem za vse;
trajnostni razvoj turizma, ruralni turizem;
dogodke;
dediščinski turizem;
alternativni in individualni turizem;
nudenje izobraževanja in možnost pridobitve certifikata »invalidom prijazno«.

Dejstva na katera ne smemo pozabiti
Taljat je povzela po Svetini (prirejeno po Taljat 2010, 3), da je za delo z osebami s
posebnimi potrebami bistvenega pomena, primerna izobrazba tako zaposlenih v sami
turistični agenciji, kot tudi drugih turističnih delavcev, razumevanje za težave in
korektni medčloveški odnosi.
Po mnenju Svetovne turistične organizacije, morajo zaposleni v turizmu, za delo z
osebami s posebnimi potrebami, upoštevati sledeče (prirejeno po Taljat 2010, 4):
• vsi zaposleni v turizmu, naj bi bili pripravljeni na reševanje in razumevanje težav
oseb s posebnimi potrebami;
• zaposlene je potrebno usposobiti za nadzor in delo z napravami/komunikacijskimi
sredstvi, ki jih osebe s posebnimi potrebami uporabljajo;
• zaposleni v turizmu morajo znati na ustrezen način predložiti vse potrebne
informacije o storitvah in zmogljivosti, ki so jim na voljo in o njihovi dostopnosti;
• prav tako morajo vsi zaposleni v turističnih obratih in turističnih agencijah imeti
popolne informacije o zmogljivosti in prilagojenosti turističnih kapacitet.
Turistična agencija bi morala pri organizaciji ustreznega potovanja za osebe s
posebnimi potrebami, upoštevati sledeče (Taljat 2010, 4):
•
•
•
•

zagotavljanje ustreznih in ažurnih informacij;
arhitekturne ovire;
kulturne ovire;
osredotočanje na profil posamezne stranke in njene potrebe.
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• Potovanje starostnikov
Z vidika zdravstvenih tveganj so starostniki ena od skupin potnikov, ki potrebuje
dodatno pozornost. Zato je priporočljivo, da skupaj z osebnim zdravnikom sprejmejo
odločitev o potovanju.
Obolenja, ki pri starostnikih dodatno povečujejo zdravstvena tveganja na potovanjih so
(seniorji.info 2009):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kardiovaskularna obolenja;
kronični hepatitis;
kronična vnetna črevesna bolezen;
kronična ledvična odpoved;
imunosupresivna stanja;
sladkorna bolezen;
epilepsija;
kronične pljučne bolezni;
predhodna trombembolije;
težje anemije;
težja psihiatrična obolenja;
vsa kronična obolenja, ki zahtevajo pogosto medicinsko pomoč.

Čeprav je povprečna starost turistov iz leta v leto višja, pa to nikakor ne zmanjšuje
zmožnosti za potovanja. Kljub temu pa na potovanju lahko pričakujemo nekaj težav. In
sicer zaradi sprememb klimatskih pogojev, časovnih pasov, kulturnih navad, prehrane
in seveda večjih fizičnih naporov (dolgotrajna vožnja, več hoje). Priporočljivo je
cepljenje proti gripi in pnevmokoku. Pred potovanjem se naj starejše osebe posvetujejo
z zdravnikom, saj na samem potovanju, lahko pride do težav in obolenj. Zato je
pomembno, da na dejstva opozorimo tudi v turistični agenciji, pred samim potovanjem
(zdravi na pot+nazaj, 2010).
Slika 11: Potovanje starostnikov oziroma senior potovanje

Vir: Seniorji.info, 2009
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5. Turistična agencija za osebe s posebnimi potrebami
V tem poglavju bom predstavila svojo zamisel oziroma idejo o turistični agenciji za
osebe s posebnimi potrebami, ki bi se predvsem nanašala na gibalno ovirane osebe.
5.1 Vizija, strategija in poslanstvo
Povpraševanje po tovrstnem turizmu je vedno večje, ponudba in organizacija pa zelo
slaba. Saj si osebe s posebnimi potrebami prav tako želijo potovati in odkrivati lepote
dežel. Vendar pa je najbolj tehtni razlog za ustanovitev turistične agencije lastne
izkušnje s problemi pri dostopnosti do turističnih destinacij. Ker najbolje poznam
situacijo v kateri se nahajajo omenjene osebe, bi se posla lotila sama, vendar pa na
podlagi uspešnega poslovanja, bo potreba po partnerjih oziroma zaposlenih, večja.
Ciljna skupina ljudi ima zaradi zdravstvenih težav, potrebe, ki pa jih velika večina ne
zmore zadovoljiti sama, zato bi turistična agencija ponujala prilagojena potovanja
glede na želje in potrebe. Ciljne prioritete turistične agencije bi bile predvsem, da se
naše stranke zaradi težkega življenja in problemov z zdravjem, počutijo sprejete v
vsakdanjik in v družbo, ter se sprostijo in pozabijo na vsakdanje skrbi na potovanjih, ki
bi jih organizirali. Da bi uresničili ta cilj, pa je potrebno imeti usposobljene zaposlene.
Predvsem pa bi bil najpomembnejši resurs turistične agencije ta, da bi na podlagi
lastnih izkušenj poznali življenje in razmišljanje teh oseb in njihove potrebe. Torej v
večji meri bi že od vsega začetka bili seznanjeni s čem se soočamo in na kaj je
potrebno biti pozoren. Na podlagi zapisanega lahko povzamemo, da bo:
• Vizija turistične agencije: Nudenje prilagojenih potovalnih aranžmajev za osebe s
posebnimi potrebami.
• Strategija turistične agencije: Upoštevanje želja in potreb posameznikov za
brezskrben počitek in dopust.
• Poslanstvo turistične agencije: S primernim odnosom in ustreznim znanjem
zaposlenih, do zadovoljstva strank.
Vir: pripravila sama
5.2 Opis ponujenih storitev in zaposleni
Ključne značilnosti turistične agencije za osebe s posebnimi potrebami so predvsem
priprava ustreznih in cenovno ugodnih potovanj in izletov za osebe s posebnimi
potrebami in to predvsem za gibalno ovirane osebe. Celotna priprava ponudb bo
temeljila na lastnih izkušnjah in posameznikovih željah. Saj se bomo vsaki stranki
posebej posvetili.
Glavni konkurenti so turistične agencije, ki turistični trg že poznajo in imajo izkušnje.
Vendar je trg s turističnimi agencijami nasičen in je potrebno izstopati v poslovanju, da
bi dosegli uspešno poslovanje. Prav to je naša vodilna prednost. Saj bomo s svojimi
ponudbami za osebe s posebnimi potrebami izstopali. Čeprav je turistični trg velik, je
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ponudba za to ciljno skupino slaba in pomanjkljiva. Zato je potrebno pri organizaciji
turistične ponudbe natančno vedeti, kaj iščemo in kaj mora iskana turistična destinacija
ali prenočišče vsebovati, da bi se stranka počutila udobno. Ker gre za zelo specifično
ciljno skupino in tudi zahtevno, bo potrebno pri izbiri zaposlenih navesti točne zahteve
in biti predvsem pozoren, da je zaposlen že imel izkušnjo z osebo, ki ima posebne
potrebe.
Vir: pripravila sama
5.3 Marketinška strategija vstopa na trg in razvoj storitev
Turistična agencija želi svojim strankam, torej osebam s posebnimi potrebami, ponuditi
kvalitetne storitve po zmernih cenah in jim ugoditi pri željah in potrebah za čim boljše
preživljanje počitnic na naših izletih in potovanjih. Cilj turistične agencije je, da se te
osebe ne počutijo zapostavljene in dobijo občutek, da so sprejete v družbo kljub svojim
potrebam.
Na trg bi vstopili z že pripravljeno ponudbo, katero bomo predstavili različnim
društvom in domovom za upokojence. Povabili bomo tudi posameznike in njihove
bližnje, da nas kontaktirajo ali obiščejo in tako prilagodili potovanje njihovim željam in
potrebam. Pripravljeni bi bili sestaviti tudi povsem novo ponudbo z novo lokacijo.
Začetna ponudba za vstop na trg bi vsebovala ponudbo izletov in potovanj po Sloveniji.
Za zagotavljanje prodaje naših storitev bomo poskrbeli, da bodo na potovanjih stranke
zadovoljne in preskrbljene. Skušali bomo upoštevati njihove potrebe, ki morajo biti
zadovoljene, da se stranka počuti udobno. Tako bi bila turistična agencija
specializirana za osebe s posebnimi potrebami in tudi njihove prijatelje in družinske
člane. Prav tako bo turistična agencija namenjena tudi raznim društvom. Vstop na trg
in tudi kasnejše sodelovanje bo predvsem temeljilo na osebnem stiku. Stranki bomo
čim bolj predstavili, kako bo zanjo poskrbljeno, predstavili ji bomo tudi turistično
destinacijo. Tako slikovno kot tudi besedno. Pri komunikaciji, ki bo temeljila predvsem
na osebnem stiku, se bomo tudi lažje dogovorili o potrebah in kako morajo biti le-te
zadovoljene, da se bo stranka počutila udobno na naših potovanjih.
Prav tako bi ponujali tudi informacije za tuje goste s posebnimi potrebami; na primer
kam je najprimerneje potovati po Sloveniji. Kot sem že omenila bi turistična agencija
imela predvsem oseben stik s strankami, seveda pa bi se oglaševali tudi preko spleta in
raznih brošur. Vsekakor bomo na razpolago, da potencialni stranki odgovorimo na vsa
morebitna vprašanja glede potovanja, jo razrešimo dvomov in čim bolj predstavimo
ponudbo, da bo stranka brezskrbno odšla na potovanje ali izlet.
Vir: pripravila sama
5.4 Konkurenca in kritična tveganja
Turistične agencije, ki že mnogo let obstajajo na tržišču, bodo največji konkurenti. In
sicer te turistične agencije turistični trg že dobro poznajo in tako lažje pripravijo
ponudbo, ki pa je namenjena le osebam brez posebnih potreb. Če pa le ti imajo kakšne
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posebne potrebe, kot recimo, omejeno oziroma težko gibanje, pa se ponudnik, torej
turistična agencija zaradi obvladljivega trga lahko hitro prilagodi in naredi primerno
ponudbo. Ker je ta ponudba le malenkost spremenjena od že obstoječe, ki je sicer
namenjena osebam brez posebnih potreb, je le ta po navadi dražja in ni v popolnosti
prilagojena. In v tem se bo naša ponudba razlikovala od preostalih ponudb drugih
turističnih agencij. Turistična agencija za osebe s posebnimi potrebami bo pripravljala
ponudbe, ki bodo narejene izključno za osebe s posebnimi potrebami, predvsem za tiste
s težavami v gibanju. Namenjene bodo predvsem manjšim skupinam in posameznikom,
da se bodo lahko čim bolje upoštevale njihove želje in potrebe. Tako bo poskrbljeno za
ustrezno nastanitev in prevoz, turistične oglede, ki bodo dostopni. Prav tako bomo
ponujali informacije tujim gostom, ki bodo imeli te posebne potrebe in si bodo želeli
ogledati Slovenijo.
Konkurenčnost ne bo toliko temeljila na ceni, kot na dejstvu, da bo ponujala turistične
aranžmaje za osebe, ki imajo zaradi zdravstvenih razlogov težave v gibanju in za mlade
starše z otroki. Seveda se bomo trudili, da bomo ponujali kakovostne storitve po
ugodnih cenah, saj se zavedamo, da so osebe s posebnimi potrebami v večini primerov
brez služb in z zelo nizkimi prihodki ali pa živijo ob pomoči sorodnikov.
Turistična agencija se bo predvsem na začetku, a tudi v nadaljnjem razvoju soočala s
tveganji. Na začetku bo predvsem največje tveganje samo organiziranje takega
potovanja, kajti kljub razvoju v turizmu, marsikje turistična destinacija nima
popolnoma prilagojene dostopnosti. Ponekod imajo urejeno dostopnost v prenočišča, ni
pa urejen javni prevoz. Spet drugje pa nimajo ustreznih informacij, kot recimo ustrezne
brošure in oznake za slepe in slabovidne. Posamezna tveganja bodo vplivala tudi na
nadaljnji razvoj poslovanja:
• Razvojna tveganja v ekonomskem okolju
Tveganja, ki grozijo turistični agenciji v ekonomskem okolju so predvsem
brezposelnost oseb s posebnimi potrebami oziroma zelo nizki dohodki in dejstvo, da si
kljub želji, ne morejo privoščiti potovanja.
• Razvojna tveganja v tehnično-tehnološkem okolju
Največje tveganje v tehnično-tehnološkem okolju, predstavljajo predragi pripomočki,
ki olajšajo gibanje teh oseb. Ker so ti pripomočki cenovno dražji, jih po navadi hoteli
oziroma turistični kompleksi ne ponujajo. Posledično pa mi kot ponudniki potovanj, ne
moremo zagotoviti primerno okolje na potovanjih.
• Razvojna tveganja v družbeno-političnem in kulturnem okolju
Čeprav bi bili v turistični agenciji seznanjeni z življenjem, komunikacijo, potrebami in
navadami teh oseb, pa ne velja enako za zaposlene v turističnih lokacijah, kamor bi
potovali. Tako lahko naletimo na številne težave, predvsem pri komunikaciji. Oseba v
hotelu oziroma na ciljnem potovanju, lahko nehote daje stranki prevelik občutek
drugačnosti.
Kljub vsem nevarnostim s katerimi bi se v turistični agenciji soočali, pa je možnost
zaznati tudi priložnosti:
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• Okoljske priložnosti v ekonomskem okolju
Zavedamo se, da je v Sloveniji in tudi drugod vedno več starejših oseb in veliko je
takih s posebnimi potrebami, zato tudi povpraševanje po turistični ponudbi, ki bi bila
prilagojena njihovim potrebam narašča. Saj si predvsem osebe, ki so prikovane na
invalidski voziček in odvisne od pomoči drugih, želijo taka potovanja.
• Okoljske priložnosti v tehnično-tehnološkem okolju
Priložnosti v tehnično tehnološkem okolju je zelo malo ali pa jih skoraj ni. Čeprav se
turizem razvija, pa je še vedno zelo malo turističnih kapacitet, ki bi bile prilagojene
osebam s posebnimi potrebami. V Sloveniji nobeno smučišče ne ponuja pripomočke, ki
bi omogočile uživanje v zimskih radostih tem osebam. Obstajajo nekatera ustrezna
kopališča na Primorskem ali pa Zdravilišča. Prav tako so na žalost razni pripomočki
(dvigala, klančine, ustrezna sanitarna oprema, postelje,…) cenovno predragi in se jim v
raznih hotelih odpovedujejo ali pa jih imajo v omejenem številu. Nekoliko drugače je v
tujini, kjer je za te osebe bolje poskrbljeno, tudi na področju turizma. Zato se bomo v
turistični agenciji trudili, da bomo čim prej začeli ponujati potovanja tudi v tujino.
• Okoljske priložnosti v družbeno-političnem in kulturnem okolju
Na okoljske priložnosti v družbeno-političnem in kulturnem okolju, bo predvsem
vplivalo dejstvo o poznavanju okolja oseb s posebnimi potrebami na podlagi lastnih
izkušenj. In prav tako možnost nenehnega učenja in spoznavanja okolja teh oseb.
Turistične agencije, ki že obstajajo na trgu lahko v veliki meri vplivajo na nadaljnje
poslovanje turistične agencije. Kajti zaradi svojih dolgotrajnih izkušenj lahko že
obstoječe turistične agencije hitro prilagodijo svojo že obstoječo ponudbo ali naredijo
povsem novo ponudbo za osebe s posebnimi potrebami. Predvsem pa bo vplivala
finančna moč teh agencij. Saj so zaradi svojega dolgoletnega poslovanja bolj finančno
stabilne in bodo tudi takoj na začetku začele ponujati potovanja v tujino. To dejstvo
tudi lahko zelo slabo vpliva na nadaljnje poslovanje turistične agencije. V naš prid je
predvsem dejstvo, da bo že na samem začetku poslovanje turistične agencije pri
pripravi potovanj izključno za osebe s posebnimi potrebami temeljilo na lastnih
izkušnjah. Tako, da bomo imeli že na samem začetku jasno predstavo katere potrebe je
potrebno zadovoljiti, kako in v kolikšni meri. Zato dodatno prilagajanje ne bo potrebno
in posledično ne bomo imeli dodatnih stroškov. Torej na kvaliteto naših turističnih
aranžmajev in storitev bodo vplivale predvsem lastne izkušnje in poznavanje področja
in življenja oseb s posebnimi potrebami. Prav te izkušnje bodo naša edinstvenost, ki
nam bo omogočala prepoznavnost in uspešnost v poslovanju.
Vir: pripravila sama
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6. Rezultati raziskav
6.1 Vprašalniki namenjeni osebam s posebnimi potrebami in njihovi odgovori
Vprašalnik sem namenila raznim društvom po Sloveniji. Zajela sem razna društva, ki
zajemajo člane s cerebralno paralizo, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne. Odzvalo se
je 29 društev. Analiza raziskave je sledeča:
1. Kdo so člani vašega društva?

Graf 1: Graf prikazuje vrsto invalidnosti oseb, ki so odgovarjale na vprašalnike.
Pod drugo sem umestila diabetike, obolele za celiakijo in delovne invalide. Prisotna
so tudi društva, katerih člani so osebe z različno invalidnostjo. V večini primerov se
včlanijo v ta društva svojci članov in prijatelji.
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2. Ali se je vaše društvo
izlet/potovanje/ekskurzijo?

skupaj

s

člani

odpravilo

na

kakršenkoli

Graf 2: Iz grafikona lahko razberemo, da se osebe s posebnimi potrebami raje
odločijo za izlete. Vzrok temu je predvsem manjše skupine in tako tudi lažja
organizacija. Predvsem pa so izleti cenovno ugodnejši.
3. Navedite razloge zakaj niste šli?
Le eno društvo, ki še ni bilo s člani na izletu/potovanjih, je odgovorilo, da do sedaj ni
bilo potrebe oziroma želje po tovrstni dejavnosti.
4. Če ste šli, ste šli v lastni režiji ali preko turistične agencije?

Graf 3: Sodelujoči v raziskavi, se raje odločijo potovati oziroma iti na izlete v lastni
režiji. Torej si ta potovanja oziroma izlete sami organizirajo. Vzrok za tako
odločitev je predvsem cenovna ugodnost in poznavanje posebnih potreb, ki jih
imajo. Takih društev je kar 19 od 29 sodelujočih.
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5. Bi zaupali preko katere turistične agencije ste potovali?

Graf 4: Iz grafa lahko razberemo, da društva, ki so se odločila za Turistične
agencije, so izbrali predvsem Relax in Palma, Kompas, Tentours, Veronika in
Sonček. Nekatera društva najamejo le avtobusnega prevoznika ali vodiča. Eno
društvo na to vprašanje ni želelo odgovoriti.
6. Prosim, da na kratko opišete kako ste bili zadovoljni z delom turistične
agencije in njihovimi storitvami?

Graf 5: Graf nam ponazarja, da tisti, ki so potovali preko turističnih agencij ali
koristili le najem prevoznika so bili zelo zadovoljni.
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7. Ali je turistična agencija prilagodila potovanje tako, da je le-to ustrezalo vašim
članom in njihovim potrebam?

Graf 6: od sodelujočih 29 društev, je 13 trdilo, da so turistične agencije v celoti
ugodile njihovim morebitnim potrebam. Nekatera društva pa kakih posebnih želja
niso imela.
8. Kaj je tisto, kar so prilagodili in kaj niso?
Neprilagojenost se predvsem kaže pri ponudnikih javnih prevozov. In sicer, nedostopni
avtobusi za invalidske vozičke, pomanjkanje indukcijske zanke za naglušne osebe.
9. Ste bili kot društvo deležni kakih popustov ali ugodnosti?

Graf 7: Iz grafikona lahko razberemo, da so člani oziroma društva, ki so potovala,
bila deležna popustov in raznih ugodnosti, na turističnih destinacijah. Takih društev
je 17; 7 društev teh ugodnosti ni imelo. Dve društvi na to vprašanje ni želelo
odgovoriti.
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10. So vaši člani kdaj potovali sami z družino in ne z vašim društvom?

Graf 8: Graf prikazuje, da se kljub svojim specifičnim potrebam, člani društev
odločajo za potovanja in izlete, tudi v svojem zasebnem življenju.
11. Menite, da obstaja potreba po turistični agenciji za osebe s posebnimi
potrebami?

Graf 9: Kar 23 predstavnikov sodelujočih društev je mnenja, da potrebujemo na
trgu turistično agencijo, ki bi bila specializirana za osebe s posebnimi potrebami.
12. Zakaj menite tako?
Kot razlog so navedli, da potrebujemo turistično agencijo za osebe s posebnimi
potrebami predvsem zaradi razumevanja potreb teh oseb. Predvsem želijo, da bi bilo
njihovo potovanje lažje, saj bi zaposleni na taki turistični agenciji, poznali njihove
potrebe in tako pripravili ustrezno potovanje.
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13. Kakšna so vaša pričakovanja od turistične agencije za osebe s posebnimi
potrebami?

Graf 10: Graf prikazuje, da je članom društev predvsem pomemben ustrezen
program, ki bo prilagojen njihvim specifičnim potrebam. Prav tako jim je
pomemben ustrezen odnos in ugodne cene.
14. Turistična agencija bi poskrbela za ustrezno prenočišče, ustrezen prevoz in
nudila potrebno asistenco na potovanjih. Bi želeli biti obveščeni o ponudbi
potovanj/izletov v okviru te turistične agencije?

Graf 11: Od 29 sodelujočih društev, je le eno, ki ne želi biti obveščeno o turistični
ponudbi, ki bi bila specializirana za osebe s posebnimi potrebami.
Vir: pripravila sama
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6.2 Intervjuji
Opravila sem tri intervjuje, in sicer s Turistično gostinsko zbornico, s Turistično zvezo
in Premiki – Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma
• Turistično gostinska zbornica
Vedno več oseb s posebnimi potrebami si želi potovati. Tovrstni turizem je v
tujini tudi že zelo razvit. Ali vidite možnost razvoja tovrstnega turizma tudi v
Sloveniji?
V Sloveniji imamo dobre možnosti za razvoj turistične ponudbe za osebe s posebnimi
potrebami.
Menite, da bi bilo potrebno v Sloveniji odpreti turistično pisarno, ki bi nudila
informacije osebam s posebnimi potrebami?
Menim, da bi bilo koristno, če bi osebe s posebnimi potrebami lahko dobile na enem
mestu informacije o razpoložljivi turistični ponudbi glede na njihove konkretne
potrebe.
Menite, da bi bilo smiselno v Sloveniji ustanoviti turistično agencijo za osebe s
posebnimi potrebami, ki bi ponujala tudi asistenco na potovanjih?
Taka agencija je smiselna. Menim, da je to dobra rešitev, v praksi pa bi morali ljudje,
ki bi bili tu zaposleni imeti izjemno dober pregled nad razpoložljivo primerno
turistično ponudbo in dobre tržne poti do ljudi s posebnimi potrebami, da bi bila
agencija tudi ekonomsko učinkovita.
Zagotovo poznate raziskave in druga gradiva pripravljena v okviru svetovnih in
evropskih aktivnosti projekta »Turizem naj bo za vse«, kjer med ljudi s posebnimi
potrebami ne štejejo le invalidov, temveč tudi starejše, nosečnice ipd… To je res tržna
niša.
• Turistična zveza Slovenije
Ali ste se na Turistični zvezi Slovenije kdaj srečali z osebami s posebnimi
potrebami, ki so želele kakršnekoli informacije?
Ne
Ali imamo v Sloveniji možnost ponuditi informacije, ki bi bile natisnjene v
Braillovi pisavi za slepe?
Kakor mi je znano ne.
Ali imamo v Slovenji vodiče, ki znajo nuditi informacije v znakovnem jeziku za
gluhe?
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Obstajala naj bi agencija, ki ima take programe in zato predvidevam, da tudi vodniki.
Vedno več oseb s posebnimi potrebami si želi potovati. Tovrstni turizem je v
tujini tudi že zelo razvit. Ali vidite možnost razvoja tovrstnega turizma tudi v
Sloveniji?
Vsekakor.
Menite, da bi bilo treba v Sloveniji odpreti turistično pisarno, ki bi nudila
informacije osebam s posebnimi potrebami?
Tovrstne informacije bi morali nuditi v obstoječih turistično-informacijskih centrih.
Ali bi Turistična zveza Slovenije bila pripravljena sodelovati s tako informacijsko
pisarno za promoviranje Slovenije osebam s posebnimi potrebami v tujini? Kar
pomeni tudi prilagoditev brošur, zemljevidov, prospektov itd.
Da, vendar TZS kot nevladna organizacija z neurejenim financiranjem tega ne bi
zmogla. Resorno ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotavlja slovenski
turistični organizaciji denar za tovrstna gradiva.
Menite, da bi bilo smiselno v Sloveniji ustanoviti turistično agencijo za osebe s
posebnimi potrebami, ki ponujala tudi asistenco na potovanjih?
Vsekakor. Agencija, ki ima take programe, naj bi že obstajala.
• Premiki – Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma
Kratka predstavitev oziroma opis?
Premiki delujejo po konceptu dostopnega turizma oziroma turizma za vse. Njihov cilj
je zagotavljanje turističnih destinacij, produktov, storitev in informacij, ki so dostopni
vsem ljudem, ne glede na njihove fizične ali psihične težave ter starost. Delujemo po
načelu socialnega podjetja, ki podpira trajnostni razvoj turizma.
Opis ponudb? Na kaj ste pozorni pri sestavljanju ponudb, morebitne posebnosti
…?
Za osebe s posebnimi potrebami organiziramo izlete, potovanja, letovanja, zimovanja
in obiske zanimivih dogodkov. Pozorni smo na verodostojne podatke o dostopnosti in
ceno, ki praviloma ne sme odstopati od običajnih cen. Prav tako pa poskušamo v
programe vključevati rešitve, ki nedostopne turistične ponudbe naredijo dostopne.
Ali si osebe s posebnimi potrebami želijo potovati?
Da
Opažate porast tega trenda?
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Da
Osebe s posebnimi potrebami uporabljajo vaše storitve?
Uporabljajo naše storitve, vendar zelo počasi, potrebujejo veliko več zaupanja, kot
ostali.
Kakšne izkušnje imate s temi osebami?
Izkušnje so zelo pozitivne, saj se neprestano učimo drug od drugega. Osebe s
posebnimi potrebami so zelo zahtevni gostje, aranžmaji za goste so zelo natančni.
Osebe s katero vrsto invalidnosti največ potujejo?
To je pa zelo težko opredeliti, menim, da kar vsi enako. V zadnjem letu delovanja smo
imeli največ slepih in slabovidnih gostov.
S katerimi težavami se vi kot organizator srečujete?
Največja težava je nezadostna dostopnost slovenske turistične ponudbe in
prepoznavnost med slovenskimi osebami s posebnimi potrebami. Pa niti ne toliko
prepoznavnost kot še veliko bolj zaupanje v naše delo. Pregovor »Dober glas seže v 9
vas«, še vedno najbolj drži.
Vir: pripravila sama
6.3 Potrditev hipotez
V magistrskem delu sem preverjala štiri hipoteze:
• H1– osebe s posebnimi potrebami si želijo potovati.
S prvo hipotezo sem želela preveriti, ali si osebe s posebnimi potrebami želijo potovati,
saj bi se tako lahko vsaj za trenutek sprostile in pobegnile in vsakdanjega življenja in
težav zaradi zdravja.
Prvo hipotezo sem potrdila z ugotovitvijo raziskave, da je večina sodelujočih društev v
raziskavi že potovala (28 od 29) in ta trend tudi nadaljujejo, z izjemo enega društva.
Hipotezo lahko prav tako potrdim z besedami predstavnikov Turistične zveze
Slovenije, Turistično gostinske zbornice in zavoda Premikov, ki so mnenja, da je ta
trend v porastu. Enakega mnenja so tudi na Svetovni turistični organizaciji, kjer so
zasledili porast turistov s posebnimi potrebami.
• H2– zaposleni ne vedo kako je potrebno pristopiti k osebam s posebnimi potrebami.
Z drugo hipotezo sem želela dokazati, da se zaposleni v turizmu sicer trudijo pomagati
omenjenim osebam, vendar ne vedo kako pristopiti osebam z drugačnimi potrebami.
Na potrditev te hipoteze priča ugotovljeno dejstvo, da si društva in njihovi člani želijo
turistično agencijo za osebe s posebnimi potrebami, predvsem zaradi razumevanja
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njihov potreb in ustrezne izvedbe potovanja oziroma izleta, ter ustreznega pristopa, ki
je bistvenega pomena.
• H3– turistične agencije ne vedo, kaj je potrebno upoštevati pri načrtovanju
potovanja za osebe s posebnimi potrebami.
S tretjo hipotezo sem želela dokazati, da zaposleni v turističnih agencijah ne vedo kaj
je potrebno tem osebam ponuditi na potovanjih in kaj je potrebno vedeti, da bi tako
potovanje uspešno organizirali. Želela sem dokazati, da so izkušnje s tega področja tiho
znanje (tacit knowledge), ki je bistvenega pomena.
Hipotezo sem potrdila. Tretja hipoteza je v tesni povezavi z drugo hipotezo. Prav želja
in potreba po turistični agenciji za osebe s posebnimi potrebami kaže na to, da kljub
trudu in razumevanju turističnih agencij za to ciljno skupino, si invalidi želijo turistično
agencijo, kjer bi razumeli njihove potrebe in zdravstveno stanje.
• H4 – turistične agencije želijo pripraviti potovanja prilagojena osebam s posebnimi
potrebami, prav tako si tega želijo tudi turistične destinacije.
S četrto hipotezo sem želela dokazati, da si tudi turistične agencije želijo pripraviti
prilagojena potovanja in se tudi turistične destinacije že trudijo prilagoditi svojo
ponudbo osebam s posebnimi potrebami.
Četrto hipotezo sem potrdila z ugotovitvijo dejstev, da so društva in njihovi člani
uporabili storitve nekaterih turističnih agencij, katere so prisluhnile njihovim željam in
poskrbele za njihove potrebe.
Vir: pripravila sama
6.4 Primerjava turistične agencije za osebe s posebnimi potrebami in Premiki – Zavod
za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma
Čeprav v obeh primerih gre za turistično agencijo, katerih glavni cilj je priprava
potovanj/izletov za osebe s osebnimi potrebami. Prisotnih je tudi nekaj razlik.

Skupne
točke







Turistična agencija za osebe s
posebnimi potrebami
Turistična agencija za osebe s
posebnimi potrebami-predvsem za
invalide.
Nudenje prilagojenih in ustreznih
krajših/daljših potovanj doma in v
tujini.
Ponudba izletov, kratkih oddihov,
ogledov, poslovna potovanja.
Najem avta, avtobusa, kombija in
vodiča.
Izvajanje analize dostopnosti in
svetovanje glede razvoja dostopnosti.

74

Premiki
 Turistična agencija za
osebe
s
posebnimi
potrebami-predvsem za
invalide.
 Nudenje prilagojenih in
ustreznih krajših/daljših
potovanj doma in v
tujini.
 Ponudba izletov, kratkih
oddihov,
ogledov,
poslovna potovanja.
 Najem avta, avtobusa,
kombija in vodiča.
 Izvajanje
analize

dostopnosti
in
svetovanje glede razvoja
dostopnosti.
certifikat
Razlike  Turistična agencija namenjena tudi  Podeljujejo
ostalim predstavnikom socialnega
invalidom prijazno.
turizma.
 Izvajajo izobraževanja o
 Poslovanje tudi preko interneta.
dostopnem turizmu.
 Možnost prihoda turističnega agenta
do stranke.
 Pri manjših skupinah je možnost
pobiranja strank/turistov na domu.
 Informiranje
tujih
gostov
o
dostopnosti slovenskih mest.
Tabela 3: Primerjava turistične agencije za osebe s posebnimi potrebami in Premiki.
Vir: pripravila sama in z uporabo že navedenih virov o Premiki
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7 Temeljne ugotovitve in povzetek
V sedmem poglavju bom povzela temeljne ugotovitve, predstavila pa bom tudi težave,
ki jih turistična agencija lahko odpravi in težave, ki jih s svojim delovanjem ne more
odpraviti.
Temeljne ugotovitve
Socialni turizem oziroma turizem za osebe s posebnimi potrebami je velika pridobitev
za turistični trg, saj gre za novost oziroma invencijo na že tako prenasičenem trgu.
Predvsem pa predstavlja veliko pridobitev za invalide. Ker gre za novost, je potrebno
še veliko dela na tem področju. Žal je potrebno najprej spremeniti razmišljanje
nekaterih vodilnih na turističnem trgu in pogled na to problematiko.
Povzetek
Iz zapisanega lahko sklepamo, da je turistični trg v Sloveniji in tudi drugod po svetu že
zelo razvit in tudi nasičen z različnimi ponudbami turističnih agencij. Vendar pa kljub
raznolikosti ponudbe, nikjer ne zasledimo ponudbe za osebe s posebnimi potrebami. V
tujini se je že uveljavil izraz socialni turizem kamor uvrščamo invalide, mlade družine
z otroci, t.i. aktivne upokojence in tudi mladostnike. Torej za ranljivo skupino ljudi. Tu
bi predvsem izpostavila invalide, ki potrebujejo največ prilagoditev. Zaradi svojih
specifičnih težav so bili še do pred kratkim diskriminirani in odrinjeni na rob družbe.
Vendar kljub njihovim težavam, pa se štejejo za družabne osebe, ki si želijo in tudi
potrebujejo brezskrben oddih. Na turističnem trgu v Evropi je 130 milijonov
potencialnih strank, kar pomeni, da je 70% oseb s posebnimi potrebami zmožnih
potovati kljub težavam s katerimi se soočajo. Trenutno približno 260 milijonov ljudi s
posebnimi potrebami po svetu, ustvari 166 bilijonov € dohodka v turizmu. Na podlagi
teh podatkov, lahko sklepamo, da si osebe s posebnimi potrebami želijo potovati in, da
je potreba po dostopnem turizmu vedno večja. Kar se že zavedajo v nekaterih
evropskih državah in tudi izven, v Sloveniji pa je ta ponudba zelo skopa ali je sploh ni.
Čeprav je bil sprejet Zakon o enakosti invalidov, pa si te osebe morajo predvsem same
izboriti kar jim pripada.
Nič drugače ni v turizmu. Velika večina turističnih delavcev ni seznanjena z njihovimi
potrebami in njihovim načinom življenja. Velika večina turističnih prenočišč ima
prilagojen vsaj enega ali dva apartmaja oziroma sobe, predvsem za gibalno ovirane,
vendar pa tega ne promovirajo ali pa so z informacijami zelo skopi. Težava je
predvsem v tem, da turiste s posebnimi potrebami, v raznih toplicah, takoj umestijo v
zdraviliški del, kar pa je zelo moteče za stranko, saj le-ta želi na svojem oddihu biti
obravnavana kot vsi ostali gostje. Prav tako je največja težava v Sloveniji zimski
turizem. Kljub pestri ponudbe, ne zasledimo ponudbe za invalide.
Iz vsega zapisanega lahko sklepamo, da turistično agencijo za osebe s posebnimi
potrebami potrebujemo in, kljub temu, da se vodilni tega ne zavedajo, predstavlja tržno
priložnost, saj predstavlja invencijo v turizmu, ki bi jo bilo treba razviti v inovacijo. S
temi in podobnimi težavami se že soočajo v turistični agenciji Premiki, ki deluje v
okviru Zavoda ŠENT.
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Ključne besede:
•
•
•
•
•

inovacija;
invalidi;
osebe s posebnimi potrebami;
socialni turizem;
turistična agencija.

Težave, ki jih bomo odpravili in ki jih ne bomo odpravili
Z uveljavitvijo turistične agencije za osebe s posebnimi potrebami oziroma z
uveljavitvijo socialnega turizma, bi odpravili marsikatero težavo:
 Osebe s posebnimi potrebami, bi se počutile sprejete v družbo.
 Lažja izvedba in preživljanje potovanja in izletov.
 Ekonomska pridobitev zaradi pridobitve novih gostov in posledično priliva
prihodkov.
 Nove zaposlitve.
 Povečan promet prenočitvenih kapacitet.
 Večja prepoznavnost Slovenije.
Vendar kljub temu, da bi marsikatero težavo odpravili, pa še vedno ostaja nekaj težje
rešljivih težav:
-

Neustreznost turističnih kapacitet in prevoznikov, kar otežuje pripravo ustrezne
ponudbe.
Razmišljanje vodilnih v turizmu in nepodpiranje socialnega turizma oziroma
Turizma za vse.
Razmišljanje oseb s posebnimi potrebami, zaradi do sedanje diskriminacije.
Ustrezna cena prilagojenih turističnih aranžmajev.
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Summary
In chapter seven I will summarize the basic findings and also illustrate the problems a
tourist agency may or may not solve.
Basic findings
Social tourism or tourism for people with special needs is a major gain for the tourist
market since it is an invention on an already busy market. Above all, it is a significant
gain for persons with disabilities. However, when it comes to innovations, there is a lot
of work to be done. Sadly, the first thing to do is to change the way of thinking of some
of the leaders and the perspective on this issue on the tourist market.
Abstract
In my research I have come to the conclusion that the tourist market in Slovenia and in
some other parts of the world is thriving and is very busy with various offers from
tourist agencies. However, despite the variety of offers we hardly find offers for people
with special needs. The term social tourism is very well established abroad. It stands
for a vulnerable group of people, more exactly persons with disabilities, young families
with children, active retired people and teenagers. Persons with disabilities should be
highlighted here as they require significant adjustments. Due to their specific problems,
they have just recently faced discrimination and lived as outcasts. Nevertheless, they
are very sociable people, who wish and deserve a carefree holiday. There are 130
million potential clients on the tourist market in Europe and 70% of these are people
with special needs who are capable to travel despite the problems they face. Currently
about 260 million people with special needs all around the world generate 166 trillion
Euros in tourism. According to these data we can conclude that people with special
needs want to travel and that the need for accessible tourism is rising. Some European
countries and some countries outside Europe have already realized this, but the
situation in Slovenia is still poor. Even though the Equalisation of Opportunities for
Persons with Disabilities Act was passed, these people still have to fight for what they
are entitled to. Furthermore, this is also true in tourism. Most of the tourism workers
are not familiar with the needs of the disabled and their special way of life. Most tourist
facilities provide accommodation adapted to the needs of disabled persons, especially
for movement-impaired persons, but they do not promote it very well or do not provide
enough information about it. Moreover, tourists with special needs are often
automatically placed in the treatment facilities of spas, which can be very disturbing for
the client who wishes to be treated as every other guest on holiday. Another problem in
Slovenia is winter tourism. Despite the excellent offer, there are no offers for persons
with disabilities.
It is more than obvious that there is a great need for tourist agencies for people with
special needs, notwithstanding the fact that the people on leading positions are not
aware of it. This kind of agency creates a market niche, since it is an invention to be
developed into innovation and this opportunity should be used. The tourist agency
Premiki within the Slovenian Association for Mental Health deals with this kind of and
similar problems.
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Problems that will or will not be overcome
With the implementation of a tourist agency for people with special needs or with the
implementation of social tourism we would resolve a lot of problems:







People with special needs would feel socially included.
Travelling would be easier.
It would bring financial gain due to new guests and consequently a higher income.
New job opportunities would arise.
Accommodation capacities would increase.
Slovenia’s recognisability would improve.

Even though we would overcome a lot of problems, there would still remain some:
-

Inappropriate tourist capacities and passenger transport operators, which enables
making a good offer.
The negative perspective of people on leading positions in tourism and not enough
support for social tourism or Tourism for All.
The negative perspective of people with special needs because of the discrimination
faced so far.
An inappropriate price of adjusted tourist arrangements.
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DODATEK

•

Vprašalnik za društva katerih člani so osebe s posebnimi potreba

Kdo so člani vašega društva?
Ali se je vaše društvo
izlet/potovanje/ekskurzijo?

skupaj

z

člani

odpravilo

na

kakršenkoli

Navedite razloge zakaj niste šli?
Če ste šli, ste šli v lastni režiji ali preko turistične agencije?
Bi zaupali preko katere turistične agencije ste potovali?
Prosim, da na kratko opišete kako ste bili zadovoljni z delom turistične agencije in
njihovimi storitvami?
Ali je turistična agencija prilagodila potovanje, tako, da je le-to ustrezalo vašim članom
in njihovim potrebam?
Kaj je tisto, kaj so prilagodili in kaj niso?
Ste bili kot društvo deležni kakih popustov ali ugodnosti?
So vaši člani kdaj potovali sami z družino in ne z vašim društvom?
Menite, da obstaja potreba o turistični agenciji za osebe s posebnimi potrebami?
Zakaj menite tako?
Kakšna so vaša pričakovanja od turistične agencije za osebe s posebnimi potrebami?
Turistična agencija bi poskrbela za ustrezno prenočišče, ustrezen prevoz in nudila
potrebno asistenco na potovanjih. Bi želeli biti obveščeni obveščeni o ponudbi
potovanj/izletov v okviru te turistične agencije?
•

Vprašanja za intervju z Gospodarsko zbornico Slovenije

Vedno več oseb s posebnimi potrebami si želi potovati. Tovrstni turizem je v tujini
tudi že zelo razvit. Ali vidite tudi možnost razvoja tovrstnega turizma tudi v Sloveniji?
Menite, da bi bilo potrebno v Sloveniji odpret turistično pisarno, ki bi nudila
informacije osebam s posebnimi potrebami?
Menite, da bi bilo smiselno v Sloveniji ustanoviti turistično agencijo za osebe s
posebnimi potrebami, ki bi ponujala tudi asistenco na potovanjih?
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•

Vprašanja za intervju z Turistično zvezo Slovenije

Ali ste se na Turistični zvezi Slovenije kdaj srečali z osebami s posebnimi potrebami,
ki so želele kakršnekoli informacije?
Ali imamo v Sloveniji možnost ponuditi informacije, ki bi bile natisnjene v Braillovi
pisavi za slepe?
Ali imamo v Slovenji vodiče, ki znajo nuditi informacije v znakovnem jeziku za
gluhe?
Vedno več oseb s posebnimi potrebami si želi potovati. Tovrstni turizem je v tujini
tudi že zelo razvit. Ali vidite tudi možnost razvoja tovrstnega turizma tudi v Sloveniji?
Menite, da bi bilo treba v Sloveniji odpreti turistično pisarno, ki bi nudila informacije
osebam s posebnimi potrebami?
Ali bi Turistična zveza Slovenije bila pripravljena sodelovati s tako informacijsko
pisarno za promoviranja Slovenije osebam s posebnimi potrebami v tujini? Kar
pomeni tudi prilagoditev brošur, zemljevidov, prospektov itd.
Menite, da bi bilo smiselno v Sloveniji ustanoviti turistično agencijo za osebe s
posebnimi potrebami, ki ponujala tudi asistenco na potovanjih?
•

Vprašanja za intervju z Turistično agencijo Premiki Zavoda ŠENT

Kratka predstavitev oziroma opis.
Opis ponudb!Na kaj ste pozorni pri sestavljanju ponudb, morebitne posebnosti,…
Ali si osebe s posebnimi potrebami želijo potovati?
Opažate porast tega trenda?
Se osebe s posebnimi potrebami poslužujejo vaših storitev?
Kakšne izkušnje imate z temi osebami?
Osebe s katero vrsto invalidnosti največ potujejo?
S katerimi težavami se vi kot organizator srečujete?

89

KAZALO SLIK
Slika 1: Od invencije do inovacije - Inovacijski proces ............................................... 27
Slika 2: Kako deluje banka turističnih priložnosti Slovenije ....................................... 39
Slika 3: Dvigalo za osebe na invalidskih vozičkih za vstop v bazen ........................... 45
Slika 4: Prilagojen vstop v morje za gibalno ovirane ................................................... 46
Slika 5: Tudi osebe z gibalno oviranostjo si želijo potovati......................................... 52
Slika 6: Potovanje slepih in slabovidnih oseb po navadi poteka z pomočjo
spremljevalca ................................................................................................................ 52
Slika 7: Slepe osebe uporabljajo tudi belo palico in so tako bolj samostojne .............. 55
Slika 8: Nekatere slepe osebe imajo tudi pse vodiče za svoje spremljevalce .............. 55
Slika 9: Tekst v Braillovi pisavi ................................................................................... 58
Slika 10: Abeceda znakovnega jezika .......................................................................... 58
Slika 11: Potovanje starostnikov oziroma senior potovanje ........................................ 60
KAZALO TABEL
Tabela 1: Inovacijske strategije in njihove organizacijske posledice ........................... 20
Tabela 2: Odstotek invalidov, oseb z dolgotrajno boleznijo in starejših od 65 let v % za
leto 2008 in 2020 .......................................................................................................... 48
Tabela 3: Primerjava turistične agencije za osebe s posebnimi potrebami in Premikov.
...................................................................................................................................... 75

90

DELOVNI ŽIVLJENJEPIS
Osebni podatki
Ime in priimek
Naslov
Telefon
E-pošta
Datum rojstva

Valentina Šardi
Tomšičeva 7, 9220 Lendava
031 402 487
malatina84@gmail.com
06.03.1984

Izobraževanje in usposabljanje
Obdobje
1999-2003
Naziv ustanove izobraževanja Dvojezična srednja šola Lendava
Naziv izobrazbe
ekonomsko komercialni tehnik
Pridobljeno znanje
splošnoizobraževalni predmeti:







slovenski jezik, matematika, tuj jezik (angleški in madžarski jezik)
strokovna znanja in spretnosti:
gospodarsko poslovanje,
poslovna informatika,
poslovna matematika,
računovodstvo.

Dodatna znanja:
• Računalniško znanje:






Microsoft Word;
Microsoft Excel;
Microsoft Power Point;
uporaba spletne pošte;
uporaba spletnih strani;

• Znanje tujih jezikov:





aktivno znanje angleškega jezika;
aktivno znanje hrvaškega jezika;
pasivno znanje nemškega jezika
pasivno znanje madžarskega jezika;

Obdobje
Naziv ustanove izobraževanja

2004 - 2009
diplomantka Ekonomsko – poslovne
fakultete UM
Visokošolski-strokovni
program
»Poslovna ekonomija«, smer turizem.
Naslov diplomskega dela: Turistična
ponudba za osebe s posebnimi
potrebami
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Obdobje
Naziv ustanove izobraževanja

2009 – 2013
Ekonomsko – poslovna fakulteta UM
Bolonjski magistrski program, smer
Podjetništvo in inoviranje.

Delovne izkušnje
Obdobje
Zaposlitev

december 2006
opravljanje obvezne študijske prakse v
Potovalni agenciji Cavallo

Obdobje
Zaposlitev

junij - september 2007
opravljanje 2. Dela obvezne študijske
prakse na Turistično informacijskem
centru Maribor (delo informatorke,
pisarniška dela in urejanje spletnih
strani)

Obdobje
Zaposlitev

oktober 2007
Prešernova družba
marketingu)

Obdobje
Zaposlitev

december 2007
Verus d.o.o. (delo v telefonskem
marketingu)

Obdobje
Zaposlitev

aprila 2008 – novembra 2009
Zavarovalnica Maribor d.d.
(referentka v asistenčnem centru)

Obdobje
Zaposlitev

julij 2011 – december 2011
EPK (koordinatorka delovne skupine)

Obdobje
Zaposlitev

december 2009 - september 2012
Valicon (raziskovalna agencija,
anketiranje)
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