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POVZETEK
Potovalne agencije so del globalno delujočega turističnega sistema. Tega v sedanjosti
zaznamujejo pospešene spremembe predvsem zaradi hitrega razvoja tehnologije in
demografskih sprememb. Potovalne agencije, predvsem tradicionalne, se zato soočajo s
številnimi izzivi oziroma z novonastalimi situacijami (med drugim rastoča grožnja, da
bodo izločene iz verige ustvarjanja vrednosti turističnega produkta, velika konkurenca v
obliki avtomatizacije, kompleksne spremembe v vedenju odjemalcev/turistov), zaradi
česar se morajo hitro prilagajati in posledično pogosto celo spreminjati svojo strukturo
in svoje ključne kompetence.
Strokovna javnost prepoznava prihodnost potovalnih agencij v razvoju ključnih
kompetenc v več smereh, od katerih smo dve izbrali in smiselno povezali. Prva smer
predlaga nadgradnjo potovalnih agencij v specializirane organizatorje potovanj, ki
ponujajo lastne produkte. Vsebinsko se njihova ponudba navezuje na turistične
destinacije, v katerih delujejo in tako dopolnjujejo ponudbo te destinacije (oz. ji
dodajajo vrednost) ter postanejo aktivni del ustvarjanja celovitega produkta destinacije.
To jim omogoča uporabo strategije osredotočanja na posebne interese ali niše, kar tesno
povezujemo s kakovostjo ter z neponovljivostjo ponudbe destinacije. Govorimo torej o
kompetencah, ki so tesno povezane s poznavanjem destinacije in z znanjem o njej ter
posledično o vhodnih potovalnih agencijah. Na tem mestu smo zato uvedli pojem
»specializirana vhodna potovalna agencija«. Druga sprememba nakazuje potrebo po
sistematičnem razvoju kompetenc potovalne agencije na področju hitrega odzivanja na
posebne želje odjemalcev pri kreiranju storitev, ki jih ni možno zlahka udejanjiti z
uporabo obstoječih spletnih platform.
Magistrsko delo predstavlja v teoretičnem delu konceptualni model transformacije
potovalnih agencij v prihodnosti na podlagi omenjenih smeri razvoja ob upoštevanju
spremenjenega vedenja odjemalcev/turistov in hitrih sprememb v tehnologiji.
Empirični del predstavlja preverjanje konceptualnega modela v praksi slovenskih
specializiranih vhodnih potovalnih agencij. Model smo glede na njegovo strukturo
preverjali s treh vidikov: 1) z vidika potovalnih agencij, 2) z vidika destinacijskih
organizacij in 3) z vidika odjemalcev. Na podlagi analize rezultatov smo oblikovali
konkretne predloge, kako v praksi udejaniti konceptualni model transformacije
slovenskih malih vhodnih potovalnih agencij. Hkrati smo oblikovali še priporočila za
obstoječe in novo nastajajoče potovalne agencije v Sloveniji, ki razmišljajo o
specializaciji in delovanju v okviru slovenskih turističnih destinacij.
Ključne besede: potovalne agencije, ključne kompetence, turistična destinacija, vhodni
turizem, konceptualni model.

SUMMARY
Travel agencies are part of the tourism system functioning globally. Nowadays this
system is marked by rapid changes, especially due to fast technology development and
demographic changes. Travel agencies, especially the traditional ones, therefore
confront several challenges, as well as arising novel situations, which among others
include the increasing threat of being eliminated from the value creating chain of
tourism products, the high competition deriving from automation, and complex changes
of customer/tourist behaviour. Due to all listed above, agencies have to be able to adapt
quickly and, consequently, often even change their structure and key competences.
Professionals believe that the future of travel agencies lies in the development of key
competences in various directions. We have selected two of them and linked them
logically. The first direction suggests an upgrade of travel agencies into specialized tour
operators that offer their own products. The content of those products is related to the
tourism destination they operate in. In this way, agencies complement (i.e. add value)
the tourism destination’s offer, and become active creators of the comprehensive
tourism destination product. It also allows them to use the strategy of focusing on
special interest or niche tourism, which we closely associate with the quality and
uniqueness of the tourism destination offer. Therefore, we speak about competences that
are closely associated with the knowledge of- and about the destination, and in this
context about the incoming travel agencies; at this point, we have introduced the term
“specialized incoming travel agency”. The second direction indicates the need for
systematic competence development of travel agencies, especially their abilities to
create rapid responses to consumers’ special requests when creating services that cannot
easily be performed by the currently available web platforms.
The theoretical part of this master’s thesis introduces a proposal of a conceptual model
of travel agencies’ transformation in the future, based on the mentioned development
directions, and taking into account consumers’/tourists’ changed behaviour, as well as
the rapid technology changes.
The empirical part of the thesis tests the introduced conceptual model in the context of
Slovene specialized incoming travel agencies. In accordance with its structure, we
tested the model from three perspectives: 1) from the travel agency perspective, 2) from
the tourism destination organizations’ perspective, and 3) from the consumer
perspective. Based on results of the data analysis, we developed concrete proposals for
introduction of the conceptual model into practice. We elaborated the proposals in order
to ease the adaptation of Slovene small incoming travel agencies. Additionally, we put
down recommendations for the existing and the emerging travel agencies in Slovenia
that consider specialization of their offer and their active role within Slovene tourism
destinations.
Keywords: travel agencies, key competences, tourism destination, incoming tourism,
conceptual model
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
V magistrskem delu obravnavamo strokovno področje delovanja potovalnih agencij z
dveh vidikov:
• verige ustvarjanja vrednosti potovalne agencije znotraj turističnega produkta
destinacije, v kateri deluje (torej vidik dvoje ponudnikov: a) podjetja in b)
destinacije kot virtualnega »skupinskega« ponudnika-destinacije) ter
• z vidika odjemalca/turista, pri čemer preučujemo predvsem hitro spreminjajoče
se demografsko in tehnološko okolje in nujno odzivanje/prilagajanje
ponudnikov tem dejstvom.
Posredovanje potovalnih storitev obravnavamo v nalogi v okviru t. i. potovalne
dejavnosti v ožjem pomenu, ki jo opredeljuje Nemec Rudeževa (2013, 14) kot
»dejavnost organizatorjev potovanj, potovalnih agencij in drugih s potovanji povezanih
dejavnosti, kot je na primer turistično vodenje. Pri tem se naslanjamo na Standardno
klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008 (SURS, 2016h), kjer najdemo v področju N
razdelek 'Druge raznovrstne poslovne dejavnosti', znotraj njega pa oddelek 79,
'Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane
dejavnosti'.«
V delu obravnavamo pod pojmom potovalne agencije (v nadaljevanju PA) kot osnovne
enote raziskave poslovne subjekte (podjetja in zasebnike), ki se ukvarjajo s storitvami
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj1. Definicijo potovalne agencije in
organizatorja potovanj razumemo v smislu definicij v Leksikonu turizma, ki pravi, da je
»turistična agencija tudi posrednik potovanj – posredniško (trgovsko) podjetje, ki po
pooblastilu izdelovalcev (organizatorjev potovanj) posreduje končnim porabnikom
(zasebnim potnikom, podjetjem) pretežno pavšalna potovanja in posamične turistične
storitve, kot so prevoz, prenočišča ali vstopnice. Organizator potovanj pa je podjetje, ki
je dejavno kot izdelovalec programov, največkrat pa tudi kot posrednik svojih lastnih –
pogosto pa tudi tujih – pavšalnih potovanj; ponuja jih pod lastnim imenom in na lasten
račun« (Pompl, 2012, str. 643).
Odjemalca – obiskovalca nekega kraja – turista ali izletnika – v tem delu obravnavamo
v smislu definicije Lebejeve (2012b, str. 643), ki pravi: »Turist je obiskovalec, ki
prenoči vsaj enkrat in ne več kot 364 krat v javni ali zasebni prenočitveni zmogljivosti v
kraju, ki ga obišče. Turist prenočuje izven domačega kraja zaradi preživljanja prostega
časa, sprostitve, poslov ali drugih razlogov, če to ni opravljanje dejavnosti, za katero
prejme v obiskanem kraju plačilo.« Upoštevali bomo tudi definicijo Mundta (2012, str.
211), ki pravi, da je izletnik »oseba, ki svoj redni kraj bivanja (bivališče) zapusti za
manj kot 24 ur, oz. ki ne prenoči v svoji ciljni destinaciji.« V tem delu ga bomo
obravnavali predvsem z vidika demografskih značilnosti, pogojenih s starostjo ter v
povezavi s spremembami, ki nastajajo zaradi nesluteno hitrega razvoja informacijskokomunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT); oboje ključno vpliva tudi na vedenje
odjemalcev.
1

Ustrezni šifri dejavnosti SKD 2008 sta N79.110 in N79.120.
1

Ponudniki morajo posledično tako s svojo ponudbo kot s tehnikami trženja loviti korak
z razvojem tehnologije ter sočasno upoštevati hitro spreminjajoči se okus in modne
trende v turizmu, hkrati pa svoje komuniciranje s potencialnimi odjemalci prilagoditi
različnim stopnjam njihove digitalne pismenosti. Izjemne razlike v slednji zaznavamo
glede na starost potencialnih odjemalcev: segajo od popolne digitalne nepismenosti pri
najstarejših odjemalcih do t. i. »digital natives«2 (slednje bi lahko prevedli z »digitalni
govorci«) (Reiter, 2016; Kaufman & Horton, 2015, str. 24-25).
Globalno delujoči turistični sistem povezuje številne gospodarske dejavnosti in
predstavlja turističnim podjetjem v dobi hitrih sprememb izjemen izziv, saj se morajo
novonastalim situacijam hitro prilagajati in posledično pogosto celo spreminjati svojo
strukturo.
Med slednja sodijo tudi tradicionalne potovalne agencije. Med drugim se soočajo z:
• rastočo grožnjo, da bodo izločene iz verige ustvarjanja vrednosti turističnega
produkta,
• z veliko konkurenco v obliki avtomatizacije (globalni rezervacijski in
distribucijski sistemi) in
• s kompleksnimi spremembami v vedenju odjemalcev/turistov, povezanimi z
demografskimi razvojnimi težnjami zahodnega sveta, od koder izvira večina
svetovnih turistov (vse bolj nepredvidljive generacije x, y in z).
Raziskave in prispevki številnih avtorjev (na primer Buhalis, 1998, Buhalis, 2003,
Bédard, 2005, Dolnicar & Laesser, 2007, Garkavenko, 2007, Dilts & Prough, 2002,
Zehrer & Möschl, 2008, Novak & Schwabe, 2009, Kracht & Wang, 2010, KadićMaglajlić et al., 2011, Law et al., 2015, Viljoen et al., 2015) so sicer pokazali, da naj bi
prihodnji obstoj slonel predvsem na dejavnikih, kot so (1) uporaba IKT, (2)
edinstvenost – diferenciranost produkta oz. storitve, (3) segmentacija odjemalcev oz.
zavezanost strategiji iskanja in polnjenja tržnih niš ter (4) neposreden stik z
odjemalcem/stranko in skozi to (a) zmožnost boljšega prepoznavanja njegovih
specifičnih želja, lastnosti in zagotavljanja višje stopnje zaupanja, zasebnosti in varnosti
ter (b) sposobnost dolgoročnega upravljanja odnosa z njim (Buhalis & Licata, 2002;
Grønflten, 2009, povzeto po Law et al., 2015, str. 435, Viljoen et al., 2015, str. 572,
Nuseir, Arora, Al-Masri & Gharaibeh, 2010; Nepomuceno, Laroche, Richard & Eggert,
2012, povzeto po Spencer, 2015, str. 23).
Podjetje, ki želi dolgoročno uspevati oziroma biti konkurenčno, mora graditi svoje
poslovanje na ključnih kompetencah (angl. core competencies). Te se lahko nanašajo na
posameznike, ki delujejo v podjetju, ali pa na podjetje kot celoto, ki kaže navzven zbir
vseh kompetenc vseh zaposlenih. Za potrebe našega dela povzamemo definicijo
Schillingove (2013, str. 117), ki pravi, da gre v podjetju za usklajeno kombinacijo več
sredstev, znanja ter veščin oz. sposobnosti, ki prav zaradi enkratnosti kombinacije
naštetega omogočajo razlikovanje tega podjetja od ostalih na tržišču. Ključne
kompetence lahko tako zagotovijo npr. možnost dostopa do različnih trgov (poznavanje
razmer na ciljnem trgu, znanje njihovega jezika, obvladanje ustreznega poslovnega in
marketinškega komuniciranja na ciljnem trgu ipd.). Tudi na številnih drugih področjih
dajejo pomemben prispevek k prednostim, ki jih odjemalec zaznava pri končnem
2

Pojem »digital natives« je bil obširno razložen na kongresu »ITB Kongress« v sklopu ITB Berlin
(največji turistični sejem na svetu) v marcu 2016 (Reiter, 2016).
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produktu ter jih konkurenti težko posnemajo (Prahalad & Hamel, 1990, str. 86). Prav
zato tvorijo del njegovih trajnih konkurenčnih in razlikovalnih prednosti pred
konkurenco.
Strokovna javnost v zadnjem času prepoznava prostor za potovalne agencije prihodnosti
v razvoju ključnih kompetenc v več smereh, od katerih sta dve za našo raziskavo še
posebej zanimivi in se bomo, da ne presežemo obsega naloge, nanju omejili.
1. Prva predlagana smer preobrazbe potovalne agencije je nadgradnja v
specializiranega organizatorja potovanj (v nadaljevanju TO)3, ki ponuja lastne
produkte4. Vsebinsko se njegova ponudba navezuje na turistično destinacijo, v
kateri deluje (npr. Čorak & Trezner, 2014a) in tako dopolnjuje ponudbo te
destinacije (oz. ji dodaja vrednost) ter postane aktivni del ustvarjanja celovitega
produkta destinacije. To mu omogoča uporabo strategije osredotočanja na posebne
interese ali niše, kar tesno povezujemo s kakovostjo ter z neponovljivostjo ponudbe
destinacije. Govorimo torej o kompetencah, ki so tesno povezane s poznavanjem
destinacije in z znanjem o njej ter posledično o vhodnih potovalnih agencijah. Na
tem mestu zato uvajamo pojem »specializirana vhodna potovalna agencija« (v
nadaljevanju SVPA).
2. Druga sprememba nakazuje potrebo po sistematičnem razvoju kompetenc potovalne
agencije na področju hitrega odzivanja na posebne želje odjemalcev pri kreiranju
storitev, ki jih ni možno zlahka udejanjiti z uporabo spletnih platform. Govorimo
torej o ključnih kompetencah storitev na temeljih t. i. »consierge5–miselnosti« (Skift
& Virtuoso, 2016, str. 37 ). Potovalni agenti, ki bodo v prihodnosti uvedli tovrsten
koncept, se odločijo za nudenje storitev/servisa za stranke po načelu 24/7, s katerim
rešujejo težave in uresničujejo želje, ki jih brez njih turisti ne bi mogli uresničiti.
Zapisano velja za čas tako pred potovanjem kot med njim. Tovrstni pristop je v
modelu, ki smo ga razvili v magistrskem delu, postavljen za srčiko kompetenc
specializirane potovalne agencije v destinaciji.
Napovedi prihodnjega razvoja potovalnih agencij, ki so v veliki večini mikro- in mala
podjetja, je težko napovedati. Digitaliziranost sveta, ki ponuja vedno nove možnosti
komuniciranja in reagiranja odjemalcev nanje, se namreč izjemno hitro ne le nadgrajuje,
ampak tudi spreminja (Buhalis, 2003, str. 255, Buhalis & Foerste, 2015, str. 151).
Glede na predhodne raziskave in trende v razvoju agencijske dejavnosti ter okolja, v
katerem delujejo in ob upoštevanju hitrih sprememb v vedenju odjemalcev (kar smo na
kratko orisali v zgornjih odstavkih) smo v magistrskem delu skušali dokazati, da imajo
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Organizator potovanj (v nadaljevanju TO, mednarodno uveljavljena kratica, ki izhaja iz angleških besed
tour operator) je podjetje, ki je dejavno kot izdelovalec programov (pretežno pavšalna potovanja),
največkrat pa tudi kot posrednik svojih lastnih – pogosto pa tudi tujih (pavšalnih) potovanj; ponuja jih
pod lastnim imenom in na lasten račun (Born, 2012, str. 415–419). Turistična agencija (TA, kratica iz
angleške besedne zveze travel agent) ali posrednik potovanj – po pooblastilu izdelovalcev (organizatorjev
potovanj) posreduje končnim porabnikom (zasebnim potnikom, podjetjem) pretežno pavšalna potovanja
in posamične turistične storitve, kot so prevoz, prenočišča ali vstopnice (Führich, 2012, str. 644–645).
4
Lahko pa ohrani tudi dele ponudbe, ki se nanašajo na njeno dejavnost izhodne agencije; prav tako lahko
– vsaj v začetni fazi preobrazbe – še naprej prodaja storitve drugih izhodnih TO.
5
Consierge (Lebe, 2012a, str. 713–715) je višji hotelski strežaj, ki opravlja storitve za večje udobje
gostov, tako da poskrbi za vse morebitne probleme v zvezi z nastanitvijo in storitvami v hotelu, za
posredovanje pri izpolnjevanju dodatnih posebnih želja gostov tako glede storitev različnih hotelskih
služb, kakor tudi storitev izven hotela, kot so npr. nakup vstopnic, rezervacija izletov ipd.
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SVPA v prihodnosti lahko svoje mesto ne le obstoja, temveč aktivnega, v manjših
destinacijah pa celo ključnega partnerja v sklopu turistične ponudbe destinacije.
Zato smo v magistrskem delu kot pomoč pri strateškem koraku nujne preobrazbe
slovenskih PA oblikovali konceptualni model za njihovo transformacijo. Izhaja iz
nadaljevanja sedanjih razvojnih teženj na demografskem in tehnološkem področju, ki ju
zaznamujeta izjemna dinamika in intenzivnost.

1.2 Namen in cilji magistrskega dela
Osnovni namen dela je bil oblikovati konceptualni model transformacije za slovenske
male vhodne potovalne agencije, ki jim naj omogoči dolgoročno preživetje na tržišču v
dobi velikih demografskih in tehnoloških sprememb. Model temelji na povezovanju
agencije z destinacijsko organizacijo in na stalni ter sistematični izgradnji kompetenc
PA.
Cilji raziskave v teoretičnem delu so bili:
− pregledati relevantno literaturo s področja raziskovanja;
− pripraviti seznam uporabljene terminologije in definicij;
− opisati okolje delovanja potovalnih agencij;
− opredeliti ključne kompetence SVPA;
− osvetliti vlogo potovalne agencije v destinaciji;
− opredeliti (pričakovani) vpliv demografskih in tehnoloških sprememb na
potovalne agencije;
− oblikovati konceptualni model transformacije potovalnih agencij v dobi
hitrih sprememb vedenja odjemalcev.
Cilji raziskave v empiričnem delu so bili:
− izvesti polstrukturirane intervjuje z managerji malih slovenskih vhodnih
agencij;
− izvesti polstrukturirane intervjuje z managerji uspešnih slovenskih
turističnih destinacij;
− anketirati zveste odjemalce izbranih slovenskih vhodnih agencij;
− skozi raziskavo preveriti, ali lahko imajo potovalne agencije v prihodnosti
svoje mesto v okviru delovanja turistične destinacije in opredeliti pogoje
(ključne kompetence), ki bi tako vlogo PA podpirale;
− izdelati priporočila za uspešen prehod slovenskih PA iz sedanje v miselnost
in ravnanje uspešnih PA prihodnosti.
1.3
1.3.1

Načrt poteka raziskave
Hipoteze

V nalogi dokazujemo, da potovalne agencije, ki nadgradijo svoje ključne kompetence
tako, da znajo razviti in tržiti produkte v okviru lastne turistične destinacije, dodajajo
novo kakovost in s tem tudi dodatno vrednost storitvam v verigi ustvarjanja vrednosti
destinacijskega produkta.
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V prihodnosti bodo vse večjo vlogo pri tem igrale hitre spremembe v vedenju
odjemalcev, pogojene s starostjo (demografski dejavnik) in s sposobnostjo uporabe
možnosti, ki jih bo prinašala IKT (komunikacijski dejavnik). S tem a) si zagotovijo
lasten obstoj v prihodnosti in b) večajo privlačnost destinacije, v kateri delujejo. Na
osnovi te teze smo oblikovali naslednje hipoteze:
- H1 – Stalno prilagajanje (transformacija) ključnih kompetenc potovalnih
agencij omogoča dodajanje nove kakovosti njihovim storitvam.
- H2 – Nova kakovost, izhajajoča iz ključnih kompetenc, dodaja vrednost
storitvam potovalnih agencij.
- H3 – Dodana vrednost, izhajajoča iz stalnega prilagajanja ključnih
kompetenc, zagotavlja obstoj potovalnih agencij tudi v prihodnosti.
- H4 – Nova kakovost storitev potovalnih agencij, izhajajoča iz prilagoditve
ključnih kompetenc, dodaja vrednost storitvam v verigi ustvarjanja
vrednosti turističnega produkta destinacije.
- H5 – Dodana vrednost storitvam v verigi ustvarjanja vrednosti turističnega
produkta veča privlačnost destinacije.
Hipoteze H 1, H 2, H 3 in H 4 smo preverjali s pomočjo polstrukturiranih intervjujev z
managerji slovenskih SVPA. Hipotezo H 4 smo preverjali še s pomočjo
polstrukturiranih intervjujev managerjev destinacijskih organizacij. Podatke smo
obdelali z vsebinsko analizo odgovorov.
Hipoteze H 2, H 3 in H 5 smo preverjali tudi s pomočjo anketiranja odjemalcev SVPA.
Podatke smo obdelali s statističnim orodjem SPSS. Preverjali smo morebitne
odvisnosti med mnenji odjemalcev ter njihovimi starostjo, spolom in izobrazbo
(predvidevamo, da sta z njimi pogojeni komunikacijska in digitalna pismenost). Določili
smo koeficiente korelacije ter izmerili razmerja med različnimi spremenljivkami s
pomočjo analize variance. Veljavnost rezultatov smo preverjali s Cronbachovo alfo.
1.3.2

Potek raziskave

Raziskava je potekala po naslednjih korakih (prikazana je tudi shematično na Sliki 1):
1. korak: teoretični del
a) identificiranje raziskovalnega problema
b) korak: pregled relevantne literature
c) korak: določitev namena, zastavitev cilji in opredelitev hipotez
d) korak: opredelitev raziskovalne metodologije
e) korak: izdelava konceptualnega modela
2. korak: Empirični del
a) Definiranje raziskovalnih metod
• Faza 1: analiza ponudbe – slovenske SVPA, kvalitativna raziskava
• Faza 2: analiza ponudbe – slovenske DO6, kvalitativna raziskava
• Faza 3: analiza povpraševanja - odjemalci (obstoječe stranke) SVPA,
kvantitativna raziskava
3. korak: povezava rezultatov analize faz 1 do 3
4. korak: Zaključek in priporočila
6

Destinacijske organizacije so javne organizacije, ki delujejo v okviru turističnih destinaciji in skrbijo za
razvoj in trženje turistične destinacije kot celote. Te imajo v Sloveniji različne organizacijske oblike: so
javni zavodi za turizem, lokalne turistične organizacije (LTO), turistično-informacijski centri (TIC-i) in
podobno.
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Slika 1: Shema poteka raziskave magistrskega dela

1.3.3

Predvidene metode raziskave

Uvodni, teoretični del, temelji na deskriptivnem pristopu in smo ga pričeli s
poglobljenim proučevanjem strokovne literature ter virov s strokovnega področja
potovalnih agencij (funkcije, odjemalci, ključne kompetence človeških virov). Vključili
smo tudi druga področja, povezana s predstavljenim raziskovalnim problemom
(demografske in tehnološke spremembe v svetu in njihov vpliv na turizem ter z njim
povezane deležnike, upravljanje turističnih destinacij).
Osnovnim opisom je sledila poglobljena analiza teme ključnih kompetenc kadra v PA,
na osnovi katere smo z metodo sinteze oblikovali shemo ključnih kompetenc človeških
virov v PA. Ta je bila osnova, na kateri smo oblikovali teoretično-konceptualni model.
V njem smo sklepali (metoda indukcije), da se bodo pod vplivom a) sprememb lastnosti
odjemalcev (demografskih, komunikacijskih) in pod vplivom b) zavestne odločitve PA
o vključevanju v verigo ustvarjanja produkta turistične destinacije PA transformirale
(oz. nadgradile) obstoječe ključne kompetence kadra v ključne kompetence kadra za
prihodnost SVPA.
V empiričnem delu smo predvidena razmerja v konceptualnem modelu preverjali
oziroma vrednotili na primeru slovenskih PA, ki smo jih lahko kategorizirali kot SVPA.
Vrednotenje je potekalo s treh vidikov – vidika samih SVPA, vidika destinacijskih
organizacij DO in vidika odjemalcev (obstoječih strank SVPA). Za vrednotenje modela
smo uporabili kvalitativno in kvantitativno raziskovalno metodo.
Pri zbiranju podatkov in informacij za kvalitativno metodo (vzorec 1: slovenske SVPA
in vzorec 2: DO destinacijske organizacije) smo uporabili metodo intervjuvanja, in sicer
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opomnik za polstrukturiran intervju. Za kvantitativno metodo (vzorec 3: odjemalci) smo
uporabili metodo pisnega spraševanja, in sicer strukturiran anketni vprašalnik.
Pridobljene podatke pri vzorcih 1 in 2 smo ovrednotili s pomočjo kvalitativne vsebinske
analize. Z njo smo preverjali hipoteze H1, H2, H3 in H4.
Pridobljene kvantitativne podatke pri vzorcu 3 smo statistično obdelali s programskim
orodjem SPSS ter jih prikazali v obliki tabel in grafov. S to analizo bomo potrjevali
hipoteze H2, H3 in H5 (natančen opis v poglavju 5.2).
Na osnovi analize podatkov smo predstavili izsledke raziskave in preverjali
raziskovalne hipoteze.
V sklepnem delu smo s pomočjo metode sinteze povzeli sklepe magistrskega dela in
podali priporočila za uspešen prehod slovenskih PA iz sedanje v miselnost in ravnanje
uspešnih PA prihodnosti kot SVPA.
1.3.4

Predpostavke in omejitve

Predpostavke
• Predpostavljamo, da lahko glede na globaliziranost turistične dejavnosti
ugotovitve iz teoretičnih raziskav o delovanju potovalnih agencij in njihovih
odjemalcih iz drugih nacionalnih in kulturnih okolij v veliki meri uporabimo
tudi v Sloveniji.
• Predpostavljamo, da bodo potovalne agencije in destinacije, ki izpolnjujejo
pogoje za vključitev v oba vzorca, ki ju bomo oblikovali za testiranje stanja
ponudbe, pripravljene v raziskavi sodelovati.
• Prav tako predpostavljamo, da nam bo uspelo k sodelovanju pri anketiranju
pritegniti zadostno število odjemalcev ter da bodo njihovi odgovori resni in
iskreni in kot taki zanesljiva podlaga za izdelavo priporočil v sklepnem delu
naloge.
Omejitve raziskave
• strokovne omejitve:
o v raziskavi obravnavamo področje delovanja potovalnih agencij;
• geografska omejitev:
o raziskava je potekala zgolj na območju Slovenije, zato sklepov ne bomo
mogli neposredno prenesti na druge države;
• organizacijska omejitev:
o število izvedenih intervjujev PA,
o število izvedenih intervjujev destinacijskih managerjev in
o število anketiranih oseb.
Vzorec PA je bil ciljno izbran, saj smo v raziskavo vključili le slovenske PA, ki delujejo
kot vhodne agencije za slovenske destinacije (torej SVPA).
Tudi vzorec destinacij je bil izbran ciljno: omejen je bil na destinacije, ki jih slovenska
stroka prepoznava kot uspešne (merila merjenja uspešnosti bomo opredelili v jedru
magistrske naloge). Hkrati v njih delujejo PA iz prvega vzorca.
7

Vzorec odjemalcev je bil delno naključen: da naj izvedejo anketiranje med svojimi
zvestimi strankami, smo namreč prosili v raziskavo vključene SVPA. Zaradi slabe
odzivnosti predvidenega vzorca (predpostavljamo, da sta bila glavna razloga struktura
odjemalcev SVPA, ki so v večinski meri mednarodni ter neposredovanje vprašalnikov
gostom SVPA) smo naknadno izvedli anketiranje na alternativnem vzorcu odjemalcev.
Vzorec so predstavljali vsi, ki so se odzvali poslanemu vabilu (spletna in natisnjena
različica) za sodelovanje v raziskavi. Osnova vzorca je bila baza odjemalcev potovalne
agencije, v kateri je avtorica zaposlena. Na vprašanja so odgovarjali gostje, ki so v
zadnjih treh letih sodelovali (bili na izletu, potovanju ali drugi organizirani paketni
aktivnosti) s katero od slovenskih SVPA. Vzorec je bil tako delno determiniran.
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2 POTOVALNE AGENCIJE
2.1 Opredelitev pojmov
2.1.1

Posredovanje in organiziranje potovanj, potovalna agencija

Turizem vključuje številne dejavnosti, ki so različno močno povezane s potovanji
turistov. Povezovalni člen med tistimi, ki ponujajo storitve (ponudniki turističnih
storitev – na primer prevozov, nastanitev, različnih prostočasnih aktivnosti) in končnim
uporabnikom (potnikom) so organizatorji potovanj in lahko tudi turistične agencije kot
posredniki. Čeprav so slednje glavni predstavniki posrednikov v turizmu, niso edini
distribucijski kanal za turistične storitve na trgu (Čavlek, 2006, str. 155).
Njihova vloga v turizmu je še posebej pomembna zaradi dveh vidikov, ki jih je
izpostavila Frajzmanova (2012, str. 8), ob navedbi več virov:
− lastnosti turističnega produkta oziroma storitve, ki je neotipljiva, zato je ni moč
skladiščiti, preveriti ali preizkusiti pred nakupom (Bianchi, 2008, povzeto po
Frajzman, 2012, str. 8),
− prostorske oddaljenosti med ponudniki storitev in odjemalcem, ki ima pogosto
pomanjkljivo preglednost nad trgom oziroma ponudbo – vključno z dejstvom, da
so kapacitete velikokrat omejene (Bieger, 2005, str. 23, povzeto po Frajzman,
2012, str. 8).
V času svojega nastanka, tj. sredi 19. stoletja, so turistične agencije v glavnem izvajale
aktivnosti posredovanja v turističnem prometu. Pri tem je bila njihova glavna naloga
olajšanje vseh vidikov potovanja oziroma pomoč pri njegovi pripravi in izvedbi.
Spremembe na turističnem tržišču od sredine 20. stoletja so vplivale tudi na razvoj te
dejavnosti. Ob vlogi posredovanja je postajala vse bolj pomembna vloga organiziranja
turističnih potovanj in s tem razvoj paketnih aranžmajev. Ti vsebujejo kombinacijo
dveh ali več posameznih turističnih storitev, naprodaj pa so po skupni ceni, iz katere
niso razvidne cene vanjo vključenih delnih storitev. Nova vloga je bila odraz
ekonomskega interesa nosilcev turistične ponudbe, v glavnem hotelskih, in prevoznih
podjetij, saj je prinesla poenostavitev prodaje večjih kapacitet. Prednosti so občutili tudi
odjemalci/turisti, tako z vidika organizacije potovanja kot tudi ponujenih cen (Spasić,
2010, str. 3).
Tovrstna evolucija vloge je tudi osnova, kot opredeljuje Čavlekova (2006, str. 155), za
razlikovanje med organizatorji potovanj, ki delujejo kot trgovci na debelo, in
turističnimi agencijami kot prodajalkami na drobno. Kot pojasnjuje, slednje ne nosijo
tveganja neprodanih kapacitet, saj jih ne kupujejo vnaprej pri ponudnikih, temveč
prodajajo storitve le, ko imajo po njih povpraševanje oziroma zagotovljenega končnega
odjemalca.
Turistične agencije so v literaturi definirane med drugim kot:
− posredniška (trgovska) podjetja, ki po pooblastilu izdelovalcev (organizator
potovanj) posredujejo končnim porabnikom (zasebnim potnikom, podjetjem)
pretežno pavšalna potovanja in posamične turistične storitve, kot so prevoz,
prenočišča ali vstopnice (Pompl, 2012, str. 642);
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− najbolj razširjena oblika posredovanja med turističnim povpraševanjem in
ponudbo (Unković, 1989, povzeto po Spasić, 2010, str. 3);
− podjetja, ki prodajajo različne produkte oziroma storitve, glede na svojo velikost
in namen; so prodajalci na drobno, pri čemer velika večina ponuja splošne
turistične aranžmaje in prodaja široko paleto storitev (npr. potovalne pakete,
posamezne vrste prevozov, vstopnice, nastanitvene kapacitete), dodatno pa
nudijo še pomožne storitve (npr. potovalna zavarovanja, potovalne čeke,
svetovanje in najem avtomobilov, prodajo spominkov, dejavnost menjave valut)
(Mihalič, 2001, str. 52, povzeto po Frajzman, 2012, str. 10);
− pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost
prodaje turističnih aranžmajev (MGRT, 2004);
− gledano z vidika organiziranosti so turistične agencije lahko neodvisni
podjetniki, ali pa so organizirane kot oddelki večjih agencij oziroma
organizatorjev potovanj ali pa v imenu specializiranih organizatorjev potovanj
prodajajo omejeno paleto produktov. Velike turistične agencije so pogosto
povezane v verige (Endo, 2006, povzeto po Frajzman, 2012, str. 12).
Organizatorji potovanj so v različnih virih definirani med drugim kot:
− podjetja, ki so dejavna kot izdelovalci programov, največkrat pa tudi kot
posredniki svojih lastnih – pogosto pa tudi tujih – pavšalnih potovanj; ponujajo
jih pod lastnim imenom in na lasten račun (Pompl, 2012, str. 642);
− podjetja, ki igrajo znotraj turistične vrednostne verige pavšalnega potovanja
klasično vlogo nabave turističnih storitev pri nosilcih delnih storitev (letalske
družbe, hoteli itd.), ki jih nato povežejo v nove, lastne pakete storitev (pavšalna
počitniška potovanja) in jih zasebnim porabnikom ponudijo »v lastnem imenu,
na lastno tveganje in na lasten račun« (Pompl, 1996, str. 29, povzeto po Bastian,
2012, str. 421), v večini primerov preko posrednikov potovanj (Bastian, 2012,
str. 421);
− »tovarne turističnih potovanj« (Mihalič, 2001, povzeto po Frajzman, 2012, str.
15);
− podjetja, ki organizirajo, zbirajo in sestavljajo pakete (paketirajo) različne
elemente turističnih doživljajev in jih ponujajo v prodajo s pomočjo različnih
medijev, kot so katalogi, letaki, oglasi ali z uporabo informacijsko
komunikacijske tehnologije (Page, 2003, str. 186, povzeto po Frajzman, 2012,
str. 15);
− pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost
organizacije turističnih aranžmajev (MGRT, 2004).
Nemec Rudeževa (2013, str. 31) različni vlogi prikazuje kot proces v verigi ustvarjanja
turističnega produkta. Kot navaja po Romeru in Tejadi (2011, str. 300), so na začetku
procesa v verigi primarni turistični ponudniki (hoteli, restavracije, prevozniki,
ponudniki različnih aktivnosti). Ti prodajajo svoje produkte organizatorju potovanj, ki
jih oblikuje v nov produkt in posreduje turistični agenciji za prodajo končnim
odjemalcem.
Vloga obeh vrst podjetij pa se, kot navajata Buckley in Mossaz (2016, str. 133), v
turistični dejavnosti nenehno spreminja, čeprav ostajajo njena ključna komponenta. S
spremembo tehnične logistike nakupov potovanj ti niso več prisotni pri vsaki
transakciji. Individualni turisti lahko sedaj zaznajo možnosti in opravijo nakup po
spletu, še posebej za enostavnejše in cenejše elemente potovanj. Na sliki 2 zato
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prikazujemo nadgrajeno različico verige ustvarjanja turističnega produkta (Nemec
Rudež, 2013, str. 31), ki pri delovanju verige upošteva še pretok informacij in finančnih
sredstev ter spremembe teh pod vplivom informacijske tehnologije in interneta, kot jo je
priredil Vahen (2005, str. 15) po predlogi Groznika in Lindiča (2004, str. 30, povzeto po
Vahen, 2005, str. 15).
Slika 2: Prirejena veriga ustvarjanja turističnega produkta v sedanjosti

Vir: Prirejeno po:Groznik & Lindič, 2004, str. 30; Vahen, 2005, str. 15 in Nemec Rudež, 2013, str. 31

Nemec Rudeževa (2013, str. 31) nato verigo ustvarjanja turističnega produkta, kjer vsak
posamezni člen dodaja določeno vrednost končni storitvi, poimenuje še veriga
ustvarjanja vrednosti. Pojem po Romeru in Tejadi (2011, str. 297) opredeli kot niz
aktivnosti, v katerem si sledijo oblikovanje, trženje, distribucija in celo odstranjevanje
ter recikliranje produkta. Nato navede, da zaradi delovanja turistične oziroma potovalne
dejavnosti v mednarodnem prostoru lahko govorimo o globalni verigi vrednosti v
turizmu, saj v njej običajno sodelujejo členi oz. podjetja iz različnih držav. Z navedbo
Zhanga s soavtorji (2009, str. 347) še izpostavi, da je turizem usklajevalno-intenzivna in
informacijsko-intenzivna dejavnost. Za zagotovitev učinkovitosti in konkurenčnosti je
po njeni navedbi pogoj, da poteka v verigi ustvarjanja turističnega produkta dobro in
zahtevno usklajevanje med podjetji pri razvijanju turističnega produkta in učinkovito
komuniciranje z ažurnim prenosom informacij.
Funkcije organizatorjev potovanj in turističnih agencij se v turistični dejavnosti
medsebojno prepletajo oziroma se lahko opravljajo tudi znotraj enega podjetja (Nemec
Rudež, 2013, str. 31). V literaturi se tako pojavlja skupno poimenovanje potovalna
agencija. Ta je po definiciji Klatta in Fischerja (1961, str. 17, povzeto po Spasić, 2010
str. 3) podjetje, ki storitve tretjih podjetij, ki omogočajo potovanje in bivanje, posreduje
turistom, ali te storitve nudi v posebnih kombinacijah kot nove, lastne storitve.
Enotno poimenovanje potovalna agencija (v nadaljevanju PA), uporabljamo tudi v
pričujočem delu. Osrednjo pozornost namreč namenjamo malim podjetjem v dejavnosti
(z le nekaj zaposlenimi), ki so, kot navaja Spasićeva (2010, str. 236), večinoma
neodvisna, združujejo obe funkciji (organizacijsko in posredniško) ter so na svetovni
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ravni številčno najbolj razširjena. Po naši analizi podatkov7 pa predstavljajo večino (96
% v letu 2014) tudi v Sloveniji, kar sicer natančneje opisujemo v uvodu empiričnega
dela magistrskega dela (Poglavje 5). Ločena izraza (organizator potovanj – TO in
turistična agencija – TA) uporabljamo v nadaljevanju besedila le v primerih, ko želimo
izpostaviti različnost vlog.
2.1.2

Funkcije potovalne agencije

PA imajo pomembno vlogo v odvijanju turističnega prometa. Spasićeva (2010, str. 37)
in Bastian (2012, str. 423−424) izpostavljata štiri osnovne funkcije: (1) posredniško, (2)
organizacijsko, (3) informacijsko-svetovalno in (4) trženjsko-promocijsko. Spasićeva
(2010, str. 37) še ob tem navaja, da je, upoštevaje značilnosti dosedanjega razvoja PA z
vidika večinske zastopanosti posameznih funkcij, možno prvi dve funkciji opisati kot
tradicionalni ali klasični, drugi dve pa kot sodobni.
Skozi posredniško funkcijo PA ustvarjajo vez med ponudniki in odjemalci turističnih
storitev. S tem omogočajo turistom, da si veliko lažje zagotovijo vse potrebne storitve
med potovanjem in bivanjem v destinaciji. Opravljanje te funkcije pomeni tudi, da PA
prevzemajo tudi vlogo prodajalca za številne udeležence na strani turistične ponudbe.
Za posredništvo ti plačujejo PA nadomestilo v obliki provizije, s čimer se odrečejo delu
lastnih prihodkov (Spasić, 2010, str. 33).
Funkcija posrednika prinaša tudi zakonsko odgovornost do odjemalca, kar je zaradi
specifičnosti turističnega produkta velikega pomena, zlasti ko pride do ugotovljenih
neskladnosti med kupljenimi in izvedenimi storitvami (Führich, 2012, str. 644) ali pri
nepredvidenih težavah v toku potovanja (npr. Čavlek, 2013, str. 193). Zaradi velikih
sprememb v načinu in oblikah sodelovanja s posameznimi ponudniki (npr. spremembe
v provizijskih stopnjah), ki jih je prinesel razvoj sodobnih tehnologij, razmah uporabe
interneta ter dodatne specifičnosti položaja na trgu pri določenih ponudnikih (npr.
letalskih prevoznikih) so morale PA, kot navajata Viljoenova (2013, str. 40) in Cheung
in Lam (2009, str. 86), to funkcijo nadgraditi.
Organizacijska funkcija se izraža v PA skozi oblikovanje lastnih produktov,
paketnih potovanj, pojmovanih tudi kot turistični aranžmaji (Lebe, 2012c, str. 669) ali
pavšalna potovanja (Führich 2012, str. 431). Middleton (1994, str. 292, povzeto po
Räikkönen, 2014, str. 60) paketna potovanja definira kot »standardizirane, kakovostno
kontrolirane, ponavljajoče se ponudbe, ki vsebujejo dva ali več elementov, kot so
prevoz, nastanitve, prehrana, atrakcije destinacije, ponudbe drugih objektov in
storitev«. Räikkönenova (2014, str. 60) izpostavlja, da se tipično paketni turizem
obravnava kot množični turizem, čeprav lahko paketna potovanja pomenijo po definiciji
tudi zelo individualizirane in po meri narejene produkte, na primer na različnih nišnih
trgih, kot jih opisuje Novellijeva (2005).
Lebejeva (2012c, str. 669) v Leksikonu turizma opredeljuje turistični aranžma kot
»storitev, ki traja nepretrgoma več kot 24 ur, ali vključuje nastanitev preko noči in ga
ponujajo po skupni ceni«. V Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (MGRT, 2004, v
nadaljevanju ZSRT) je opisan izraz turistični aranžma oziroma pavšalno potovanje kot
7

Podatke za analizo podatkov o potovalnih agencijah v Sloveniji smo črpali iz več virov: E-katalog
turističnih agencij z licenco Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS, 2016), Poslovni register
Slovenije (AJPES-ePRS, 2016) ter Poslovni imenik bizi.si (bizi.si, 2016).
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»vnaprej dogovorjena kombinacija dveh ali več storitev prevoza, nastanitve in
morebitnih drugih turističnih storitev, ki predstavljajo pomemben del turističnega
aranžmaja (ponudba jedi, obisk prireditev, ogled naravnih vrednot, kulturnih
znamenitosti in podobno)«. Aranžma je tudi potovanje, ki traja manj kot 24 ur in ne
vsebuje storitev prenočevanja. V tem primeru se opredeljuje kot izlet (Lebe, 2012c, str.
669, MGRT, 2004). V nadaljevanju dela uporabljamo za tovrstne storitve PA
poenostavljen pojem »produkt PA«.
Gledano zgodovinsko, izpostavlja Spasićeva (2010, str. 33), je postala organizacijska
funkcija bistvena značilnost turističnega tržišča po drugi svetovni vojni, množična
produkcija paketnih potovanj pa jim je zagotovila daleč večji vpliv kot pred to dobo, in
to na vse deležnike na tem tržišču.
Viljoenova (2013, str. 41, povzeto po Clarku, 2006, str. 11 in Wolfu s soavtorji, 2005,
str. 74) navaja, da postajajo potovalne storitve v sedanjem času vse bolj
komoditizirane8, zato je vse večja pozornost usmerjena v zviševanje ravni kakovosti
vsebin storitev in njihove izvedbe. Nadaljuje še z navedbo Thomsona (2008, str. 10), da
velja v strokovni javnosti splošno strinjanje s tem, da morajo PA ponuditi »izjemno«
storitev, če želijo preživeti v težki gospodarski klimi. S tem sovpada tudi naraščanje
pomembnosti vloge informacijsko-svetovalne funkcije.
Spasićeva navaja (2010, str. 34), da so PA že od samega začetka delovanja dajale
potnikom in turistom koristne informacije v zvezi s potovanji. Nanašale so se predvsem
na možnosti koriščenja nastanitvenih kapacitet, na njihovo kakovost, cen in drugih
značilnosti posameznih turističnih storitev ter na splošne in specifične značilnosti
destinacije (pogoji za potovanje vanjo in bivanje v njej). Nadalje navaja, da tovrstna
storitev ni neposredno trženjska in da so informacije posredovane brezplačno, a je za
PA ključnega pomena, da so te točne, natančne in ažurne. Opustitev te funkcije, kot
opozarja, lahko negativno vpliva na odjemalca, ki bo zato verjetno izbral drugo
agencijo. Zato so ji, kot pravi, od nekdaj PA namenjale veliko pozornost.
Za PA, kot naprej opisuje Spasićeva (2010, str. 35), imajo kot uporabniki informacij
največji pomen sicer potencialni odjemalci, vendar pa je pomembna tudi informacijska
vez, ki jo vzpostavljajo s poslovnimi partnerji. V sodobnem poslovanju PA poleg
nekdaj uporabljenih informacijskih materialov (katalogov, letakov, prospektov
destinacij in znamenitosti, ipd.) igrajo vse večjo vlogo informacijsko-tehnološke rešitve
(informacijski in komunikacijski sistemi), kar omogoča hitro in zanesljivo informiranje.
Z uporabo sodobne informacijske tehnologije, povezane največkrat z rezervacijskimi
sistemi velikih TO ter letalskih družb, so si agencije zagotovile veliko večjo hitrost in
učinkovitost pri zbiranju in posredovanju informacij. Po drugi strani pa je pojav
oziroma razmah uporabe interneta ogrozil prav ta del tradicionalnih poslov PA – torej
njihovo informacijsko funkcijo (ibid., 35−36). Prav to dejstvo pa povečuje pomen in
vlogo svetovalne funkcije PA.
Sodobne PA prepoznavajo svojo prednost pred konkurenco na spletu predvsem v
osebnem (»v živo«, neposrednem) pristopu do odjemalcev (možnost prepoznavanja
vedenja in čustvenih odzivov, ki jih ni moč prepoznati pri elektronski komunikaciji). S
8

Komoditizacija (angl. commoditization) je izraz, ki opisuje težnjo kupcev, da ocenjujejo ponudbo le na
osnovi cene, ker »vsi tako ponujajo več, kot lahko izkoristijo«, zato je kupcu vseeno, od katerega
prodajalca kupuje (Golob, 2009, 88).
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tem lahko po navedbah Kayanija in soavtorjev (2015, str. 59) odjemalce a) še bolje
čustveno zadovoljijo (npr. dejavnik navdušenja nad potovanjem), hkrati pa b)
odvzamejo, na podlagi izkušenj in ekspertnega znanja zaposlenih, občutek tveganja ali
strahu in c) zagotovijo večjo varnost osebnih (občutljivih) informacij. S tem po mnenju
istih avtorjev torej ustvarijo edinstveno doživetje za odjemalca. Funkcija svetovanja je
po mnenju Buhalisa (2003, str. 180) in Swaina (2014, str. 70) pomembna tudi po
nakupu in v teku potovanja, ko lahko potovalni agent hitro ukrepa v primeru težav –
tako v zvezi s samo vsebino storitev, kot tudi ob nepredvidenih težavah potnikov
(zdravstvenih, varnostnih ipd.).
Vsekakor že sedanjost narekuje, še posebej pa to pričakujemo v prihodnosti, da morajo
potovalne agencije za dodaten razvoj te funkcije uporabljati najsodobnejšo tehnologijo
(npr. mobilne aplikacije, spletno svetovanje »v živo«, 24-urni klicni centri ipd.). Z njo
lahko po mnenju več avtorjev (Potgieter et al., 2013, Kayani et al., 2015, AlonsoAlmeida & Llach, 2011, Rodríguez Vázquez et al., 2016, Spencer, 2015) uspešno
izvajajo programe za upravljanje odnosov z odjemalci, programe zvestobe, programe za
upravljanje pritožb, programe za izboljšanje kakovosti storitev, za doseganje višje
produktivnosti in drugih.
Trženjsko-promocijska funkcija temelji po navedbah Spasićeve (2010, str. 37) v
največji meri na posredovanju promocijskega materiala (lastnega ali materiala
poslovnih partnerjev) potencialnim odjemalcem. Navaja tudi, da ima material različne
oblike in da uporabljajo PA za njegovo distribucijo različne medije. Izpostavlja tudi, da
so dejanski učinki te funkcije daleč širši od osnovnega, ekonomskega učinka (če ga
gledamo reducirano na prihodek od prodaje ali od provizije za PA, ki je na osnovi
posredovanega promocijskega materiala prodala svoj ali partnerski program). Tovrstne
aktivnosti namreč vplivajo tudi na tržno umestitev storitev vseh nosilcev turistične
ponudbe, s katerimi sodeluje PA. Dodatno pa Spasićeva (ibid.) opredeljuje, da lahko
vpliva agencija s promocijskimi aktivnostmi na prepoznavnost turističnih destinacij, z
usmerjanjem turističnih tokov pa tudi na razvoj turizma. Sliko zaokrožijo navedbe
Koutoulasa s soavtorji (2009, str. 66), ki trdijo, da so veliki učinki te funkcije vidni še
posebej pri vplivu velikih organizatorjev potovanj. Trezner (2008, str. 52) pa opozarja,
da je za destinacije pomemben tudi vpliv manjših potovalnih agencij, še posebej tistih,
ki delujejo kot vhodne (receptivne), kar je osnovni predmet raziskovanja v tej nalogi.
2.1.3

Odjemalci potovalnih agencij

Že v uvodu smo zapisali, da razumemo kot odjemalca PA turista in izletnika.
Uspešno poslovanje PA je po navedbah Lapove in Konečnik Ruzzierjeve (2013, str. 13)
pogojeno z nenehnim spremljanjem dogajanja na turističnem trgu in z ustreznim
prilagajanjem poslovanja spremembam ter željam in potrebam obstoječih in
potencialnih odjemalcev. Zato, skladno s trditvami Middletona in Clarka (2001),
izpostavljata, da je ključno, da PA do podrobnosti poznajo svoje obstoječe in
potencialne odjemalce ter dejavnike, ki vplivajo na njihovo nakupno vedenje. Ob tem še
navajata, da morajo PA poznati odgovore na vprašanje, zakaj določeni turisti potujejo
ob posredovanju PA: kateri razlogi oziroma motivi, cilji in želje jih ženejo k temu ter
kakšne so njihove potovalne navade?
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Odjemalcem PA se v tej raziskavi posvečamo predvsem z vidika njihovih demografskih
oz. socialno-demografskih značilnosti, ki vplivajo na odločitve o turističnih potovanjih,
še zlasti tistih, ki se navezujejo na PA, kar natančneje opisujemo v poglavju 3.1.
Osnovne značilnosti slovenskih odjemalcev storitev potovalnih agencij pa opisujemo v
poglavju 5.1.
2.1.4

Motivacija, nakupno vedenje in pomen virov informacij

Motivacija je proces, ki usmerja človeka k določenemu vedenju (Solomon et al., 2006,
str. 90). Uhan (1999, povzeto po Šuligoj, 2010, str. 2) natančneje opredeljuje motivacijo
kot zbujanje hotenj in motivov, ki nastanejo v človekovi notranjosti, ali pa v njegovem
zunanjem okolju na podlagi njegovih potreb. Chang (2007, str. 157) še izpostavlja, da
motivacija za potovanje odseva posameznikove potrebe in želje in se lahko obravnava
kot pomembna spremenljivka v povezavi z nakupno odločitvijo in rezultatom
zadovoljstva. Konečnikova (2007, str. 31, povzeto po Šuligoj, 2010, str. 3) še navaja, da
omogoča razumevanje motivov boljšo analizo turističnega vedenja ter olajša
predvidevanje in vplivanje na prihodnje vzorce potovanj, kar je poglavitnega pomena za
učinkovito trženje v turizmu. Olajša tudi spoznavanje razlik med določenimi skupinami
ljudi.
V literaturi s področja turizma je za pojasnjevanje motivov pogosto uporabljena t. i.
teorija potiska in potega (angl. push-pull). Koncept temelji po navedbi Croucha in
soavtorjev (2004, str. 51, povzeto po Šuligoj, 2010, str. 3) na ideji, da ljudje potujemo
po eni strani zato, ker nas k temu ženejo notranji vplivi, torej čustvene potrebe in želje,
po drugi strani pa, ker nas vlečejo zunanji vplivi, ki se nanašajo na turistično destinacijo
in njeno privlačnost. Goossens (2000, str. 317) na primer predlaga upoštevanje obeh
dejavnikov, saj velja, da je med njima visoka povezanost zaradi čustev, ki se lahko
obravnavajo kot povezovalni člen. Turiste »potiskajo« čustvene potrebe, »pritegnejo«
pa jih čustvene koristi. Jensen (2015, str. 323) pa navaja, da lahko pričakujemo, da
različni motivacijski dejavniki potiskajo potnika proti različnim destinacijam in
potovalnim tipom (npr. potnik z motivom raziskovanja bo verjetneje potoval v neznano
daljno destinacijo kot potnik, ki ima za motiv sprostitev; prvi je pripravljen na malo
udobja, drugemu slednje predstavlja enega poglavitnih motivov).
Motivacija je tesno povezana z nakupnim vedenjem, ki se začne že veliko pred
odhodom na potovanje, nadaljuje pa se po vrnitvi v kraj stalnega prebivališča (Konečnik
2007, str. 34, povzeto po Šuligoj, 2010, str. 4). Nakupno odločanje usmerjajo potrebe,
želje in motivi, ki so odvisni od psiholoških, družbenih in kulturnih dejavnikov. Gre za
kompleksen proces, sestavljen iz več stopenj.
Chang (2007, str. 168) navaja, da odločanje o nakupu vključuje dva vidika: izbor PA
in izbor samega potovanja. Pri tem izpostavlja, da sta med sabo tesno povezana in je
težko določiti, kateri prevladuje. Za odjemalce, ki se prvič odpravljajo na potovanje, je
izbor PA bistveno bolj pomemben kot izbira produkta/potovanja. Dodaja še, da je lahko
proces odločanja, kljub študijam, ki obravnavajo večje število vplivnih elementov nanj
in omenjajo več stopenj odločanja, zelo enostaven. Predvideva, da je verjetno odvisen
predvsem od treh ključnih dejavnikov: (1) virov informacij, (2) potovalnih motivov in
(3) cene.
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Chang (2007, str. 160) pojasnjuje, da so viri informacij in motivi za potovanje v
medsebojnem odnosu. Viri lahko po navedbah Sirakaya in Woodsidea (2005, povzeto
po Chang, 2007, str. 160), sprožijo posameznikove potovalne motive in imajo vpliv na
odločanje, ki je pogosto povezano z osebnimi lastnostmi ter potovalnimi navadami in
izkušnjami. Slednje lahko identificiramo v sklopu socio-ekonomskega in trženjskega
spleta. Fodness in Murray (1999, povzeto po Chang, 2007, str. 160) izpostavljata, da
značilnosti vsakega potovalnega produkta jasno vplivajo na iskanje informacij bodočih
odjemalcev. Ti imajo po navadi različne strategije nakupa za različne vrste potovalnih
produktov (March & Woodside, 2005, povzeto po Chang, 2007, str. 160) – na primer
nakup po spletu ali na tradicionalen način (Chang, 2007, str. 160). Morrison s soavtorji
(2001, povzeto po Chang, 2007, str. 160) navaja tudi, da potrošniki pogosto izvedejo
obsežno iskanje za produkte z visokim tveganjem.
Informacije, prejete od tržnikov, imajo nižjo kredibilnost v primerjavi z netržnimi
informacijami. Prijatelji in znanci so kredibilni viri informacij (Sheth & Mittal, 2004,
povzeto po Chang, 2007, str. 160). Teoretični in empirični dokazi kažejo, da je
oglaševanje še posebej pomembno pri ustvarjanju potrošnikovih pričakovanj, če ta nima
drugih virov informacij ali preteklih izkušenj (Oliver, 1997, povzeto po Chang, 2007,
str. 160). Vendar pa lahko nejasno sporočilo zaradi nejasne narave oglasov povzroči
bolj osebno komunikacijo (Kotler et al., 2003, povzeto po Chang, 2007, str. 160). Tako
je lahko komunikacija po telefonu ali v živo bolj pristna. Raven vpliva pridobljene
informacije na odločanje o nakupu potovanja je odvisna tudi od vira informacij (Chang
2007, str. 161). Tukaj ne gre zanemariti razvoja interneta, v zadnjih letih pa tudi
izjemnega vpliva družbenih omrežij in mobilne tehnologije. Ta ne povezuje le oseb
preko družbenih omrežij, temveč spaja tudi virtualno realnost s fizičnim prostorom ter
tudi podjetja usmerja v razvoj in uporabo mobilnih socialnih omrežij (Minazzi, 2015,
str. 127).
Številni dejavniki lahko potovanje tudi ovirajo. Oppermann in Chon (1997, povzeto po
Chang 2007, str. 161) navajata, da vplivajo na motivacijo za potovanje pogosto različne
ovire in zadržki, ki so povezani z življenjskim slogom, razpoložljivim časom, starostjo,
telesno sposobnostjo, cenovno dostopnostjo, vremenom, politiko, modo ipd.). Denar
velja za najpogostejšo oviro za potovanja, še posebno za zasebna prostočasna potovanja,
ki so visoko cenovno elastična (Gartner 1996, povzeto po Chang 2007, str. 161). Jung
(1993, povzeto po Chang 2007, str. 161) meni, da imajo cena, udobnost nakupa, status
ali prestiž, uresničevanje sanj, sloves destinacije, navdušenje oseb, ki pripovedujejo o
svoji izkušnji ter v destinaciji dosegljive storitve za stranke in izpolnjevanje njihovih
potreb pomembno vlogo pri odločanju glede potovanja. Po Jungu želijo nekateri potniki
samo doživeti različne kulture in pridobiti določeno znanje ter biti priča razlikam med
njimi in lokalnim prebivalstvom. Destinacija pri tem naj sploh ne bi bila tako
pomembna: a če jih zanima in je cena razumna, je njihovo doživetje še bolj
zadovoljujoče. Trdil je tudi (njegovo delo je izšlo v času, ko je v svetu še prevladovala
precej monolitna množična ponudba), da je največji motivacijski dejavnik pri nakupu
cena, česar danes za pomemben del potnikov ne moremo več trditi.
V pričujočem podpoglavju smo predstavili nekaj osnovnih pojmov, s katerimi
pojasnjujemo nekatere od podlag za razumevanje gradnikov konceptualnega modela, ki
ga v delu razvijamo.
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V začetku smo širše predstavili pojem potovalne agencije, njeno vlogo v okviru verige
ustvarjanja turističnega produkta ter nabor njenih funkcij pri poslovanju. Od teh bomo v
nadaljevanju raziskave osredotočeni na organizacijsko funkcijo PA. Ta predstavlja
osnovno za izgradnjo sheme ključnih kompetenc in s tem enega od ključnih gradnikov
modela.
Predstavili smo tudi pojem odjemalca PA ter opredelili nekatere elemente, ki se vežejo
na njegovo vedenje v povezavi s turističnimi potovanji (motivacija, nakupno vedenje,
iskanje informacij, prepreke za potovanje). Opisi so priprava na boljše razumevanje
dveh gradnikov v modelu (demografskega, komunikacijskega), ki sta sicer opisana v
poglavju 3. Hkrati razlage prispevajo tudi k razumevanju pristopa in rezultatov
empirične raziskave.

2.2 Ključne kompetence potovalnih agencij
Kompetence lahko obravnavamo v kontekstu potovalnih agencij z dveh zornih kotov.
Kot navaja Kohont (2005, str. 64), razlikujemo med a) kompetencami organizacije in b)
kompetencami posameznika.
Prve, kompetence organizacije, kot opisuje, temeljijo na ekonomski teoriji in se
ukvarjajo z iskanjem konkurenčnih prednosti podjetja. Druge, kompetence posameznika,
pa imajo izvor v psihološki teoriji. Sam (Kohont, 2011, str. 71) razume »kompetence
posameznika kot aktivacijo, uporabo in povezanost celote znanj, sposobnosti, motivov,
samopodobe in vrednot, ki mu v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah,
tako v organizaciji kot družbi nasploh, omogočajo uspešno opravljanje vlog, nalog in
reševanje problemov«.
Vrečer (2009, povzeto po Trunk Širca et al., 2012, str. 3) navaja, da gre pri
kompetencah posameznika za kombinacijo znanja, spretnosti in odnosov, ki ustrezajo
okoliščinam. Omenjeni odnosi vključujejo čustva, vrednote in motivacije. Trunk Širca s
sourednicama (2012, str. 3) predstavlja definicijo ključnih kompetenc, povzeto po
Zavodu Movit (2009), ki se glasi: ˝Ključne kompetence predstavljajo prenosljiv,
večfunkcionalen paket znanja, veščin in stališč, ki jih vsak posameznik potrebuje za
osebno izpolnitev oz. razvoj, vključenost in zaposljivost. Morale bi biti razvite do konca
obveznega izobraževanja ali usposabljanja, saj predstavljajo osnovo za vseživljenjsko
učenje.˝
Ključne kompetence (v nadaljevanju KK) pri PA obravnavamo v tem magistrskem
delu zgolj z vidika človeških virov, in sicer kot KK posameznikov. Po navedbi
Radonjiča (2002, str. 61, povzeto po Kohont, 2005, str. 12), ki citira Benčina-Crnićevo
(1997), »človeški viri najbolje ustrezajo konceptu zagotavljanja konkurenčne prednosti,
saj z enkratno kombinacijo znanja, sposobnosti, povezav, vrednot in motivacijskih
vzvodov ustrezajo kriterijem le-te: ustvarjajo vrednost, so mnogokrat redki, težko jih je
posnemati in so težko zamenljivi«. Slednje velja predvsem za specializirana znanja; v
turizmu sodi mednje poznavanje svoje lokalne destinacije, njenih posebnosti, zgodovine
in zgodb.

17

2.2.1

Kompetence kadra v sodobnih (obstoječih) PA

PA so v veliki večini mikro in mala podjetja ter so pogosto tudi družinsko vodena
(Holloway & Taylor, 2006, str. 542−543). Ob lastniku – managerju opravljajo storitve
še dve do tri osebe (ibid.). Po navedbi Chaicharoenthaweekitove in Jarinta (2015, str.
144) vpliva najpomembneje na učinkovito doseganje poslovnih ciljev PA manager,
vendar pa so glede na običajno horizontalno organizacijsko strukturo v tovrstnih
podjetjih (Naydenova, 2011, str. 45) vsi sodelujoči v poslovanju vključeni v proces
odločanja bolj neposredno ter so zato bolj avtonomni pri izvajanju procesov (Ghiselli &
Siegel, 1972, str. 618). Tako lahko sklepamo, da morajo imeti vsi udeleženi v
poslovanju podobne kompetence, zato v nadaljevanju ne ločujemo kompetenc med
take, ki jih potrebujejo managerji in drugačne, ki bi jih potrebovali zaposleni, temveč jih
obravnavamo enovito.
Da bi določili kompetence kadra, se bomo od zgoraj navedene definicije Zavoda Movit
(2009) nekoliko oddaljili. Iz nje je mogoče sklepati, da gre pri tovrstni opredelitvi za
take veščine, znanja in stališča, ki so potrebna za normalno delovanje posameznika v
okolju, tudi delovnem. Z besedo »ključen« pa želimo izpostaviti, da gre za znanja,
veščine in stališča posameznika, ki omogočajo, da ta prispeva k doseganju
konkurenčnosti okolja (npr. podjetja), v katerem dela. Ključne kompetence kadra zato
opredeljujemo kot edinstveno povezavo lastnosti, znanj in veščin posameznika v
delovnem okolju. Povezavo teh lastnosti je nemogoče ali izjemno težko posnemati.
V prejšnjih odstavkih zapisano pomeni, da so KK kadra v vsakem delovnem okolju, v
našem primeru PA, nekoliko drugačne in da je zato njihova natančna navedba težavna.
Zato opredeljujemo KK kadra skozi štiri kompetenčne ravni, za katere menimo, da
skupaj tvorijo shemo KK kadra PA v sedanjosti (Slika 3).
Slika 3: Kompetenčne ravni za shemo KK kadra PA – izvajanje organizacijske funkcije
PA

Med sabo povezane in soodvisne kompetenčne ravni tvorijo shemo KK kadra PA.
Določili smo jih glede na sposobnosti, ki jih potrebuje kader PA za izvajanje
organizacijske funkcije PA, kot jo opisujemo v poglavju 2.1.2 in se kaže v sposobnosti
oblikovanja lastnih produktov. Ker so ravni med sabo povezane in soodvisne, smo jih
na sliki prikazali v obliki koncentričnih krogov (Slika 3). Prva (osrednja/izhodiščna)
raven predstavlja odnos do odjemalca. Na njej gradi PA sposobnost komuniciranja.
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Tema dvema sledi (od obeh predhodnih odvisna) raven posebnih sposobnosti/lastnosti
kadra, to pa dopolni še raven operativnih sposobnosti, ki so odvisne od predhodnih treh.
Kompetence kadra za ustvarjanje tržno zanimivega in prodajno uspešnega produkta
morajo torej vključevati (Slika 3) oziroma upoštevati več ravni in dati odgovore na
naslednja štiri vprašanja:
1. Komu bo produkt (splet storitev) namenjen? Odgovor je: odjemalcu, ki
soustvarja vrednost storitve. Zato je nujno, da kader pri oblikovanju upošteva
njegove želje in potrebe, se torej nanj osredotoči skladno s konceptom oziroma s
strujo raziskovanja, imenovano »storitveno naravnani koncept/logika« (angl.
service dominant logic, SDL) (Lebe, 2012d, str. 652, Vargo & Lusch, 2008,
povzeto po Evans, 2016, str. 17).
2. Kako bo potekala komunikacija z odjemalcem? Z uporabo sodobne IKT
tehnologije, kar je opredeljeno v naši shemi kot druga raven KK kadra – ta lahko
nadgradi obstoječo sposobnost komuniciranja z odjemalcem. Izboljšane možnosti
in načini komuniciranja izboljšajo tudi stik med odjemalcem in kadrom (je bolj
neposreden). Kader s to razvito sposobnostjo celo izboljša svojo učinkovitost pri
izvedbi drugih nalog (Alonso-Almeida & Llach, 2011, str. 11), s tem pa lahko
omogoči podaljšanje časa za posvečanje odjemalcem.
3. Kakšne posebne sposobnosti/lastnosti mora imeti kader, da se razlikuje od
konkurence? Gre za osebnostne lastnosti in za sposobnosti vsakega posameznika,
ki je član kolektiva. Ljudje jih razvijamo vse življenje skozi različen splet izkušenj,
doživetij in izobrazbe že od časa prve socializacije, preko dela v različnih delovnih
okoljih, ki soustvarjajo del naše osebnosti.
V strokovni literaturi so v povezavi s potovalnimi agencijami ali turističnimi
(storitvenimi) podjetji večkrat omenjene naslednje lastnost:
• inovativnost (npr. Camisón & Forés, 2015, Camisón & Monfort-Mir, 2012;
Gomezelj Omerzel, 2015): znotraj tega pojma se upoštevata tudi kreativnost
in izvirnost (Petkovski, 2012);
• zavezanost doseganju superiorne kakovosti pri delu (npr. Ivanov, 2007,
Cruz-Ros & Gonzalez-Cruz, 2015, Perramon et al., 2015, Iwaarden et al.,
2003), za kar mora kader nenehno osveževati znanje in veščine, pridobljene s
kontinuiranim izobraževanjem (usposabljanjem);
• fleksibilnost oziroma prilagodljivost (sposobnost prilagajanja pri
poslovanju, v vsakodnevnem delu s partnerji in odjemalci) ter sposobnost
kontinuiranega spreminjanja/nadgrajevanja (osebnostno in v delovnih
procesih) (npr. v Dwyer et al., 2014);
• sposobnost samostojno in odgovorno ter proaktivno opravljati delo (npr. v
Sekliuckiene & Langviniene, 2011, Petkovski, 2012);
• kooperativnost oziroma sodelovalnost, ki se kaže znotraj podjetja kot
spodbujanje timskega dela in koordinacije. Izven podjetja jo identificiramo
kot spodbujanje sodelovanja s partnerji, mreženja, ter vzpostavljanja dialoga
in sprejemanja različnih mnenj (npr. Camisón & Forés, 2015, Camisón et al.,
2015);
• etičnost in osebna integriteta - visoki in trdni etični standardi v poslovanju –
kar pripomore k dolgoročnosti odnosa tako do odjemalcev, sodelavcev kot
tudi partnerjev (npr. Petkovski, 2012);
• zavzetost – močna osebna zavzetost in motivacija, ki žene osebo, da naredi
več od predpisanega v okviru opisa del in nalog za svoje delovno mesto (torej
več, kot delodajalec od osebe pričakuje) (Naydenova, 2011); čustveno in
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duševno vlaganje v svoje delo, ki prispeva k uspešnosti poslovanja podjetja
(Grahovac, 2011, str. 24, Vučetić, 2012b, str. 128, Simons, 2003, str. 349).
4. Katere so operativne sposobnosti za izvedbo organizacijske funkcije PA – t. j.
oblikovanja produkta PA? Sposobnosti kadra (vsebinsko specifične za dejavnost)
za operativno izvedbo organizacijske funkcije pri delu v PA so povezane s
sposobnostjo razvoja produkta, njegovega (o)vrednotenja, trženja in prodaje.
Prikazujemo jih s pomočjo koncepta trženjskega spleta 4 P9 (Kotler et al., 2014, str.
19) v Tabeli 1.
S pomočjo teh sposobnosti kader prispeva k ustvarjanju prihodka PA. Gre za znanje
in veščine, s pomočjo katerih kader oblikuje, upravlja, trži in prodaja produkte
agencije. Sposobnosti kadra, prikazane v tabeli, predstavljajo tudi zunanji gradnik
sheme kompetenc, potrebnih za uspešno poslovanje PA v sodobnosti.

P RODUKT

Tabela 1: Splet sposobnosti kadra PA za izvajanje organizacijske funkcije PA po
konceptu 4P
(KLJUČNA) Podlage za kompetence kadra v povezavi z izvedbo nalog Viri obravnave
NALOGA v v okviru organizacijske funkcije PA – trženjski splet (4 P)
funkcij in
delovanju PA
nalog PA
Vzpostavljanje Sposobnost razvoja produktnega portfelja PA, pri čemer Bastian, 2012,
izpostavljamo znanje in veščine, potrebne za:
str. 421−422;
in delovanje
− razvoj vsebine in oblike procesa izvedbe produktov ter Pompl, 2012,
spleta
storitev PA (z uporabo analiz trga in povpraševanja,
str. 643−644;
produktov in
dosegljivih notranjih in zunanjih virov),
storitev −
Swain, 2014,
− vzpostavljanje odnosov a) znotraj organizacije (med
str. 65–69, 72,
produktni
sodelavci – management osebja PA) in b) izven
135-182;
portfelj PA
organizacije (partnerske mreže – management deležnikov Satit et al.,
− Lastni
v verigi ustvarjanja produkta),
2012, str. 526
produkti PA
(pavšalni
− vzpostavljanje vsebinske kakovosti lastnih produktov in in 528,
storitev ter vzpostavljanje sistema za preverjanje
Frajzman,
paketi
2012, str. 18–
vsebinske kakovosti storitev partnerjev (dobaviteljev –
oziroma
npr. hotelirjev, prevoznikov, ipd.).
20 in 23-26,
turistični
aranžmaji, ki Sposobnost upravljanja portfelja produktov in storitev Räikkönen &
vsebujejo več PA, pri čemer izpostavljamo znanje in veščine, potrebne za: Honkanen,
2013, str. 157;
elementov) − upravljanje vsebine in procesa izvedbe produktov in
Cortez Monto
− Posredovanje storitev PA,
posameznih − upravljanje odnosov a) znotraj organizacije (med
& Räikkönen,
2010, str. 169;
turističnih
sodelavci – management osebja PA) in b) izven
storitev
organizacije (partnerske mreže – management deležnikov DPP, 2015
− Servis za
v verigi ustvarjanja produkta),
odjemalce
− upravljanje odnosa z odjemalci kot soustvarjalci
produktov/storitev,
− upravljanje kakovosti izvedbe produktov in storitev PA,
− upravljanje sprememb – vključujoč prilagodljivost na
nepredvidene situacije pri izvedbi in/ali na spremembe v
povpraševanju ter v okolju,
− upravljanje pritožb.

9

4P - Splet nadzorljivih marketinških instrumentov, ki jih podjetje uporablja, da sledi marketinškim
ciljem na izbranem tržišču, pogosto izražen kot 4P – produkt (angl. product), cena (angl. price),
distribucija/prodajne poti (angl. place) in promocija/tržno komuniciranje (angl. promotion) (Vezjak, 1983,
str. 338, Kotler, 2014, str. 19).
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CENA
DISTRIBUCIJA
PROMOCIJA

Vzpostavljanje Sposobnost oblikovanja in prilagajanja cen v Bastian, 2012,
str. 421;
produktnem spletu, pri čemer izpostavljamo:
in izvajanje
strategije cen − znanje in ažurno informiranost o gibanju cen posameznih Cizel et al. ,
elementov produktov (izvajanje analiz – notranjih in
2007;Vučetić,
za produktni
zunanjih ipd.),
2012a, str. 86;
portfelj PA
− znanje in veščine za oblikovanj cenovne strategije za
Swain, 2014,
posamezne produkte oziroma storitve v produktnem
str. 87-94;
portfelju glede na strateško oziroma poslovno usmeritev 208;
PA (tj. odločitev o prilagajanju cen po trgih in tržnih
Satit et al.,
segmentih) in na dejavnike, ki vplivajo na cene (npr.
2012, str. 524
sezonskost povpraševanja, gibanje cen zaradi zunanjih Frajzman,
vplivov – političnih, gospodarskih, klimatskih idr.)
2012, str. 27
− uporaba tehnik dinamičnega določanja cen ipd.
Bastian, 2012,
Vzpostavljanje Sposobnost vzpostavitve distribucijskega spleta, pri
čemer
izpostavljamo
znanje
in
veščine
za:
str. 423;
in delovanje
− odločitev o kanalih distribucije glede na strateško
Swain, 2014,
distribucijusmeritev PA (analize različnih distribucijskih kanalov in str. 69-70;
skega spleta
Saffery et al.,
PA, ki vključuje pogojev uporabe ipd.),
2007, str. 60;
različne
− vzpostavitev kanalov distribucije (najpogosteje:
Satit et al.,
prodajne kanale
vzpostavitev prodaje v lastni poslovalnici (osebno ali
2012, str. 526,
skozi elektronske kanale – e-mail, lastni spletni
528;
rezervacijski obrazci ipd.), vzpostavitev mreže
Frajzman,
partnerskih agencij in/ali vključitev v elektronske2012, str. 20globalne distribucijske sisteme).
Sposobnost upravljanja distribucijskega spleta, pri čemer 23
izpostavljamo znanje in veščine za:
− operativno upravljanje kanalov distribucije (upravljanje
prodaje v lastni poslovalnici, upravljanje mreže
partnerskih agencij, upravljanje odnosov z elektronskimi
globalnimi distribucijskimi sistemi)
Vzpostavljanje Sposobnost vzpostavitve promocijskega spleta, pri čemer Swain, 2014,
izpostavljamo znanje in veščine za:
in delovanje
str. 69−70;
promocijskega − odločitev o uporabi spleta promocijskih orodij glede na Satit et al.,
strateško usmeritev PA (analize različnih kanalov
spleta pa
2012, str. 525;
distribucije ter z njimi povezanimi možnimi
− oglaševanje
Bašan et al.,
− pospeševanje promocijskimi orodji, pogoji uporabe ipd.),
2013
− operativno vzpostavitev uporabe spleta promocijskih
prodaje
− osebna
orodij,
prodaja
− (oblikovanje promocijskih podlag za promocijske
neposredno
kampanje).
trženje
Sposobnost upravljanja promocijskega spleta, pri čemer
− odnosi z
izpostavljamo znanje in veščine za:
− upravljanje spleta promocijskih orodij glede na strateško
javnostmi
usmeritev PA (vodenje promocijskih kampanj in
spremljanje njihove učinkovitosti – analize učinkov glede
na različne distribucijske kanale in pogoje uporabe ipd.)

V nadaljevanju pa predstavljamo shemo KK, ki omogoča kadru v PA uspešno izvajanje
organizacijske funkcije, še grafično (Slika 4).
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Slika 4: Shema KK kadra PA za izvajanje organizacijske funkcije PA

2.2.2

Kompetence za prihodnost

Med možnimi scenariji obstoja PA v prihodnosti smo izbrali strateško usmeritev
delovanja PA v okviru turistične destinacije kot specializirane vhodne potovalne
agencije (SVPA, njene funkcije opisujemo podrobneje v poglavju 2.3). Ta oblikuje v
okviru organizacijske funkcije lastne produkte, vsebinsko povezane z destinacijo. S tem
dopolnjuje ponudbo te destinacije ter postane aktivni del ustvarjanja celovitega
produkta destinacije. Hkrati storitve v destinaciji nadgrajuje v smislu koncepta t. i.
»consièrge miselnosti« (Skift & Virtuoso, 2016, str. 37). Usmeritev omogoča
osredotočanje na posebne interese odjemalcev ali niše in povezavo s kakovostjo in
neponovljivostjo ponudbe destinacije.
Iz sheme KK za kader, kakšnega potrebujejo v PA v sedanjosti (in je predstavljen na
Sliki 3), izpeljemo v nadaljevanju shemo KK kadra za SVPA v prihodnosti tako, da
dodamo novo raven: odnos do okolja – destinacije oziroma tesno povezanost in
odgovoren odnos do destinacije, kar prikazujemo v nadaljevanju s Sliko 5.
Uvedba nove ravni zahteva spremembe/prilagoditve na vseh prejšnjih ravneh, saj
mora kader na vsaki od prejšnjih štirih ravni dodati nekaj novih
kompetenc/znanj/sposobnosti in razviti tudi nekaj novih osebnih lastnosti. Povezava z
destinacijo prinese, z vključitvijo okolja, sočasno tudi povezavo na koncept trojnega
izida10 na ravni destinacije (naravno, družbeno in ekonomsko okolje). Raziskave
koncepta sicer nismo vključili v magistrsko delo zaradi preobsežnosti teme. Vsekakor
pa se zavedamo njegove vloge pri delovanju SVPA v prihodnosti.
10

Koncept trojnega izida (angl. triple bottom line ali 3P) je osnova trajnostnega poslovanja in družbene
odgovornosti, saj postavlja v žarišče tri prvine: ljudi, Zemljo in gospodarski razvoj (3P = People – ljudje,
Planet – Zemlja, Profit – dobiček) (Lebe, 2014, str. 78). Dwyer (2005, povzeto po Lebe, 2014, str. 78)
opisuje koncept kot najbolj obširen pristop k doseganju trajnostnega poslovanja, ki združuje ekonomsko,
okoljsko in družbeno prvino. Lebejeva (2014, str. 79) še pojasnjuje, da gre za preučevanje in zatem
preprečevanje negativnih vplivov na družbo, na fizično okolje in na gospodarstvo. Obseg negativnih
vplivov pa je v celoti odvisen od razvitosti družbe in destinacije.
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Slika 5: Kompetenčne ravni za shemo KK kadra SVPA – izvajanje organizacijske
funkcije PA v okviru turistične destinacije

Predvidevamo torej, da bodo v prihodnosti KK kadra SVPA za izvajanje organizacijske
funkcije SVPA tesno povezane na eni strani z odnosom do destinacije in njenim
poglobljenim poznavanjem ter razumevanjem njenega delovanja, na drugi strani pa z
razumevanjem in s sposobnostjo primernega odzivanja na vedenje sodobnega odjemalca
− turista.
Uvodoma smo opredelili shemo KK kadra SVPA na petih ravneh in dodali, da prinaša
osredotočenost na SVPA na vsaki ravni kaj novega – nadgradnjo predstavljamo v
nadaljevanju:
1. Sposobnost osredotočenosti na posameznega odjemalca
Ta sposobnost bo gradila visoko stopnjo povezanosti odjemalcev in kadra v SVPA
(Čorak & Trezner 2014b, str. 11) s sodelovanjem, interakcijo in dialogom (Marques
Godinho Salvado et al., 2011, Tarabasz, 2013). To bo omogočilo kadru v SVPA
poglobljeno razumevanje posebnih interesov, motivov, pričakovanj in želja
odjemalcev ter dalo osnovo za ustvarjanje storitev po meri posameznika na
vsebinsko in kakovostno visoki ravni.
2. Sposobnost komuniciranja – nadgrajena s sposobnostjo komuniciranja z
uporabo IKT
Ta sposobnost predstavlja odnos kadra do izjemno hitre razširitve IKT. Hkrati ta
raven predstavlja sposobnosti sporazumevanja oziroma komunikacije v visoko
tehnološko podprtem poslovanju PA – tako z odjemalci (Marques Godinho Salvado
et al., 2011), partnerji, kot tudi znotraj podjetja. Napovedi za prihodnost (Lundy,
2015, The Future Foundation, 2015, Tessler, 2014) kažejo veliko pomembnost
razumevanja in obvladovanja obeh sposobnosti (1 in 2) v poslovanju SVPA, kar
bomo podrobneje opisali v poglavju 3.
3. Splet posebnih sposobnosti – lastnosti posameznika
Sposobnosti oz. lastnosti posameznika, navedene v poglavju 2.2.1, za primer PA v
sedanjosti, bodo v primeru SVPA nadgrajene oz. preoblikovane upoštevajoč (1)
strateško usmeritev poslovanja v okviru destinacije (povzeto iz nabora literature:
Schaumann, 2005, Saffery et al., 2007, Čorak & Trezner, 2014b, Skift & Virtuoso,
2016) ter (2) prevladujočo razvojno težnjo v turizmu – usmerjenost v družbeno
odgovorni turizem (npr. Lebe, 2014, str. 78), ki odseva v sebi tudi načela družbene
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odgovornosti posameznika11. V tabeli 2 predstavljamo predvideno nadgradnjo
posebnih sposobnosti – lastnosti kadra PA, v tovrstne pri kadru SVPA.
Tabela 2: Primerjava spleta posebnih sposobnosti – lastnosti posameznika med
PA sedanjosti in SVPA
1. Inovativnost ustvarjalnost
PA prihodnosti - SVPA
Nadgradnja lastnosti v smeri, ki pomeni razvoj še
neprepoznanih
priložnosti
(produktnih/storitvenih,
prodajnih/trženjskih) v destinaciji; v praksi vidni na primer:
pri organizacijski funkciji kot izvirni - novi produkti in
aktivnosti, ki prinašajo višjo vrednost in so prilagojeni
specifičnemu (nišnemu) segmentu odjemalcev; pri
trženjsko-promocijski funkciji pa kot novi, kreativni
pristopi, ki imajo primerjalno s preteklostjo, bistveno boljši
učinek.
2. Zavezanost doseganju superiorne kakovosti pri delu
PA sedanjosti
PA prihodnosti - SVPA
Kontinuirano
kakovostno Nadgradnja lastnosti v smeri jasnega postavljanja
izvedene aktivnosti pri delu (v kakovostnih standardov (tudi z uradnim ocenjevanjem) v
povezavi z vsemi funkcijami okviru destinacije (predvsem za produkte – v celoti in po
poslovanja PA), ki se jim sestavnih delih – posameznih storitvah) – tako pri vsebinah
nenehno sledi (npr. Preverjanje (bolj kompleksne in dovršene vsebine), kot pri izvedbi
zadovoljstva odjemalcev) in se (višja in še bolj stalna raven izvedbe storitev, s posebnim
jih obnavlja (npr. Obdobna ozirom na trenutno prisotnega odjemalca).
osveževanja znanja in veščin
za delo v PA).
3. Fleksibilnost / prilagodljivost
PA sedanjosti
PA prihodnosti – SVPA
Prilagodljivost v izvajanju vseh Nadgradnja lastnosti v smeri prilagodljivosti vseh
poslovnih
funkcij
PA; poslovnih funkcij za izvajanje poslovanja v destinaciji;
specifično
upoštevajoč
v specifično v odnosih: (a) z odjemalci se ta nadgradi od
odnosih s/z:
upoštevanja želja, potreb pri izvedbi storitev, k njihovemu
– odjemalci njihove posebne aktivnemu vključevanju v izvedbo produkta; (b) s partnerji
želje, potrebe; − partnerji – – upoštevanje specifičnih značilnosti partnerjev v destinaciji
njihov način procesa dela in (ki so po profesionalnosti na različnih ravneh, še zlasti ob
komuniciranja, − v podjetju – sodelovanju z ljubiteljskimi izvajalci) in prilagajanje
dogovorjen/predpisan
način njihovemu načinu dela, tako da pride do čim boljšega izida
izvajanja procesov dela in sodelovanja za vse udeležene; (c) v podjetju – upoštevanje
specifičnosti osebnosti posameznih sodelavcev in
komunikacije.
prilagajanje medosebne komunikacije, da ta omogoča
stabilno poslovanje.
4. Samostojnost (opolnomočenost)
PA sedanjosti
PA prihodnosti – SVPA
Samostojno, odgovorno ter Nadgradnja lastnosti pri opravljanju poslovnih funkcij
proaktivno opravljanje del, SVPA neposredno vezanih na (a) odnose z odjemalcem
vezanih na poslovne funkcije (sposobnost samostojnega svetovanja in prilagoditve
PA sedanjosti
Inovativnost,
povezana
z
ustvarjalnostjo in izvirnostjo
pri izvajanju vseh funkcij
poslovanja PA (še posebej
organizacijske in trženjskopromocijske).

11

Družbena odgovornost, kot jo opredeljuje Mulej (2016, povzeto po Kangler, 2016, str. 1), je človeška
lastnost, izražena v skrbi ljudi in njihovih organizacij, da se uresničujejo načela družbene odgovornosti:
(1) uradna odgovornost, (2) preglednost, (3) etičnost, (4) spoštovanje deležnikov, (5) spoštovanje
vladavine prava, (6) spoštovanje mednarodnih norm, (7) spoštovanje človekovih pravic.
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PA

produktov specifičnim zahtevam/željam, spodobnost
samostojnega izvajanja storitev v okviru produktov in
reševanja nepredvidenih težav– npr. vodniki) (b) odnose s
partnerji (npr. sposobnost operativnih dogovorov s partnerji
ob izvajanju produktov – npr. programov izletov, reševanje
nepredvidenih situacij ipd.).
5. Kooperativnost (sodelovalnost)
PA sedanjosti
PA prihodnosti - SVPA
Znotraj podjetja − spodbujanje Nadgradnja lastnosti – znotraj podjetja postane timsko delo
timskega dela in koordinacije; in koordiniranje nuja zaradi povečane intenzivnosti odnosov
izven podjetja − spodbujanje in prilagajanja odjemalcem (npr. vsi sodelavci »morajo
sodelovanja
s
partnerji, govoriti skupni jezik«), izven podjetja nadgradnja lastnosti
mreženje ter vzpostavljanje v smeri trdnega sodelovanja s partnerji v destinaciji, ki
dialoga
in
sprejemanja delijo s SVPA podobno filozofijo pri vsebinah in kakovosti
izvedenih storitev.
različnih mnenj
6. Etičnost in osebna integriteta
PA sedanjosti
PA prihodnosti − SVPA
Visoki in trdni etični standardi Nadgradnja lastnosti − lastna uporaba in hkrati
v poslovanju – kar pripomore k promoviranje visokih etičnih standardov v poslovanju na
dolgoročnosti odnosa tako do ravni destinacije, v kateri deluje SVPA (spodbujena tudi
odjemalcev, sodelavcev kot zaradi rasti družbenih omrežij in drugih kanalov, kjer se
tudi partnerjev
prenašajo hitro informacije od dobrem ali slabem
poslovanju) tako v odnosu do odjemalcev (transparentnost
prodajnih pogojev, cen, vsebin produktov, način izvedbe
storitev), kot tudi do partnerjev (transparentnost v pogojih
sodelovanja, medsebojno spoštovanje lastništva vsebin
produktov ipd.) in med sodelavci.
7. Zavzetost
PA sedanjosti
PA prihodnosti – SVPA
Osebna zavzetost in motivacija Nadgradnja lastnosti v smeri razvitega in izraženega
se zrcali predvsem v večji posebnega odnosa do poklica (npr. Vodništvo), posebnega
angažiranosti
kadra
od odnosa do produkta, razvitega v destinaciji (npr. veliko
zahtevane
pri
izvajanju zanimanje za temo, »živi« zanjo – kot hobi); navzven se, na
poslovnih funkcij PA; npr. z primer, zrcali kot srčnost in energija, ki se prenaša na
vidika odjemalca – izkazovanje odjemalce – in jih navdušuje ter tako spodbudi njihovo
močne želje po tem, da se pripravljenost, da izkušnjo priporočajo preko različnih
željam te ugodi; z vidika platform družbenih omrežij; ali na primer, kot prenos lastne
notranjih procesov dela – zavzetosti in navdušenja na partnerje v destinaciji, s čimer
angažiranost za večji obseg se spodbudijo tudi nove ideje, razvoj in sodelovanje;
delovnih
zadolžitev (tako
vsebinski kot kakovostno)

4. Sposobnosti za operativno izvajanje organizacijske funkcije SVPA na osnovi
koncepta trženjskega spleta 4P po Kotlerju (Kotler, 2014, str. 19). S pomočjo teh
sposobnosti kader prispeva k ustvarjanju prihodka SVPA. Predvidevamo, da se bo splet
sposobnosti kadra PA nadgradil v smeri specializiranega znanja in veščin, za
ustvarjanje produkta v okviru destinacij. Ta bo specifičen, prilagojen določenim
tržnim segmentom ter ga bo težko posnemati. V Tabeli 3 so predstavljene
sposobnosti kadra PA in opredelitev okoliščin, na osnovi katerih bo kader SVPA
nadgradil posamezne sposobnosti (vsebinsko, v veščinah), (povzeto iz nabora literature:
Schaumann, 2005, Saffery et al., 2007, Čorak & Trezner, 2014b, Skift & Virtuoso,
2016). V tabeli 3 predstavljamo kratek povzetek nalog, povezanih z izvedbo
organizacijske funkcije PA (podrobnejši opis je v Tabeli 1).
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Tabela 3: Podlage za kompetence kadra v povezavi z izvedbo nalog v okviru
organizacijske funkcije v PA ter upoštevanje nadgradnje SVPA – trženjski splet (4 P)

PRODUKT

4
P

(KLJUČNA)
NALOGA

Vzpostavljanje
in delovanje
spleta
produktov in
storitev −
produktni
portfelj
Lastni produkti
agencije
Posredovanje
posameznih
turističnih
storitev

CENA

Servis za
odjemalce

Vzpostavljanje
in delovanje
strategije cen za
produktni
portfelj

Sposobnosti v okviru izvajanja organizacijske funkcije - PA in navedba
elementov, ki se morajo upoštevati pri nadgradnji sposobnosti kadra pri
SVPA
1. Sposobnost razvoja produktnega portfelja - znanje in veščine
PA sedanjosti
PA prihodnosti - SVPA
− Razvoj vsebine
Nadgradnja sposobnosti z upoštevanjem:
produktov in procesov za − trendov v turističnem povpraševanju po
produktih v okviru destinacije ter z
izvedbo produktov ter
storitev,
upoštevanjem dogovorjenih razvojnih
− vzpostavljanje odnosov
smernic (strategije) turizma v
znotraj in izven
destinaciji,
organizacije,
− specifičnih lastnosti sodelavcev v
destinaciji (npr. nekateri priložnostni
− vzpostavljanje vsebinske
kakovosti produktov in
sodelavci pri določenih produktih,
storitev ter vzpostavljanje
lokalni vodniki, poznavalci običajev,
zgodovine) ter lastnosti partnerjev v
sistema za preverjanje
destinaciji, ki so, glede na vrsto
vsebinske kakovosti
storitev partnerjev.
produkta, zelo različni (od
profesionalnih, do popolnoma
ljubiteljskih).
2. Sposobnost upravljanja portfelja produktov in storitev PA − znanje
in veščine
PA sedanjosti
PA prihodnosti - SVPA
− Upravljanje vsebine in
Nadgradnja sposobnosti z upoštevanjem:
− prilagoditev segmentom odjemalcev, ki
procesa izvedbe
produktov in storitev,
prihajajo v destinacijo (npr. prilagajanje
njihovim željam, potrebam)
− upravljanje odnosov
znotraj in izven
− vzpostavljanje globljega odnosa skozi
organizacije, vključno z
hitro dostopnost in zmožnost ažurnih
reakcij – v smislu consièrge storitev
odjemalci,
− vrste in globine odnosov s posameznimi
− upravljanje kakovosti
izvedbe produktov in
partnerji v destinaciji
storitev,
− ekipe stalnih in občasnih sodelavcev
SVPA, ki se povezujejo z agencijo,
− upravljanje sprememb
glede na različne vsebine produktov.
− upravljanje pritožb.
1. Sposobnost oblikovanja in prilagajanja cen v produktnem spletu −
znanje in veščine
PA sedanjosti
PA prihodnosti – SVPA
− Ažurna informiranost o
Nadgradnja sposobnosti z upoštevanjem:
− specifičnosti ponudbe produktov v
gibanju cen posameznih
elementov produktov,
destinaciji (konkurence) in primerljivih
− oblikovanje cenovne
drugih destinacij,
strategije za posamezne
− cenovne elastičnosti povpraševanja
produkte oziroma storitve
odjemalcev, ki povprašujejo po
v produktnem portfelju
produktih/storitvah v destinaciji (in
glede na strateško
primerljivo v konkurenčnih
oziroma poslovno
destinacijah),
usmeritev in na dejavnike, − hitrosti sprememb v povpraševanju –
glede na okoliščine (družbene, okoljske,
ki vplivajo na cene,
− uporaba različnih tehnik
politične) v destinaciji in širšem okolju
določanja cen.
(regiji, državi, kontinentu).
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DISTRIBUCIJA
PROMOCIJA

1. Sposobnost vzpostavitve distribucijskega spleta - znanje in veščine
2. Sposobnost upravljanja distribucijskega spleta - znanje in veščine
PA sedanjosti
PA prihodnosti - SVPA
− Odločitev o kanalih
Nadgradnja sposobnosti z upoštevanjem:
Vzpostavljanje
distribucije glede na
− specifičnosti kanalov distribucije, s
in delovanje
strateško usmeritev,
katerimi SVPA sodeluje – tako na ravni
distribucijskega − vzpostavitev kanalov
destinacije (npr. partnerske agencije,
spleta, ki
distribucije,
drugi ponudniki – hoteli, TIC-i), kot
vključuje
− operativno upravljanje
globalno (spletne strani, rezervacijski
različne prodajne
kanalov distribucije.
sistemi − TO, specializirane spletne
kanale
prodajne platforme),
− specifičnosti posameznih produktov (npr.
standardni, nišni – butični) ter segmentov
odjemalcev (npr. individualni, skupinski,
nišni interesi) in njihovih nakupovalnih
navadah.
Vzpostavljanje 1. Sposobnost vzpostavitve promocijskega spleta - znanje in veščine
in delovanje
2. Sposobnost upravljanja promocijskega spleta - znanje in veščine
promocijskega
PA sedanjosti
PA prihodnosti - SVPA
spleta
− odločitev o uporabi
Nadgradnja sposobnosti z upoštevanjem:
lastnega:
spleta promocijskih
− specifičnosti segmentov odjemalcev
− oglaševanje,
orodjih
(npr. individualni, skupinski,
− pospeševanj − operativna vzpostavitev
poslovni, nišni interesi) in njihovih
e prodaje,
uporabe spleta
navad v povezavi s komuniciranjem –
− osebna
promocijskih orodij
še posebej z uporabo sodobnih
prodaja
− upravljanje spleta
tehnologij (IKT),
neposredno
promocijskih orodij
− specifičnosti vsebine produktov (npr.
trženje,
nišni, standardni) in z njo povezanih
odnosi z
interesnih partnerskih povezav (npr.
javnostmi.
interesna združenja, društva, TO,
blogerji) ali trženjskih platform na
spletu (npr. specializirana družbena
omrežja),
− obstoja destinacijske organizacije, ki
skrbi na ravni destinacije za
promocijo in s tem vključitev tudi v
njene aktivnosti.

5. Sposobnost tesne povezanosti in odgovornega odnosa do destinacije
Poglobljen odnos do destinacije se pri kadru manifestira navzven kot
angažiranost (odgovoren odnos do njenih virov, javnih institucij, lokalnih
prebivalcev, lokalne kulture in tradicij ter znamenitosti ipd. ter do drugih
partnerjev v destinaciji). Odnos kadra (na primer osebna prepričanost o
potencialih razvoja edinstvene turistične ponudbe, razumevanje delovanja
destinacije, ljubezen do destinacije) vpliva na (sposobnost) oblikovanje
turističnih produktov in njihovo trženje (npr. Čorak & Trezner, 2014a).
Dolgoročni uspeh SVPA je namreč neposredno in posredno opredeljen tako s
kakovostjo virov in privlačnosti destinacije, številčnostjo in kvaliteto
ponudnikov turističnih, gostinskih in drugih storitev kot tudi s sposobnostjo
njihovega usklajenega delovanja v funkciji turističnega razvoja destinacije. Zato
je smiselno, da, predvsem odgovorni v SVPA, razumejo, upoštevajo in aktivno
sodelujejo pri snovanju razvojne vizije in določanju ciljev ter dinamike razvoja
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destinacije, kar vključuje razvojna strategija destinacije. Brez razumevanja
vplivnih dejavnikov in tudi aktivne udeleženosti pri uresničevanju strategije
destinacije je težko pričakovati povezovanje parcialnih podjetniških interesov
posameznih deležnikov v razvoju, s tem pa tudi ustvarjanje dobro zastavljenih in
tržno zanimivih kompleksnih produktov SVPA (Čorak & Trezner, 2014b, str.
12). Razsežnosti tega pogleda so podrobneje še opisane v poglavju 2.3.
V nadaljevanju predstavljamo (Slika 6) shematski prikaz sheme KK kadra SVPA, ki
omogoča kadru v SVPA izvajanje organizacijske funkcije.
Slika 6: Shema KK kadra SVPA za izvajanje organizacijske funkcije SVPA

2.3 Vloga (specializirane) potovalne agencije v turistični destinaciji
2.3.1

Turistična destinacija

Leksikon turizma navaja številne definicije pojma, pri čemer na primer Bieger (2005,
str. 56, povzeto po Bieger & Widmann, 2012, str. 75) opredeli turistično destinacijo z
vidika povpraševanja kot »geografski prostor (kraj, regija, naselje), ki ga gost (ali
segment gostov) izbere za cilj potovanja«. Ta prostor vsebuje vse pri bivanju potrebne
ustanove za nastanitev, oskrbo, zabavo in prostočasno zaposlitev. Navaja tudi, da je ta
prostor konkurenčna enota na področju turističnih obiskov, ki ga je treba voditi kot
strateško poslovno enoto.
Destinacijo lahko (Bieger & Widmann, 2012, str. 78), obravnavamo tudi kot turistično
storitveno enoto ali podjetje, ki »proizvede« paket storitev, po katerem sprašuje
odjemalec (stranka, turist), in ga lahko prikažemo kot verigo storitev. Gre torej za
analizo, ki z vidika porabnika razdeli celotno storitev na posamezne delne elemente in
procese. Ob doživljanju posameznih elementov odjemalec pogosto ne razločuje med
različnimi podjetji, temveč pripiše storitev in njeno kakovost destinaciji kot celoti. Tako
morajo destinacije z različnimi elementi verige storitev razviti procesno naravnan vidik
in upravljati s sistemom kakovosti.
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Takšno razumevanje destinacij lahko opišemo kot nov koncept na področju vhodnega
turizma (angl. incoming tourism), ki je naravnan k procesom, ne k produktom – torej
niso v ospredju posamezni ponudniki turističnih storitev (npr. hoteli, žičnice,
restavracije), temveč storitveni procesi in verige storitev za posamezne segmente
gostov. Ta koncept je usmerjen k strankam, torej v ospredju ni več geografska,
institucionalna ali tradicionalno nastala razmejitev, pač pa razmejitve, ki jih določajo
stranke v posameznih tržnih segmentih (Bieger & Widmann, 2012, str. 75).
Izraz privlačnosti destinacije so v Leksikonu turizma opisane prav tako z navedbami
več avtorjev. Belz in Bieger (2004, str. 143, povzeto po Bieger & Widmann, 2012, str.
77) pod pojmom razumeta na ozkem prostoru definirane možnosti doživetja z več
izbirami, ki so povezane s storitvami, kot sta nakupovanje in gastronomija. Nadaljnje
definicije (Middleton, 1989, MacCannell, 1976, Leiper, 1990) opredeljujejo, da gre pri
privlačnostih za posamezne geografske enote, točke in/ali geografsko jasno opredeljene
prostore, ki motivirajo ljudi (lokalne prebivalce iz regije v prostem času ali turiste), da
za njihov obisk porabijo poljubno izbrano količino časa. Sestavljene so iz kombinacije
možnih dejavnosti in storitev, ki jih na teh območjih koncentrirano ponujajo.
Privlačnosti so minimalno upravljane in vsebujejo ustrezne (javne/zasebne;
implicitne/eksplicitne) strukture ter ustvarjajo vrednost za stranke s ponujenimi
možnostmi dejavnosti in doživetij, s specifičnim vzdušjem in z možnostmi stika z
drugimi strankami. Kaspar (1996, str. 69) pa navaja še ločevanje različnih oblik
privlačnosti glede na delitev turistične ponudbe (Bieger & Widmann, 2012, str. 77).
Vodebova (2014, str. 20) opisuje turistično destinacijo kot kompleksno entiteto,
sestavljeno iz množice različnih izdelkov, storitev in tudi doživetij. Nanjo vpliva in jo
vodi večje število interesnih skupin (turistični sektor, javni sektor, različne organizacije,
lokalno prebivalstvo), ki jo opazujejo z različnih zornih kotov (z zornega kota turistov,
lokalnih prebivalcev in z zornega kota managementa destinacije).
Upravljanje destinacij ali destinacijski management je izjemno kompleksna tema,
tesno povezana z aktivnim razvojem turističnih destinacij. V nadaljevanju bomo navedli
le osnovne opredelitve.
Magaš (2008, 11) navaja, da je treba gledati na destinacijski management kot na
aktivnosti v turizmu, ki angažirajo lokalne interese znotraj smiselnega poslovnega
sodelovanja z nosilci ponudbe, namen pa je ustvarjanje destinacijskega produkta.
Vodebova (2014, str. 20) njegovo misel nadgradi z opredelitvijo, da mora turistična
destinacija zagotavljati tudi delovanje in usklajevanje nalog strateškega menedžmenta in
strateškega trženja. V Leksikonu turizma (Bieger & Widmann, 2012, str. 81) je
navedeno, da se destinacijski management ukvarja z zastopanjem interesov destinacije.
Glavni izziv tega početja je v tem, da je destinacija pravzaprav virtualno storitveno
podjetje, kar pomeni, da ni neposrednih pooblastil dajanja navodil posameznim delom,
saj so ti neodvisna podjetja; da je skupne vire, kot je znamka destinacije, treba
usklajevati in razvijati v sodelovanju; da s tem pride do nalog, ki imajo znotraj mreže
značaj javnih dobrin in jih je treba kooperativno upravljati in tudi financirati.
Kompleksnost upravljanja destinacij je Pechlaner s soavtorji (2015, str. 9) opisal kot
poskus združitve kompleksnosti okoliščin z enostavnostjo rešitev. Upravljanje destinacij
ima namen na razumljiv način zajeti kompleksnost in dinamiko destinacij z njihovimi
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raznolikimi deležniki in spreminjajočimi se interesi ter hkrati poenostaviti pristop, da bi
jih bilo možno upravljati v vsakodnevnem življenju.
Beritelli, Reinhold, Laesser in Bieger12 (2015, l. 269013) razlagajo, da vlogo upravljavca
v turističnih destinacijah po svetu prevzemajo različne vrste različno poimenovanih
organizacij, ki delujejo kot javne ali zasebne institucije, ali pa kot javno-zasebna
partnerstva, kar ima najverjetneje osnovo v specifičnosti zgodovinskega razvoja in
povezanih logik. Avtorji svetujejo, da odgovorni, preden oblikujejo organizacijo v
turistični destinaciji, odgovorijo na niz vprašanj (Kdo že opravlja kakšno funkcijo,
povezano s turizmom v destinaciji? Kaj je potrebno storiti v destinaciji in zakaj? Kdo je
najboljši /najbolj usposobljen, ima položaj ipd./ za izvedbo potrebnih dejanj v
destinaciji? Katera organizacijska rešitev je najbolj primerna za naloge, ki se morajo
izvesti?), ki jim bodo v zaključku omogočila najti optimalno rešitev. Tako so v
nadaljevanju predstavili tri oblike organiziranosti ter vidne razlike v načinu delovanja,
kar navajamo v Tabeli 4.
Tabela 4: Nekateri vidiki razlik v delovanju DMO, DMC in javne uprave
Poimenovanje

Vidik
Interesne
skupine
Usmeritev
dejavnosti
glede na vir
prihodkov
Tip storitev
Odnos do
strateških
tokov
obiskovalcev15

DMC/vstopni
organizator potovanj

DMO14 (destinacijska
management organizacija)
/turistična organizacija

Turistična podjetja,
obiskovalci
Pridobitna dejavnost

Turistična podjetja, javni
sektor, obiskovalci
Nepridobitna dejavnost

Zasebne
Usmerjena v
spremljanje enega od
strateških tokov
obiskovalcev, izvaja
naloge za posamezne
korake v procesu
trženja

Javne in zasebne
Deluje kot »glava sistema«
za usklajevanje ali nastajanje
podjetniških povezav,
nastalih na osnovi strateških
tokov obiskovalcev, ali pa
deluje le za določene korake
v procesu trženja

12

Javna uprava,
odgovorna za
turizem v destinaciji
- tradicionalni
pogled
Lokalna podjetja,
lokalno prebivalstvo
Nepridobitnost
dejavnost

Javne
Večinoma vključene
v projekte in
iniciative, ki širijo/
vplivajo/prinašajo
pozitivne učinke za
več strateških tokov
obiskovalcev

Beritelli, Reinhold, Laesser in Bieger (2015) so avtorji novega pristopa k upravljanju turističnih
destinacij, natančno opisanem v delu. Temelji na izkušnjah razvoja destinacijskega managementa v Švici
ter številnih uspešnih projektih, izvedenih v nekaterih evropskih turističnih destinacijah.
13
Beritelli et al., 2015, je knjiga v elektronski obliki [Amazon kindle eBook], ki nima oznak strani
temveč lokacije besedila; zato je v navedku teh avtorjev navedena lokacija – okrajšano »lok.« in številka).
14
Beritelli s soavtorji (2015, lok. 3271), ko govorijo o predstavljanju novega modela upravljanja
destinacij (St. Gallenski model za destinacijski management), uporabljajo pojem - destinacijska
management organizacija – DMO - kot skupni pojem za več vrst organizacij, delujočih v turističnih
destinacijah. Te so sicer poimenovane kot lokalne, regionalne ali nacionalne turistične organizacije,
turistične sprejemne pisarne, destinacijske marketinške/management organizacije. Tovrstno
poimenovanje, ko govorimo o upravljanju destinacij, uporabljamo tudi sami v magistrskem delu.
15
Tokovi turistov in dnevnih obiskovalcev se udejanjajo (materializirajo) na različnih točkah v času in na
različnih prostorih (območjih) ter se razvijajo z različno hitrostjo. Tisti tokovi, ki se ponavljajo, so
homogeni ter pomembni za posel so strateški tokovi obiskovalcev (Beritelli et al., 2015, lok. 616).
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Kompetence

Specializirane za
posamezne vrste
strateških turističnih
tokov (npr. Poslovni
segment), spreminjajo
svoj profil skladno s
spreminjanjem tokov

Zagotavljanje
sredstev

Zasebne, posamezne
transakcije

Prilagodljive (fleksibilne) in
stremijo k nenehnemu
razvijanju; kompetence
odvisne od nalog,
dogovorjenih z deležniki v
destinaciji; spreminja svoj
profil glede na razvoj
destinacije
Zasebne ali posamezne
transakcije, kolektivne
transakcije

Splošne, zakonsko
določene in javno
potrjene

Skupna javna
sredstva, zbrana na
primer iz turistične
takse ali drugih
turističnih pristojbin

Vir: Povzeto in prirejeno po: Beritelli et al., 2015, lok. 2690−2698

2.3.2

Potovalna agencija v okviru turistične destinacije

Pojem »specializirana vhodna potovalna agencija« − SVPA – smo definirali v uvodu na
osnovi teoretičnih opisov in prakse kot preplet dveh vrst opredelitev PA, delujočih v
okviru turističnih destinacij. Obe sta omenjeni tudi v predstavljeni tabeli 3 (povzeti po
Beritelli et al. 2015, 2690).
Prvo vrsto, sprejemne ali vstopne/vhodne (angl. incoming) potovalne agencije Nemec
Rudeževa (2013, str. 38) opisuje kot agencije, katerih osnovna dejavnost je
posredovanje turističnih produktov v destinaciji. Za tovrstna podjetja navaja, da poznajo
turiste, ki jih sprejmejo v destinaciji (njihovo starost, posebne želje, preference ipd.), in
jim čim bolj prilagodijo storitve v destinaciji. V Leksikonu turizma pa so opredeljene
kot agencije, ki so locirane v turističnih krajih in posredujejo potovalne storitve v kraju,
v katerem se nahajajo (pavšalna potovanja, transfere, izlete, vodnike) zunanjim
organizatorjem potovanj, obiskovalcem pa so v času bivanja v destinaciji na voljo s
svetovanjem (Pompl, 2012, str. 644).
Druga vrsta, ki izhaja iz dejavnosti kongresnega turizma in z njim povezanih
specifičnih potreb po storitvah v ciljni destinaciji, kjer se poslovni dogodki in druge, z
njimi povezane aktivnosti odvijajo, je t. i. DMC (angl. destination management
company).
DMC je po definiciji ADME16 profesionalno storitveno podjetje, ki razpolaga z
obsežnim znanjem o (geografskem) območju, v katerem posluje, s strokovnostjo in je
specializirano za oblikovanje, organiziranje in izvedbo dogodkov ter drugih s turizmom
povezanih aktivnosti, kot so npr. vodenje izletov, prevozov in programske logistike
(ADME, 2016 in Čorak & Trezner, 2014b, str. 8).
Model poslovanja DMC sta povzela po definiciji ADME (način izvajanja poslovanja,
odnos z javnimi strukturami za razvoj turizma v določeni destinaciji) Čorakova in
Trezner (2014a), ki sta predlagala nadgradnjo PA v ponudnike kompleksnih, nišno

16

ADME - angl. Association of Destination Management Executives – združenje oseb na vodilnih
položajih v DMC podjetjih (ADME, 2016)
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usmerjenih programov v okviru turističnih destinacij na Hrvaškem17. DMC
(opredeljujeta kot podjetje, ki uporablja svoje obsežno znanje o lokalnih turističnih
virih, ki ima strokovno usposobljeno osebje in dostop do drugih virov za oblikovanje in
izvedbo storitev, povezanih s potovanjem ter z bivanjem in različnimi aktivnostmi v
turistični destinaciji.
Tako podjetje najpogosteje posluje v svojem imenu in ponuja predvsem sestavljene
turistične produkte (izlete, pakete, dogodke, srečanja, idr.), ali pa storitve strokovnega
svetovanja pri oblikovanju in upravljanju takšnih produktov. Odlično poznavanje
lokalnih turističnih virov jim omogoča ustvarjanje povsem novih turističnih produktov,
spodbujajo pa tudi ponudnike primarnih turističnih storitev, da se hitreje prilagajajo
potrebam povpraševanja. Na tržišču aktivno ponujajo nove produkte preko različnih
distribucijskih kanalov. Odjemalci so profitne in neprofitne organizacije, kot tudi
individualne stranke z različnimi motivi potovanja in bivanja v destinaciji.
Povpraševanje po njihovih storitvah raste glede na kompleksnost želene storitve,
zahtevnost končnega odjemalca storitev, specifičnost teme, s katero so povezane
storitve, možne prepreke pri uporabi storitev, edinstvenost in originalnost storitve
(Čorak & Trezner, 2014a, str. 19).
DMC, kot jo opredeljujeta omenjena avtorja, je torej neke vrste sprejemna potovalna
agencija, ki pa uporablja drugačne pristope pri oblikovanju produktov ter trženju. Glede
na interes, da ponudi čim bolj kakovostne in edinstvene produkte, pa spodbuja partnerje,
ki sodelujejo pri izvedbi njenih produktov, da ji sledijo (v kakovosti storitev, vsebin,
nadgradnjah ponudbe, ipd.).
Dobro delovanje DMC pa ni, kot pravita Čorakova in Trezner (2014a, str. 12), odvisno
le od njenega poslovnega modela, temveč tudi od okolja, v katerem deluje. Tako je
zanjo pomembno dobro sodelovanje z javnimi (ali javno-zasebnimi) organizacijami, ki
so zakonsko pooblaščene za razvoj turizma v destinacijah (med drugim, kot opredeljeno
v Tabeli 4, so to lahko DMO, druge vrste turističnih organizacij v destinaciji /npr. LTO/
ali deli javne uprave, odgovorni za razvoj turizma). Te pri delovanju ustvarjajo
predpogoje, na osnovi katerih DMC oblikuje produkte v destinaciji (vplivajo npr. na
razvoj in vzdrževanje javne infrastrukture, ki jo uporablja tudi turizem, npr. sprehajalne
poti, parke, športne objekte, znamenitosti, plaže idr.). Ker imajo te organizacije med
drugim tudi nalogo usmerjanja razvoja turizma v destinaciji (npr. skozi oblikovanje in
izvajanje strategij razvoja turizma, koordiniranje deležnikov – javnih in zasebnih – v
destinaciji, promocijo destinacije, predpisovanje in upravljanje standardov kakovosti),
lahko DMC aktivno prispeva k pripravi ali izvedbi delov te naloge, saj pozna težnje na
področju povpraševanja na tržišču, ima izgrajene odnose s ponudniki različnih
turističnih storitev ter ekspertno znanje oblikovanja kompleksnih produktov in
njihovega trženja (Čorak & Trezner, 2014a, str. 12).
Obe opisani vrsti podjetij, ki delujeta na ravni turistične destinacije, sledita interesu
privabljanja čim večjega števila odjemalcev svojih storitev v destinacijo. Pri prvi so
17

Projekt razvoja DMC na Hrvaškem od 2009. leta podpira Ministrstvo za turizem. EU (CSES, 2013) ga
je uvrstila med primere dobre prakse razvoja turizma.. Gre za podporo razvoju nišnega turizma (posebni
interesi) na območjih, kjer je prisotna močna sezonskost turizma. Te programe razvijajo obstoječe PA, ki
so nadgradile svoj poslovni model v DMC, ali pa novonastale DMC. Nova oblika poslovanja izboljšuje
dobičkonosnost podjetij in prispeva k višji zasedenosti nastanitvenih kapacitet in izboljšuje zaposlenost
(CSES, 2013, str. 42-47)
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storitve večinoma enostavnejše, ob povezovanju več različnih storitev (npr. izletov,
paketov) pa sodeluje z obstoječimi ponudniki v destinaciji. Storitve ponuja tudi širšemu
spektru odjemalcev. Druga vrsta podjetij oblikuje predvsem kompleksnejše produkte,
namenjene ožje opredeljenim, pogosto zahtevnejšim segmentom odjemalcev. Pri
povezovanju s partnerskimi ponudniki v destinaciji so zato bolj zahtevna in se trudijo
vplivati v večji meri na kakovost in nadgrajevanje storitev. Pogosto tudi sama oblikujejo
nove, inovativne produkte. Večji interes imajo tudi za aktivno sodelovanje z javnimi
organizacijami, odgovornimi za razvoj turizma v destinaciji. To lahko pomeni večjo
možnost vpliva na delovanje, razvoj in prepoznavnost destinacije kot celote, saj lahko
dobro delujoča destinacija prinaša tudi višjo (dodano) vrednost njihovim produktom oz.
storitvam.
Z ozirom na opis funkcij obeh vrst podjetij obravnavamo v magistrskem delu
SPECIALIZIRANO VHODNO POTOVALNO AGENCIJO (SVPA) kot:
• (lokalno) podjetje, delujoče na nekem geografsko omejenem območju oziroma v
določeni turistični destinaciji. SVPA posebej poglobljeno pozna vire in
delovanje turizma v tem okolju ter ima strokovno usposobljen kader za izvajanje
svoje dejavnosti;
• v glavnem deluje kot vhodni/vstopni organizator potovanj (organizira in prodaja
kompleksne turistične produkte za svojo destinacijo, npr. izlete, paketne
aranžmaje pa tudi manj zahtevne, kot so npr. vstopnice za dogodke idr.).
Sočasno deluje tudi kot prodajni agent, pri čemer je možno, da se specializira za
določen segment/nišo v turističnem povpraševanju (npr. kultura, šport,
pustolovščine ipd.). Za tako ponudbo pogosto tudi oblikuje ter ima v lasti ali v
upravljanju določeno dodatno infrastrukturo (npr. adrenalinski park, prostore za
izvedbo kulturnih ali športnih prireditev);
• kot dopolnilno dejavnost lahko izvaja tudi funkcijo lokalne agencije za zunanje
organizatorje potovanj ali v omejenem obsegu še funkcijo izhodnega (angl.
outgoing) organizatorja potovanj ali agencije;
• tesno sodeluje z lokalnimi ponudniki turističnih in s turizmom povezanih
storitev, pri čemer se trudi za skupno izboljševanje kakovosti storitev;
• sodeluje z javnimi organizacijami, odgovornimi za razvoj turizma (npr. z
destinacijskimi management organizacijami, zavodi za turizem ipd.) glede
razvoja ponudbe destinacije, njenih produktov, kakovosti in trženja.
V pričujočem podpoglavju smo predstavili gradnik konceptualnega modela, ki se
nanaša na predvideno vlogo PA (in ključnih kompetenc njenega kadra) v prihodnosti, v
okviru turistične destinacije. Tako smo v uvodu predstavili osnovno pojmovanje
turistične destinacije, vidik njenega upravljanja ter vidik verige ustvarjanja vrednosti
turističnega produkta v destinaciji. Zatem smo predstavili še dve obliki poslovanja PA,
ki sta najpogosteje prisotni v turističnih destinacijah, v zaključku poglavja pa podali
opredelitev pojma »specializirana vhodna potovalna agencija« (SVPA), ki tvori jedro
konceptualnega modela.
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3 VPLIV DEMOGRAFSKIH IN TEHNOLOŠKIH
SPREMEMB NA POTOVALNE AGENCIJE
3.1 Vpliv demografskih sprememb v razvitem delu sveta na
povpraševanje po storitvah potovalnih agencij
Pomemben zunanji dejavnik, ki oblikuje turistično povpraševanje (katerega del je tudi
povpraševanje po storitvah potovalnih agencij), je demografija. Demografske
spremembe bodo po napovedih ETC18 (2010, str. 1−2), v prihodnjih desetletjih
dramatično vplivale na turizem. Vplivale bodo na vrste turistov, ki bodo potovali,
njihov izvor, izbire, kam bodo potovali, vrsto nastanitve, ki jo bodo potrebovali, in
dejavnosti, ki se jih bodo udeleževali med potovanjem. Ob podajanju ocene moči
vplivnosti določenih sprememb je treba biti pozoren na to, kje in v kakšnem obsegu se
bodo pojavile (Grimm et al.19, 2009, povzeto po ETC, 2010, str. 4).
V Poročilu ETC (2010, str. 4, v nadaljevanju Poročilo) o demografskih spremembah v
svetu, ki velja za referenčni dokument za področje turizma, so strokovnjaki evidentirali
trende, ki bodo verjetno imeli občuten vpliv na prihodnost turizma v Evropi. Ti so
neposredno (število prebivalstva, rodnost, pričakovana življenjska doba) ali posredno
(življenjski slog – odnos do dela, prostega časa in potovanj, vrednote in stališča,
tehnologija, fragmentacija okusov) povezani z demografijo.
Število svetovnega prebivalstva naj bi po napovedih naraslo do leta 2030 na 8,3
milijarde. Poročilo navaja, da bo rast porazdeljena po planetu neenakomerno. Najbolj
bo število naraščalo število prebivalstva v Ameriki in Aziji, v Evropi pa bo celo
upadalo. Rahel upad v Evropi se bo čutil v obliki staranja prebivalstva. V Evropi se bo
dramatično povečalo število prebivalcev, starejših od petdeset let, medtem ko bo azijsko
prebivalstvo v enakem obdobju večinoma ostajalo mlajše od 45 let. Naraščanje
prebivalstva in naraščanje bogastva predvsem v državah v razvoju bo povzročilo
občuten porast potovanj v tujino (ETC, 2010, str. 2).
Rodnost se bo, po predvidevanjih v Poročilu (ETC, 2010, str. 4), zniževala,
podaljševala pa se bo še naprej pričakovana življenjska doba. Približujeta se
pričakovani življenjski dobi moških in žensk, podaljšuje pa se tudi pričakovana
zdrava/vitalna življenjska doba. Ta najavlja povečanje števila starejših turistov, ki bodo
v boljši kondiciji in videti mlajši (ETC, 2010, str. 3).
Poročilo (ETC, 2010, str. 5) nadaljuje, da bosta spremenjeni rodnost in daljša
pričakovana življenjska doba prinesli spremembe v sestavi gospodinjstev in v strukturi
družin. Navaja, da je že opažen premik k vertikalno razširjeni družini, kar pomeni manj
družin z mnogimi člani iste generacije in več takšnih, v katerih živijo pripadniki
več generacij. Poročilo opozarja tudi na rastoče število oseb, ki v razvitem svetu
potujejo same. Tako se zrcali naraščajoči trend, ko želijo mladi nekaj časa živeti sami
18

ETC – Evropska potovalna komisija; 2010 je skupaj z UNWTO (Svetovno turistično organizacijo)
pripravila skupno poročilo o demografskih spremembah in turizmu (ETC, 2010).
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Grimm s soavtorji (2009) je za Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo Nemčije leta 2009
pripravil poročilo o vplivu demografskih sprememb na turizem in sklepe za turistično politiko, ki jih
povzema tudi Poročilo ETC 2010.
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ali s prijatelji, preden se poročijo in ustvarijo družino. Če bodo temu trendu sledile tudi
države v razvoju, bo to imelo znatne posledice na narodnostno sestavo potnikov, ker bi
v tem primeru prihajalo največ mednarodnih turistov iz držav, kakršni sta na primer
Indija in Kitajska (ETC, 2010, str. 5).
Pomemben trend je glede na Poročilo (ETC, 2010, str. 5) tudi urbanizacija. Ta bo še
naraščala, a neenakomerno, najbolj v svetu v razvoju, kjer bo imela tudi vpliv na razvoj
turizma. Ljudje, ki živijo v mestih, so običajno bolj svetovljanski, ker živijo v kulturno
bolj raznolikem okolju. To, sklepa, bo pomenilo tudi povečanje števila potovanj v tujino
in posledično pospešen razvoj turizma.
Poročilo (ETC, 2010, str. 7) navaja kot druge ključne dejavnike še spremembe delovnih
vzorcev in družbenih vrednot. Povečevanje dohodka, izpostavlja, spremlja običajno
premik vrednot od službenih proti prostočasnim. Trend je opazen predvsem v Evropi, v
Latinski Ameriki in na Karibih, pojavljati pa se je pričel tudi drugod (v ZDA in v
vzhodni Aziji). Poročilo navaja še, da učinki povečane blaginje niso enoznačni, saj se
ljudje, ko dosežejo neko stopnjo blaginje, morda nehajo zavedati koristi, ki jih prinašajo
izboljšave. Zmanjšanje zadovoljstva z življenjskim slogom se je na razvitem zahodu, v
povezavi z ekonomsko krizo v letih 2008/2009, še okrepilo in vplivalo na počitniške
izbire. Na te pa, kot ugotavlja, vpliva tudi dojemanje količine prostega časa, za katerega
večina sodobnih zahodnjakov meni, da ga ima premalo. Poročilo predvideva, da bo v
procesih odločanja o potovanjih to vplivalo na količino vsebin (več vrednosti, več
izkušenj), dolžino (krajša, vikend potovanja) in izbor destinacij (bližje izvorni
destinaciji).
V naslednjih dveh desetletjih bodo, glede na Poročilo (ETC, 2010, str. 8), na turizem
vplivali štiri glavne razvojne težnje v stališčih:
• Prva je krepitev bolj mednarodnega in svetovljanskega pogleda na svet, ki je
posledica globalizacije trgovine in industrije, izobraževalnih mrež, socialnih
mrež, medijev in civilne družbe. Ustvarjena je generacija, ki je v svojih nazorih
bolj svetovljanska kot katera koli pred njo. Vsekakor pa so in bodo opazne
razlike med državami in regijami (npr. naraščanje zanimanja za dogajanje v
svetu pri mladih Azijcih, upad zanimanja za globalno perspektivo pri mladih
Američanih) (ETC, 2010, str. 8).
• Druga težnja je krepitev zanimanja za etična vprašanja in družbeno
odgovornost. Poročilo (ETC, 2010, str. 9) navaja, da je rast najbolj opazna v
zahodni Evropi. Odraža se v hitrem porastu članstva v etičnih organizacijah, v
političnih kampanjah na tovrstne teme in v podpiranju mednarodne pomoči. Ta
trend naj bi prispeval k ustvarjanju več pozitivnih zgodb o prispevku turizma k
trajnosti in razvoju, kar bi lahko preglasilo morebitne negativne posledice
siceršnje hitre rasti globalnih turističnih tokov.
• Tretja težnja je skrb za okolje, ki se postopoma (razen v ZDA) krepi že od leta
1995 in se zrcali v povečevanju iz članstva v »zelenih« organizacijah. Poročilo
zaznava jasen generacijski premik v članstvu v teh organizacijah, pri čemer so
najvidnejši člani ljudje, ki so odrasli v zadnjem desetletju. Zanimiva ugotovitev
v poročilu pa je, da okoljske zaskrbljenosti ne spremlja pripravljenost, da bi
ljudje za »zelene« izdelke ali storitve bili pripravljeni plačati dodatno oziroma
več (ETC, 2010, str. 9).
• Četrta težnja je naraščanje zanimanja za tveganje in pustolovščine na
počitniških potovanjih v razvitem svetu (ETC, 2010, str. 9). Ob tem Poročilo
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navaja, da je ta težnja verjetno bolj povezana s starostjo kot s celotno generacijo
in predvideva, da starejši ljudje morda niso več pripravljeni toliko tvegati in so
manj pustolovski, zaradi česar jih začnejo privlačiti bolj tradicionalne počitnice.
Poročilo (ETC, 2010, str. 9) omenja kot močno gibalo turizma na globalni ravni še
dostop do tehnologije in predvsem interneta. Ob tem še navaja, da bo posebej močan
vpliv rasti mobilnega interneta v državah v razvoju. Vpliv pridobljenih tehnoloških
veščin se bo pri uporabnikih postopno, skozi leta, širil na starejše generacije (s
staranjem).
Omenjeni trendi, povezani z demografijo, po predvidevanju Poročila (ETC, 2010, str.
10) močno vplivajo tudi na fragmentacijo okusov. To velja še posebej za razvite
države. Tam si ljudje čedalje bolj želijo, da bi zrcalile počitnice določen vidik njihove
individualnosti in jim pričarale izkušnjo, ki je ne morejo doživeti nikjer drugje.
Opažanja kažejo postopne spremembe tudi v svetu v razvoju, od koder prihaja
največ novih turistov (Indija, Kitajska), čeprav so tam okusi nekoliko bolj
konservativni.
Zadnji pomembni dejavnik, omenjen v Poročilu (ETC, 2010, str. 1-2), so migracije. Te
označimo kot »migracijsko povzročeni turizem« (v nadaljevanju MPT; angl. migrationled tourism/MLT) in migracije, ki nastanejo zaradi turizma (v nadaljevanju turistične
migracije, TM; angl. tourism-led migration, TLM). Če se bo trend migracij nadaljeval,
bi lahko migracijsko prebivalstvo v Evropi do leta 2030 predstavljalo že 12 % celotnega
prebivalstva.
Poročilo (ETC, 2010), ki ga omenjamo, je bilo pripravljeno v letih 2009 in 2010, kar
pomeni, da se razvojne težnje, opisane v poročilu, že odvijajo. Predvidevamo pa tudi, da
nastajajo že tudi nove in da bodo imele zelo velik vpliv na razvoj turizma in turističnih
tokov v Evropi tudi begunske migracije, ki jih povzročajo nemiri na Bližnjem vzhodu.
Uspešno odzivanje na trende je tudi pri PA povezano s poglobljenim razumevanjem,
kako z demografijo povezani dejavniki vplivajo na motivacijo za potovanja oziroma na
motivacijo za potovanja s posredovanjem PA. Številne študije so zato že poskušale
preučiti razmerje med različnimi sociodemografskimi spremenljivkami, kot so spol,
starost, izobrazba in dohodek ter motivacijo za potovanje (pojem je pojasnjen v
poglavju 2.1.4). Na primer Gitelson in Kerstetter (1990, povzeto po Jensen, 2015, str.
323) sta pokazala, da so ženske sprostitev, druženje in raziskovanje ocenile kot bolj
pomembne od moških anketirancev. Ugotovila sta tudi, da je bila starost negativno
povezana s pomenom sprostitve, navdušenja, druženja in raziskovanja. Zimmer s
soavtorji (1995, povzeto po povzeto po Jensen, 2015, 38) je pokazal, da so starost,
dohodek in izobrazba pomemben napovedovalec želje osebe po potovanju. Njegova
študija je tudi pokazala, da bodo potniki z višjo izobrazbo in več razpoložljivega
dohodka potovali dlje od doma. Sangpikul (2008, povzeto po Jensen, 2015, 38) pa je v
študiji, v katero so bili vključeni starejši potniki, ugotovil, da je raven izobrazbe
razvidno pozitivno povezana s potovalno namero. Prav tako je ugotovil, da so sprostitev
ter iskanje znanja in novosti bolj pomemben dejavnik potiska (angl. push factor«) med
potniki z višjo ravnjo izobrazbe.
Kirstges (2012, str. 571) v okviru razlage motivov za udeležbo odjemalcev na
skupinskih potovanjih pojasnjuje, da prihajajo interesenti za takšna potovanja iz bolje
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plačanih poklicev in imajo širok starostni razpon. 20-letni zaposleni in upokojenci okoli
70. leta predstavljajo spodnjo in zgornjo starostno mejo, med njimi pa je širok srednji
spekter ljudi, starih okoli štirideset let, ki predstavljajo prevladujoči delež vseh
potnikov; podoben profil imajo številne potovalne skupine. V času šolskih počitnic v
takšnih skupinah pogosto prevladujejo akademiki. Učitelji so pogosti udeleženci
predvsem potovanj po Evropi v času velikonočnih in jesenskih počitnic.
Priljubljene, tudi z vidika trženja, so študije, ki povezujejo med sabo ljudi v določenih
starostnih skupinah, t. i. generacijah. Njihov izvor je v »teoriji generacij« Straussa in
Howe-ja (1991 in 1997), ki sta jo sicer razvila na podlagi razmer v severni Ameriki, a jo
povzemata tako strokovna kot tudi laična javnost (Li et al., 2013, str. 147). Pojem
»generacija« opredelita kot »skupek vseh ljudi, rojenih v nekem časovnem obdobju, ki
si delijo skupno mesto v zgodovini in s tem tudi skupno, kolektivno oznako – persono«
(Strauss & Howe 1997, str. 61, povzeto po Li et al., 2013, str. 147). Razvrščanje ljudi na
generacije je torej osnovano na predpostavki, da si pripadniki iste generacije delijo
nekaj bistvenih skupnih značilnosti glede življenjskega sloga in sistema vrednot. Seveda
je to poenostavljena in generalizirana slika realnosti, vendar lahko vseeno ponudi
uporabne informacije o vrednotah in stališčih teh skupin, ki vplivajo na vedenje
potrošnikov in njihove zahteve (Nordin, 2005, str. 26).
Tudi prikaz potovalnih slogov in vrednot Poročila ETC (Croce, 2010, str. 6) uporablja
kot okvir starost. Opredeljuje štiri starostne skupine, poimenovane generacija Y (ali
tudi milenijska: osebe, rojene okvirno med letoma 1982−2000), generacija X (rojeni
med letoma 1961−1981), generacija baby boom (v nadaljevanju BB, rojeni med 1943
in 1960) in zrela generacija (angl. mature generation, matures; tudi tiha generacija angl. silent generation, v nadaljevanju MG20, rojeni med letoma 1925 in 1942) in navaja
njihove osnovne vedenjske značilnosti (Slika 7).
Slika 7: Potovalni življenjski slogi in vrednote glede na generacije

Opomba: »Rojeni med« – teoretično določeni razponi rojenih, v določeni generaciji; »Obdobje, ko
bodo…«– npr. 60 + je izračunana (npr. prišteto 60 let) na osnovi razponov v vrstici »Rojeni med«
Vir: Prirejeno po: Croce, 2010
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MG – zrela generacija (angl. mature generation), tudi tiha generacija (angl. silent generation)(Li et al.,
2013, str. 147 in Goldberg, 2015)
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Navedene vedenjske značilnosti moramo gledati nekoliko s pridržkom, saj so nastale
podlage pred okvirno desetletjem (Strauss & Howe, 1991 ter Nordin, 2005 povzeto po
Croce, 2010), pred izjemnim razmahom interneta in telekomunikacij ter pred polnim
razmahom globalizacije. Predvidevamo pa, da lahko predstavlja prikazana shema
osnovni okvir evidentiranja značilnosti sedanjih in prihodnjih odjemalcev v turizmu.
Nedavni prispevek iz ZDA (Goldberg, 2015) na primer prikazuje značilnosti omenjenih
generacij v povezavi s potovanji in načinom njihovega nakupa (Tabela 5).
Tabela 5: Značilnosti različnih generacij v povezavi s potovanji in njihovo organizacijo,
primer ZDA
Generacija Y (1983−1993):
− radi potujejo, pri čemer imajo najraje po meri
narejena, edinstvena doživetja ter skupinske
izlete s prijatelji;
− časovno omejeni, saj gradijo kariero, zato bolj
verjetno potujejo znotraj kontinenta;
− razgledani; pred rezervacijo in po njej namenijo
veliko časa iskanju informacij po spletu, do
katerega dostopajo z uporabo pametnih
telefonov;
− želijo transparentnost pri ceni;
− rezervacije izvedejo hitro: v 90 % po spletu (v
87 % uporabljajo SPA za zbiranje informacij in
primerjavo cen);
− v procesu rezervacije želijo biti partnerji;
− potovalni svetovalec (agent) jim lahko pomaga
pri hitrejšem razumevanju informacij;
− v primeru dobre izkušnje in zaznane vrednosti
potovalnega svetovalca so mu zvestejši od
drugih generacij ter ga tudi priporočajo naprej.
Generacija Baby Boom (1946−1964):
− imajo denar za potovanja in ga tudi izkoristijo;
− po upokojitvi uvrščajo potovanja med svoje
najpomembnejše dejavnosti;
− poraba za potovanja je relativno stabilna,
medtem ko po 65. letu (po upokojitvi) strmo
narašča;
− imajo
večjo
koncentracijo
lastništva
nepremičnin in materialnih dobrin kot
katerakoli generacija pred njimi, zato je lahko
tudi njihova potrošnja za potovanja precejšnja;
− na potovanjih imajo radi raznolikost: 19 % jih
izbere počitnice v hotelu, 26% gre na
križarjenja in 28 % izbere potovanja po meri;
− 84 % kupi potovanja po spletu, medtem ko 72
% od teh išče informacije pri SPA.

Generacija X (1965−1982):
− družinsko življenje oblikuje potovalne
želje in preference;
− časovno so omejeni z upoštevanjem
šolskih koledarjev;
− izbirajo destinacije bližje doma, zanima
jih predvsem ponudba oddiha na plaži;
− želijo sprostitev in počitek;
− prednostno izbirajo hotelsko nastanitev;
− v povezavi s stroški porabijo največ od
vseh generacij,
− SPA so se pojavile v njihovih
življenjih, ko so postali polnoletni, kar
je verjetno razlog, da raje rezervirajo
tam kot pri potovalnem svetovalcu: 81
% jih rezervira po spletu, od tega jih 71
% uporablja SPA za zbiranje
informacij.

Zrela generacija (1926−1945):
− potovanja so pomemben del življenja
današnjih starejše generacije; v ta
namen porabijo več kot katerakoli
druga generacija;
− obožujejo križarjenja, kar je njihova
glavna izbira, še posebej v zimskih
mesecih;
− v primerjavi z drugimi generacijami, ki
potujejo bolj sezonsko, ta generacija
potuje vse leto;
− radi berejo o potovanjih – še posebej
revije, zato so zanje pomembni tudi
katalogi
s
počitniško/potovalno
ponudbo;
− so najbolj zveste stranke potovalnih
svetovalcev in redno rezervirajo
potovanja ponovno pri njih.

Vir: Prirejeno po: Goldberg, 2015
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V raziskavi so tudi ugotovili, da se potniki ne glede na pripadnost generaciji strinjajo,
da so počitnice, rezervirane preko potovalnega svetovalca, boljše. Študija ASTA21 je to
potrdila, saj je 59 % pripadnikov generacije Y, 53 % generacije X in 58 % generacije
BB izjavilo, da so načrtovane počitnice s pomočjo svetovalca boljše od tistih, kjer
nimajo pomoči (Goldberg, 2015).
Razumevanje motivov za potovanja sodobnega odjemalca je izjemnega pomena za
nadaljnje delovanje PA. Pogled nanj skozi prizmo demografske spremenljivke – starosti
(in nato še spola) – v okviru omenjene delitve na generacije je lahko dobro izhodišče.
Zato bomo v konceptualnem modelu predlagali, da se v okviru demografskega
dejavnika, ki vpliva na transformacijo PA v SVPA, upošteva pogled na odjemalca
predvsem z vidika njegove starosti oziroma umeščenosti v določeno (zgoraj opisano)
generacijo. Pri tem bomo upoštevali razpon v letih pri posameznih starostnih skupinah
po Reiterju (2016), futurologu, ki proučuje, kako različne generacije sprejemajo
sodobne tehnologije (tudi povezane s turizmom). Upoštevane generacijske skupine so:
generacija Y (1981-1998), generacija X (1964-1980) in generacija BB (1946-1963).
Zadnjo generacijsko skupino, generacijo MG (zrela generacija 1926-1945), pa
opredelimo po Goldbergovi (2015).

3.2 Informacijsko-komunikacijska tehnologija in njena vloga v
potovalnih agencijah
Pojem informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) povezujemo z
znanostjo o komunikacijah, telekomunikacijah in potrebni strojni ter programski
opremi, ki omogoča uporabnikom, da urejajo, pošiljajo, prejemajo in hranijo
informacije. Termin se prav tako nanaša na povezanost in odnos do pred tem
nepovezanih tehnologij v enovito celoto. Medtem ko se informacijska tehnologija (v
nadaljevanju IT) osredotoča prvenstveno na informacije ter njihov prenos, se IKT
osredotoča na komunikacijsko tehnologijo. Ta vključuje internet22, brezžična omrežja,
mobilne naprave (telefoni, tablice ipd.) in ostale komunikacijske medije (Miljević,
2015, str. 3).
Razvoj IKT in interneta je v preteklih desetletjih prinesel izjemne spremembe v družbi
in vpliva na številne gospodarske dejavnosti. Posebej močna je povezanost med
storitvenimi dejavnostmi, še posebej turizmom, in IKT (Minazzi, 2015, str. 1). V okviru
turistične dejavnosti je izjemen vpliv prisoten prav pri poslovanju PA, kot jih v delu
obravnavamo – torej pri tradicionalnih, manjših PA, na kar smo opozorili že v uvodu.
3.2.1

Razvojni mejniki informacijsko-komunikacijske tehnologije v turizmu

Razvojne faze IKT v turizmu predstavljamo skozi vidik t. i. digitalnih revolucij (El
Kaim, 2015) in jih povezujemo z mejniki, ki jih omenjajo različni avtorji (Buhalis,
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ASTA – Ameriško združenje potovalnih agentov.
Internét (angl. internet, internetwork, Internet) po svetu porazdeljen informacijski sistem, katerega
temelj je telekomunikacijsko omrežje, ki temelji na TCP/IP in ki omogoča telekomunikacijske storitve,
elektronsko pošto, svetovni splet; sin. medomrežje; prim. intranet, ekstranet (SDI, 2016). V okviru
termina internet – razumemo tudi termin − svetovni splet – opis – glejte naslednjo opombo.
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1998, str. 8, Buhalis & Law, 2008) ter z razvojnimi fazami vsebin na svetovnem spletu23
(angl. World Wide Web – v nadaljevanju WWW) (Minazzi, 2015).
Prva revolucija se je začela v 60. letih prejšnjega stoletja s komercialnim razvojem
zračnega prometa pod okriljem IATA24 in je pripeljala do nastanka računalniških
rezervacijskih sistemov25 (angl. computerized reservation systems, v nadaljevanju
CRS). CRS so pomenili izjemen preskok v poslovanju, saj so omogočili letalskim
družbam takojšnji vpogled v razpoložljivost sedežev v vseh letalih, vključenih v njihovo
omrežje. Letalske družbe so razvile sistem, da bi poenotile možnosti vpogleda v
razpoložljivost s čim nižjimi stroški ter zagotovile prikaz enakih informacij v procesu
rezervacij (El Kaim, 2015).
Letalske družbe so kmalu spoznale, da njihova osnovna dejavnost ni oblikovanje in
upravljanje tovrstnih sistemov. To je privedlo do rojstva globalnih distribucijskih
sistemov (angl. global distribution system, v nadaljevanju GDS) in napovedalo zlato
dobo za dejavnost PA. Omogočilo je dvig njihovih prihodkov tudi do 400 %, medtem
ko je zahtevalo le okvirno 20 odstotno rast v zaposlovanju (El Kaim, 2015).
Glede na navedbo v Leksikonu turizma (Weithoener, 2012a, str. 148) z GDS v
sedanjosti upravljajo mednarodna tehnološka podjetja, ki na ta način turističnim in
potovalnim podjetjem nudijo panožno specifične IT storitve za globalno trženje njihove
ponudbe. Svetovno vodilni ponudniki, ki imajo oligopolni položaj na mednarodnem
trgu, so Amadeus (IT Group S. A. v Madridu), Sabre Travel Network (Teksas, ZDA) ter
Galileo International in Worldspan (Atlanta, ZDA). Na evropskem trgu sta vodilna
sistema (skupaj s hčerinskimi podjetji) Amadeus in Sabre.
V razponu prve revolucije izpostavljamo še dve obdobji, ki ju opisuje Miljević (2015,
str. 4). Prvo obdobje, tj. v 70. letih je prineslo razvoj managerskih informacijskih
sistemov (v nadaljevanju MIS). Ti so se uporabljali za upravljanje povezav med
rezervacijskimi sistemi in potovalnimi agencijami. Agencije pa so v tem obdobju
uporabljale t. i. terminale. Drugo obdobje, tj. v 80. letih, pa je obdobje razvoja strateških
informacijskih sistemov (v nadaljevanju SIS), ki so jih omogočila hotelska podjetja ter
veliki organizatorji potovanj. Obdobje je označeno tudi kot obdobje razvoja osebnih
računalnikov, razvoja operacijskih sistemov (DOS, WINDOWS) in rasti konkurence
turističnih podjetij.
Začetek druge revolucije označuje vzpon svetovnega spleta (WWW) na podlagi
rastočega internetnega omrežja (El Kaim, 2015). Obdobje, ki se je začelo v 90. letih, je
prineslo pojav spletnih strani, ki so jih uredili ponudniki turističnih potovanj, turističnih
destinacij in turističnih storitev. S tem se je začel do takrat še nepredstavljiv vpliv na
trženje v turizmu in vedenje potrošnikov (Buhalis, 1998, str. 8). Pojav spletnih oziroma
23

Svetovni splet (angl. World Wide Web − WWW) je internetna storitev, ki omogoča dostop do spletnih
strani, spletnih dokumentov, povezanih s hiperpovezavami v porazdeljeni informacijski sistem; sin. splet
(SDI, 2016). Je najbolj priljubljena storitev na internetu. Nastal je leta 1989 v Evropskem laboratoriju za
fiziko (CERN) v Ženevi.
24
IATA (angl. International Air Transport Association) − Mednarodno združenje letalskih prevoznikov.
25
Računalniški rezervacijski sistem ali centralni rezervacijski sistem, oba z okrajšavo CRS (angl.
Computerized Reservation Systems). Izraz CRS se pogosto uporablja nespecifično kot nadpomenka za
elektronske rezervacijske sisteme in izvajanje rezervacij turističnih storitev (rezervacijski sistem, hotelski
rezervacijski sistem) (Weithoener, 2012a, 151).
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virtualnih potovalnih agencij (v nadaljevanju SPA; angl. Online Travel Agency - OTA)
je pretresel celoten turistični ekosistem s tem, ko je omogočil potniku možnost
primerjav in rezervacij po spletu, brez obiska tradicionalne PA (El Kaim, 2015).
Obdobje te revolucije je prineslo dezintermediacijo tradicionalnih potovalnih agencij in
se je odvilo v zelo kratkem času, od sredine 90. let do okvirno leta 2005. SPA so zaradi
svoje osredotočenosti na končne stranke/turiste zelo hitro spoznale, da je za njihovo
ponudbo ključnega pomena izgradnja lastne dobavne verige. Začele so ponujati orodja
in druge spodbude hotelom, organizatorjem potovanj, podjetjem za najem avtomobilov
ipd., da so dodajala svojo ponudbo in s tem dopolnjevala njihove vsebine. Te so se
izkazale kot ključne za njihov uspeh (vsebina je »kralj«). SPA so se še posebej usmerile
na ponudnike, ki niso bili na voljo v sistemih GDS (El Kaim, 2015).
Po navedbi iz Leksikona turizma (Weithoener, 2012b, str. 645) nudijo SPA svoje
storitve posredovanja informacij in svetovanja strankam avtomatizirano s pomočjo
internetne tehnologije preko spletnih portalov. Pri tem so lahko spletni portali odprti in
dostopni vsem interesentom za potovanja, ali pa nudijo svoje storitve zaprtim,
licenciranim skupinam, kot so denimo portali v okviru sistemov managementa
poslovnih potovanj. Gaggioli (2015) omenja štiri velike znamke, ki obvladujejo
globalno tržišče SPA, in sicer Expedia (od 2015 povezana s Travelocity), Priceline in
Orbitz Worldwide. Expedia je tudi lastnik znamke hotels.com, ki ima 16 milijonov
uporabnikov mesečno. Priceline s 40 milijoni uporabnikov mesečno pa ima v lasti
Booking.com, ki je sicer daleč največji igralec v dejavnosti SPA.
Razvoj vsebin na WWW na začetku obdobja te revolucije označuje strokovna javnost
kot obdobje vsebin Splet 1.0 (angl. Web 1.0). Predstavitev vsebin je bila enosmerna,
razumljiva le uporabnikom (Göhler, 2015). Osnova je bil statičen in pasiven način
podajanja le-teh. Podjetja so oblikovala spletne strani, da so objavila informacije (kot v
brošuri) in uporabniki so jih lahko le pregledovali (Minazzi, 2015, str. 2).
Naslednjo stopnjo pri predstavljanju vsebin je prinesel t. i. Splet 2.0 (angl. Web 2.0), ki
se je začel razvijati v prvih letih novega tisočletja. Pomenil je nadgradnjo uporabe že
obstoječih tehnoloških platform in njihovih priljubljenih orodij za podajanje vsebin na
aktiven in dinamičen način (Antonioli Corigliano & Baggio 2004, povzeto po Minazzi,
2015, str. 3). Nadgradnja statičnih platform v dinamične je dovoljevala uporabnikom, da
na njih delijo znanje in izkušnje. Interaktivnost med uporabniki je povzročila hitro
nastajanje in širitev spletnih skupnosti. Nekateri znanstveniki to stopnjo označujejo kot
»družbeno gibanje«, ki vodi k demokratizaciji tehnologij, informacij in znanja (Birdsall,
2007 in Leung et al., 2013, povzeto po Minazzi, 2015, str. 3). Skladno s tem pogledom
je Splet 2.0 okolje, kjer poteka več oblik družbenih interakcij vsakodnevnega življenja
med uporabniki, ki oblikujejo vsebine. Kot samoumevnega jemljejo dostop do IKT in
pridobivanje tehnološkega znanja pri uporabnikih, s čimer se ustvarja nova oblika
družbenega razlikovanja (vključevanja in izključevanja) v turističnem sistemu (Munar
et al., 2013, povzeto po Minazzi, 2015, str. 3). Uporaba Spleta 2.0 se v turizmu imenuje
tudi Potovanja 2.0 (angl. travel 2.0). Ta predstavlja premik od potovanj 1.0 in pomeni
razvojni preskok od klasičnega načina izvedbe rezervacij k spletnim rezervacijam
(Wolf, 2006, povzeto po Minazzi, 2015, str. 3).
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Tretja revolucija je posledica širitve interneta, ki je omogočil dostopanje z mobilnih
naprav in dodal temu še »modrost množic«26. Družbeno, lokalno in mobilno (angl.
social, local, and mobile – v nadaljevanju − SoLoMo) je privedlo do razvoja podjetij,
kot so TripAdvisor (ocene uporabnikov), Hotel Tonight (izključno mobilno, rezervacije
v »zadnjem trenutku«) ali Timista (uporabniku prilagojeni in v realnem času
posredovani podatki o dogajanju v Londonu). Prav tako se je začelo obdobje ekonomije
delitve27 (angl. sharing economy). Ta je sprožila izjemno močno gibanje, ki je privedlo
do ustanovitve podjetji, kot sta Airbnb28 ali Uber29. To obdobje je trajalo od okvirno
2005 do 2015 (El Kaim, 2015).
Fountoulaki (2015, str. 667) po več avtorjih (Inversini & Masiero, 2014, Scaglione et
al., 2013, Kracht & Wang, 2010) povzema, da je napredek v tehnologijah bistveno
spremenil način delovanja celotne turistične dejavnosti, ki uporablja za osnovni medij
prenosa informacij oziroma podatkov internet, v sistem distribucije pa se vključujejo
vedno novi ponudniki in posredniki, nekdanji pa spreminjajo način poslovanja (Sliki 8
in 9).
Slika 8: Struktura distribucijskih kanalov v sedanjosti (2010–2014)

Vir: Prirejeno po: Fountoulaki et al., 2015, str. 674
26

Množično zunanje izvajanje storitev in reševanje problemov z vključevanjem široke skupine izvajalcev
oziroma javnosti (angl. crowdsourcing) (SDI, 2016).
27
Ekonomija delitve (angl. sharing economy) se kot termin pojavlja v več besedilih, npr. v Kraljevi
monografiji (2011). Termin se dosledno pojavlja pri predstavitvi novega pojma, ki namesto dosedanjega
načina potrošnje uveljavlja nov pristop, v katerem več posameznikov uporablja eno dobrino, na primer
avto, kolo, hišne pripomočke, orodja, prostore, zemljo itd. Vsem tem oblikam je skupno to, da dajejo
prednost dostopnosti pred lastništvom.
28
AirBnb − spletna tržnica, ki omogoča ljudem uvrščanje, iskanje in najem počitniških bivališč v zameno
za pristojbino za obdelavo (Airbnb, 2016).
29
Uber − spletno omrežje za deljenje prevozov, delujoče na podlagi mobilne aplikacije, ki jo uporabljajo
lastniki pametnih telefonov (Uber, 2016).
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Slika 9: Struktura distribucijskih kanalov v turizmu, v sedanjosti, z vidika prisotnih različnih ponudnikov – blagovnih znamk

Vir: Prirejeno po: Mozio, 2014
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Razvoj vsebin na WWW, povezan s tretjo digitalno revolucijo, pomeni začetek
nadgradnje Spleta 2.0 v Splet 3.0 (angl. Web 3.0). Smer razvoja vsebin zaznava
strokovna javnost v različnih smereh:
• prva je usmerjena v vidike družbe in odnosov v njej, s pogledom na razvoj
semantičnih spletnih tehnologij in umetne inteligence.
• Drugi tok razmišljanj se osredotoča na lastnosti IT in zaupa, da bo Splet 3.0
povzročil dvig hitrosti interneta ter izboljšavo spletnih aplikacij in grafičnih
rešitev.
• Številni opazovalci se strinjajo, da bo prinesel naslednji korak v razvoju
podatkovno interoperabilnost, tridimenzionalna doživetja in soustvarjalni splet
(Eftekhari et al., 2011, povzeto po Minazzi, 2015, str. 5, Gasser & Palfrey, 2007;
Buhalis & Law, 2008, povzeto po Minazzi, 2015, str. 5).
Začetek nove, četrte revolucije, nakazuje komoditizacijo ključnih mobilnih in
potovalnih storitev in njihovo prodorno distribucijo po vseh možnih digitalnih in
fizičnih kanalih. Te ponujajo podjetja za razvoj programske opreme, ki delujejo na
podlagi platform v oblaku in omogočajo dostop kot nadgrajeno storitev (v nadaljevanju
NS; angl. »over the top service«). V zahodnem svetu se ta vizija zdi še nekoliko
neverjetna (razen za Google), a v Aziji se že dogaja s podjetji, kot sta Alibaba ali Baidu
(El Kaim, 2015).
Novi ponudniki, ki vstopajo, so mobilni zbirni iskalniki30 − agregati. Ena izmed
razvojnih usmeritev je zato izgradnja mobilnih platform in dodatnih povezanih orodij,
ki bi omogočala brezšivno, v realnem času dosegljivo, »od vrat do vrat«, večfunkcijsko
programsko rešitev za posredovanje informacij o prevozih. Svetovni ekonomski forum
(angl. The World Economic Forum, WEF) jo je poimenoval integrirani, proaktivni,
intermodalni potovalni asistent (angl. Integrated Proactive Intermodal Travel Assistant
− IPITA) (El Kaim, 2015).
El Kaim (2015) v zaključku prispevka še navaja, da uspeh pametne mobilnosti v
turizmu oziroma potovalni dejavnosti ni pogojen zgolj s tehnologijo. Ponudniki
mobilnosti ter zbirniki morajo spremeniti tudi storitev za stranke v smeri proaktivnih in
inteligentnih možnosti (npr. takojšnje rezervacije ipd.). Hkrati še izpostavlja, da bo
mobilna doba prisilila potovalno dejavnost, da na novo oblikuje dojemanje potovanja, ki
je bilo preveč statično, tako, da vključi brezšivne, proaktivne in interaktivne rešitve za
celotna potovanja, tudi t. i. sistem »od vrat do vrat«31.
3.2.2

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v potovalnih agencijah

Nedvomno je uporaba IKT in interneta v sedanjosti obvezen element poslovanja
potovalnih agencij. Kot ugotavljajo številni avtorji (Rodríguez Vázquez et al., 2016,

30

Zbirni iskalnik – tudi meta iskalnik (angl. metasearch engine aggregator) – je orodje za poizvedovanje,
zbiranje, obdelavo in prikaz rezultatov z več iskalnikov (SDI, 2016).
31
Storitev imenovana »od vrat do vrat« (angl. door-to-door) se nanaša na globalno integracijo prevoznih
in drugih, s potovanjem povezanih storitev, ki omogoča, da potnik načrtuje (ali razširjeno
kupi/rezervira/natisne vozovnico) potovanje od izhodiščnega naslova (npr. od doma) do ciljnega naslova
(npr. hotel), pri čemer poveže več vrst prevoznih sredstev v celovit, brezšivni proces potovanja (Sanchez,
2012)
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Abou-Shouk et al., 2016, Mihajlović, 2012, Marques Godinho Salvado et al., 2011,
Buhalis, 2005), pa je uporaba vedno počasnejša, kot sicer poteka razvoj.
Abou-Shouk s soavtorji (2016, str. 330-332) navaja poglavitne razloge za zadržke pri
vpeljevanju elektronskega poslovanja, ki ga omogočata IKT in internet, v potovalne
agencije:
• omejitve pri virih (omejeni finančni viri, pomanjkanje kvalificiranega kadra,
čas, potreben za vpeljavo sprememb, odpor zaposlenih do sprememb);
• omejitve v notranjem okolju podjetja (pomanjkanje tehnološke pripravljenosti,
značilnosti podjetja in poslovanja, poslovno načrtovanje in strategija,
pomanjkanje zavedanja o koristih elektronskega poslovanja, odpor do tveganja,
povezanega z uvedbo elektronskega poslovanja);
• omejitve v zunanjem poslovnem okolju (pomanjkanje uspešnih in preizkušenih
poslovnih modelov, pomanjkanje zunanje podpore, poslovno okolje, težave,
povezane s strankami, pravni zadržki, pomanjkanje javne infrastrukture, ki bi
podpirala vpeljavo IKT);
• omejitve pri uvajanju tehnologije (ni preizkusne dobe za uporabo e-poslovanja,
kompleksnost e-poslovanja, neprimernost e-poslovnih rešitev za naravo storitev,
ki jih nudi agencija).
Hkrati isti avtorji (Abou-Shouk et al., 2016, str. 332) predstavljajo prednosti, zaradi
katerih se odločijo PA za uporabo elektronskega poslovanja:
• osnovne prednosti v poslovanju (rast prodaje in dobička, prodaja, ki podpira
učinkovito reintermediacijo, privabljanje novih storitev in naložb, omogočanje
in olajšanje sodelovanja);
• trženje oziroma marketing in zagotavljanje konkurenčnih prednosti
(prilagajanje storitev potrebam strank, izboljšanje zadovoljstva strank, povečanje
konkurenčne prednosti, vzpostavljanje prisotnosti in ugleda na globalnem trgu,
izboljšanje distribucijskih kanalov);
• povečanje učinkovitosti poslovanja podjetja (učinkovito vzpostavljanje in
upravljanje partnerstev, izboljšanje odgovornosti in zanesljivosti, povečanje
zadovoljstva zaposlenih, enostavnost opravljanja transakcij, izboljšanje
notranjega pretoka in deljenja znanja in izkušenj, zagotavljanje podpore za
strateške odločitve).
Avtorji (ibidem, str. 332) še dodajajo, da vplivajo na vpeljevanje uporabe elektronskega
poslovanja (z uporabo IKT in interneta) tudi dejavniki, kot so (1) odziv na pritiske
konkurence, (2) razvojni programi dobaviteljev, (3) vpliv poslovnih partnerjev, (4)
prilagajanje tehnološkim spremembam, brez katerih ne bi mogli nadaljevati poslovanja,
(5) globalizacija in (6) skrb za bodoče preživetje podjetja.
IKT predstavlja izjemen napredek v notranji organizaciji PA. Povezovanje funkcij
zaledne pisarne (angl. »back-office«: računovodstvo, sledenje obračunavanja provizij,
upravljanje s kadrom idr.) s poslovanjem za prodajnim pultom (angl. »front-office«:
zgodovina nakupov strank, razvoj itinerarjev, izdaja vozovnic in vstopnic, komunikacija
z partnerskimi dobavitelji idr.) je omogočila potovalnim agencijam doseganje
pomembnih sinergij, učinkovitost in prihranke. Podatki, zbrani z uporabo IKT,
pomenijo pomembno bazo podatkov za raziskave v trženju, in omogočajo hitro
ukrepanje glede na trenutno dogajanje, hkrati pa pomagajo pri taktičnih odločitvah
(Buhalis, 2005, str. 241). Na individualni ravni podpirajo CRM sistemi – pa tudi spletne
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in mobilne aplikacije – agencije pri sledenju aktivnostim odjemalcev/turistov. Tako
omogočajo ponudbo storitev po meri (ob pripravi na potovanje, izvedbi nakupa, med
potovanjem in po njem) in prikaz ponudbe na način, kot ga agencija sama želi. Prav
relevantne in strukturirane informacije, pridobljene hitro in povezane z znanjem ter
storitvijo, predstavljajo tako dodano vrednost, ki bo tudi v prihodnosti pomenila dobro
delovanje PA (Cuesta, 2014).
IKT in internet uporabljajo PA najpogosteje za funkcijo trženja in prodaje kot
integralnega dela poslovanja, (Batinić, 2013, str. 1). Sem sodijo:
• Promocija turističnih storitev: kjer so v preteklosti uporabljali tiskana orodja
(katalogi, letaki, posterji, TV in radio oglasi ipd.) nudijo nadgradnjo z
izboljšanimi promocijskimi besedili, vizualnim, slikovnim in video materialom.
• Prodaja turističnih storitev: neomejena baza in kapaciteta digitalnih medijev
omogoča takojšnji dostop do prostih turističnih produktov za vsako potencialno
stranko.
• Rezervacija storitev: takojšnja komunikacija med vsemi udeleženci v
prodajnem procesu, ki omogoča tudi »rezervacijo na zahtevo oziroma kot
reakcijo na povpraševanje«.
Za izvedbo tovrstnih trženjskih in prodajnih aktivnosti uporabljajo PA orodja na
svetovnem spletu, natančneje orodja Spleta 2.0 (interaktivne spletne strani, bogate
aplikacije, spletna družbena omrežja, blogi, wikiji, podcasting, spletni forumi, vsebinske
skupnosti in mikrobloganje) (Buhalis & Jun, 2011, str. 7). Dodajajo mu še elektronsko
komuniciranje preko elektronske pošte (pošiljanje direktne pošte – elektronske novice
(angl. e-newsletter), komuniciranje s strankami v procesu prodaje (Marques Godinho
Salvado et al., 2011, str. 234) ter uporabo multimedijskih vsebin in baz podatkov.
Vključitev v rezervacijske sisteme CRS in/ali GDS pa omogoča učinkovit rezervacijski
mehanizem, ki poskrbi za pridobivanje informacij, izvedbo rezervacij in izdajo
potovalnih dokumentov (Buhalis, 2005, str. 241, Cuesta, 2014).
Naštete aktivnosti bodo v prihodnosti morale PA vsekakor prilagajati spremembam v
vedenju sodobnega odjemalca. Radikalne spremembe v konceptu poslovnega
ekosistema, ki ga vodijo moč IKT, Splet 2.0 in širok nabor signalov iz družbenega,
kulturnega, tehnološkega, ekološkega, ekonomskega in institucionalnega okolja, so že
del sedanjosti. PA se soočajo s spremembo v paradigmi odnosa v prodaji, kjer
nadomešča produktno usmerjeno prodajo (»prodati komu«), k stranki usmerjena prodaja
(prodaja in odnos, ki ga vodi doživetje). Ta postaja zbirnik potrošnikov z dvosmerno
strategijo »od spodaj-navzgor« in »od zgoraj-navzdol«) ter tokov znanja (Marques
Godinho Salvado et al., 2011, str. 236–238).
Sedanje tržišče turističnega povpraševanja danes najbolje opisuje beseda razdrobljenost.
Nadaljnje širjenje platform, družbenih omrežij, kanalov in naprav, je pomagalo
odjemalcem/potnikom, da ostanejo dosegljivi in imajo dostop do različnih vsebin iz
raznolikih kanalov. Glede na zapisano morajo PA pripraviti različne strategije ter
obravnavati in vključevati različne segmente potnikov, pri čemer je pomembno odkriti
tudi nove (Marques Godinho Salvado et al., 2011, str. 236–238).
Navezujoč se na predhodno poglavje, lahko gledamo na odjemalca z vidika pripadnosti
določeni generaciji ter okvirno sklepamo o stopnji njegove t. i. digitalne miselnosti. To
Kauffman in Horton (2015, str. 18) razložita s stopnjo sprejemanja digitalnih vsebin in
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orodij (interneta, IKT) ter razumevanjem, kako digitalni svet deluje in kakšne vrednote
širi (te so, kot navajata: ustvarjalnost, enakost, empatija, integriteta, znanje,
učinkovitost, odprtost, povezanost – tudi družbena odgovornost)(ibid., 19). Razločujeta
več stopenj uporabnikov digitalne tehnologije (in z njimi povezanega sprejemanja nove
miselnosti):
• »digitalni domorodci« (angl. digital natives) = generacija Y. Intuitivno so
prevzeli digitalno miselnost, zahtevajo odzivnost v realnem času, transparenten
dialog in so odprti do sprememb. Digitalne tehnologije uporabljajo za
sporazumevanje, zabavo in sobivanje. Verjamejo v odprtokodne rešitve, v
soustvarjanje, večina jih želi ustvariti pozitivno razliko v svetu, kar tudi
postavljajo pred lastno poklicno priznanje.
• »Digitalni priseljenci« (angl. digital immigrants) = generacija X. Jasno
priznavajo vrednost digitalnega, saj so bili s tehnologijo soočeni že v času
šolanja, uporabljajo digitalne tehnologije, vendar še niso razvili digitalne
miselnosti.
• »Digitalni tujci« (angl. digital aliens) = generacija BB in starejše. Razvili so
osnovne veščine uporabe računalnikov in interneta ter redno uporabljajo
urejevalnike besedil, e-mail in spletno iskanje. Socialnih omrežij ne obravnavajo
resno (»za otroke«) in včasih težko sprejemajo, da bo digitalni svet obstal in
ostal. Imajo tradicionalne vrednote.
• »Digitalni povezovalec« (angl. digital integrators« = so pripadniki katerekoli od
naštetih skupin, ki so se navdušili nad digitalno tehnologijo in njeno uporabo ter
razumejo digitalno miselnost. Hkrati jo tudi prenašajo oziroma širijo na druge
(Kauffman & Horton, 2015, str. 25-27).
Na osnovi zapisanega lahko tudi bolje razumemo, kako odjemalci komunicirajo s PA.
Pri oblikovanju konceptualnega modela bomo pri komunikacijskem dejavniku
upoštevali kot osnovno spremenljivko starost, hkrati z njo pa še z izobrazbo, saj
menimo, da ima tudi ta pomembno vlogo pri širšem razumevanju delovanja IKT.
Ključno vpliva tudi na odprtost do novosti, ki jih ta tehnologija predstavlja, ter s
pogostostjo in dolžino njene uporabe.
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4 KONCEPTUALNI MODEL TRANSFORMACIJE
POTOVALNIH AGENCIJ
4.1 Elementi modela
Konceptualni model transformacije potovalnih agencij temelji na naslednjih vidikih
oziroma predpostavkah:
• glavni nosilec razvoja in delovanja PA oziroma SVPA je kader, zato prinaša
transformacija oziroma sprememba njegovih ključnih kompetenc izboljšanje
možnosti za prihodnji obstoj ter razvoj podjetja.
• Povezavo med elementi modela predstavljajo odjemalci. Odnos kadra SVPA do
njih ima središčno vlogo pri oblikovanju sheme KK. Zato odjemalci s svojim
vedenjem/odnosom do agenta (npr. s preferencami v zvezi s produkti, jeziki, ki
jih govorijo, svojo kulturo, za katero pričakujejo, da jo bo agent poznal in
spoštoval in nenazadnje z načinom komunikacije/uporabo IKT) kader PA
spodbujajo, da KK sedanjosti transformirajo/nadgradijo v KK prihodnosti, kar se
nanaša predvsem na SVPA ter njihovo aktivno in družbeno odgovorno
delovanje v turistični destinaciji.
• Turistična destinacija, v kateri deluje v prejšnji alineji opisana SVPA, ima
vzpostavljeno verigo ustvarjanja vrednosti turističnega produkta. Slednjega
prepoznamo navzven kot (a) delujoče upravljanje destinacije v obliki (predvsem
javne) destinacijske organizacije ter kot (b) razvito mrežo deležnikov –
turističnih ponudnikov.
Za odjemalce je ustvarjen (brezšiven) turistični produkt destinacije, ki se kaže
navzven s tem, da je destinacija urejena, da odjemalci lahko dobijo vse, kar
potrebujejo in da jim je nenehno kdo na voljo (za strežbo ali svetovanje).
Elemente modela povzemamo iz teoretičnih podlag, predstavljenih v predhodnih
poglavjih:
A. Ključne kompetence kadra PA v sedanjosti
Kot uvodoma navedeno, upoštevamo za vgradnjo v model preplet štirih ravni
kompetenc, ki predstavljajo KK kadra PA. Opisali smo jih v poglavju 2.2.1.
B. Vplivni dejavniki:
V središču obravnave teh dejavnikov so odjemalci PA/SVPA. Osnovne značilnosti
dejavnikov in njihove razvojne težnje smo opisali v poglavjih 2.1.3 in 3.
Glavno pozornost ob tem namenjamo težnji odjemalcev po povečanem ali celo
prevladujočem vplivu na potovalno storitev, ki bi jo lahko imenovali celo neke vrste
nadzor nad turistično storitvijo. Ta se odraža v aktivaciji odjemalcev v procesu
(so)ustvarjanja turistične storitve (pred odločitvijo o nakupu, ob nakupu, med
doživljanjem storitve in po njenem zaključku), kar vpliva tudi na spremembe v
dojemanju in vrednotenju lastnega turističnega (potovalnega) doživetja. Osrednjo vlogo
pri tej težnji imata demografski in komunikacijski dejavnik.
B.1. Demografski dejavnik opredeljujemo s specifičnimi značilnostmi odjemalcev
glede njihovega spreminjajočega se vedenja, še posebej v povezavi z odločitvami za
turistična potovanja. Posebej se osredotočimo na demografski dejavnik starost.
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Spremljamo ga skozi segmentacijo na starostne skupine, opisane v poglavju 3.1, kjer
smo našteli generacije: Y, X, BB in MG.
Starostnim razredom podrejeno upoštevamo pri tem dejavniku še spol in izobrazbo
(možne razlikovalne značilnosti so za oboje opredeljene v poglavju 2.1.3). V prikazu
modela izpostavljamo kot prevladujoči vidik še individualizacijo, ki se odraža v
potovalnih vzorcih odjemalcev in je vidna v:
• fragmentaciji okusov, motivov in želja, povezanih s turističnimi potovanji
odjemalcev;
• spremenjenih odnosih odjemalcev do soljudi (družine, prijateljev, družbe,
somišljenikov), kar se odraža v izboru elementov turističnega potovanja (npr.
izbor destinacije, vrste prevoza, nastanitve, aktivnosti);
• novih vrednotah odjemalcev (npr. pogojene z razpoložljivim prostim časom,
sredstvi za potovanje, globalno miselnostjo) in spremenjenih družbenih
vzorcih, ki jim odjemalci sledijo tudi pri odločanju o turističnih potovanjih.
B.2. Komunikacijski dejavnik opredeljujemo s specifičnimi značilnostmi, ki se
nanašajo na odnos odjemalcev do komuniciranja v digitalni dobi (predvsem odnos do
IKT). Prikaz tega dejavnika zato gledamo skozi stopnje prevzemanja digitalne
miselnosti, opisane v poglavju 3.2, v katerem smo opredelili te kategorije: »digitalni
govorci« = generacija Y, »digitalni imigranti« = generacija X, »digitalni tujci« =
generacija BB in starejše ter »digitalni vključenci« = uporabniki ne glede na
pripadnost generaciji. Oznake vključujejo razen starostnimi skupin/generacij tudi
izobrazbo (predpostavka, da sta sprejemanje tehnoloških novosti in načinov
komuniciranja povezana s stopnjo pridobljenega znanja/formalne izobrazbe).
Pri omenjenem vidiku upoštevamo podrejeno še spol odjemalcev (možne
razlikovalne značilnosti so opredeljene v poglavju 3.1).
V modelu izpostavljamo kot enega od dveh prevladujočih virov razvoja
spremenjene vzorce komuniciranja, ki so posledica hitrega razvoja in širjenja
področij uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Ti so
vidni v:
• možni hitri/takojšnji ter neposredni in transparentni komunikaciji
odjemalca z vsemi deležniki, povezanimi s turističnimi produkti/storitvami
ter v
• olajšanih in pospešenih odločitvenih procesih odjemalcev v zvezi s
turističnimi produkti, in sicer a) pred nakupom in med njim ter b) pred
koriščenjem storitve, med njim in po njem. Na procese vpliva komuniciranje
z različnimi javnostmi, ki so povezane s turističnima povpraševanjem in
ponudbo. Komuniciranje je dostopno vedno in povsod, npr. ocene preteklih
izkušenj, ki jih odjemalci uporabljajo (berejo) in hkrati tudi ustvarjajo. –Sem
sodijo družbena omrežja in spletne platforme za ocenjevanje turistične
ponudbe: spletni potovalni svetovalci, npr. platforme založnikov potovalne
literature in druge platforme, ki obravnavajo turizem in z njim povezane
teme; digitalno pismeni potovalni agenti/svetovalci; turistični blogerji (kot
turistični novinarji). Na izbirni proces vplivajo npr. spletni zbirniki/platforme
za medsebojno primerjavo ponudb (nastanitev, prevozov, dobropočutnih
storitev, ipd.) in platforme s predstavitvami destinacij. Nakupni proces pa
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podpirajo npr. rezervacijski sistemi posameznih turističnih ponudnikov,
spletne potovalne agencije in globalni distribucijski sistemi.
C. Ključne kompetence prihodnosti v SVPA: lastni produkt kot del ponudbe
turistične destinacije:
V modelu prikažemo preplet ravni kompetenc, ki jih opredelimo kot KK kadra v SVPA;
zgradbo smo opisali podrobneje v poglavju 2.2.2.
D. Veriga ustvarjanja vrednosti celostnega produkta turistične destinacije:
V tej točki povežemo v predhodnih poglavjih opisane koncepte: verigo ustvarjanja
turističnega produkta, verigo ustvarjanja vrednosti turističnega produkta (Nemec Rudež,
2013) ter verigo storitev v turistični destinaciji (Bieger & Widmann, 2012, str. 78).
Predvidevamo, da bo produkt SVPA postal del naštetih verig in tako tvorno prispeval k
povečanju privlačnosti turistične destinacije.

4.2 Predlog modela
Predlog konceptualnega modela predstavljamo v grafični obliki (slika 10).
Z uporabo različnih barv prikažemo glavne in neposredne povezave med elementi:
• rumena nakazuje neposredno povezavo prve kompetenčne ravni (osredotočenost
na odjemalca) z demografskimi značilnostmi odjemalcev;
• oranžna kaže neposredno povezavo druge kompetenčne ravni (komunikacija/
IKT) s komunikacijskim dejavnikom odjemalcev;
• modra prikazuje povezavo med kompetenco kadra za izvajanje organizacijske
funkcije v sedanjosti (trženjski splet 4P s posebnim poudarkom na produktu) in
v prihodnosti (vpetost v verigo ustvarjanja turističnega produkta);
• vijolična nakazuje raven kompetenc, ki zagotavljajo drugačnost/edinstvenost
(konkurenčnost izvira iz nezmožnosti posnemanja ponudnikovega edinstvenega
spleta kompetenc).
• zelena kaže aktivno povezavo s turistično destinacijo (in etičen/družbeno
odgovoren odnos do nje).
V modelu uporabljamo naslednje kratice za elemente KK kadra v PA/SVPA:
ODJ – osredotočenost k odjemalcu,
KOM – komunikacija/IKT,
INO – inovativnost/kreativnost,
KAK – zavezanost h kakovosti,
FLE – fleksibilnost/prilagajanje,
SAM – samostojnost,
KOO – kooperativnost/sodelovalnost,
ZAV - zavzetost,
ETI – etičnost,
PROD – produkt,
CEN – cena,
DIS – distribucija,
PROM – promocija,
DES – odgovoren odnos do destinacije in tesna povezanost z njo.
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Slika 10: Konceptualni model transformacije potovalnih agencij v dobi hitrih sprememb
vedenja turistov in tehnologije
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA O VLOGI POTOVALNIH
AGENCIJ V TURISTIČNI DESTINACIJI
5.1 Osnovni podatki o področju raziskave
5.1.1

Obseg potovalne dejavnosti v Sloveniji

V Sloveniji so PA podjetja, ki imajo po SKD 2008 registrirano dejavnost potovalnih
agencij (N7911) ali dejavnost organizatorjev potovanj (N7912) ter imajo, skladno z
Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (MGRT, 2004), pridobljeno licenco za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev in/ali licenco za prodajo
turističnih aranžmajev pri Turistično gostinski zbornici – GZS. Ob koncu leta 2015 je
imelo obe licenci 464 agencij, le eno licenco pa 86 agencij, in sicer za prodajo
(Jagarinec, 2015, str. 1).
Zadnji dostopni statistični podatki iz leta 2014 (SURS, 2016a32) kažejo, da je bilo v
Sloveniji registriranih 494 podjetij z navedenima dejavnostma, od tega 222 z glavno
dejavnostjo organiziranja potovanj, 272 pa z dejavnostjo turističnih agencij (ibid.).
Prevladovala so podjetja brez zaposlenih ali z enim do štirimi zaposlenimi (89 %). Več
kot 10 zaposlenih je imelo le 20 podjetij (11 %) (SURS, 2016b). V teh podjetjih je bilo
zaposlenih 1414 oseb (ibid.). K navedenim lahko prištejemo še podjetja, ki so opravljala
dejavnost rezervacij in drugih, s potovanji povezanih dejavnosti (N7990, gre večinoma
za turistične vodnike), ki jih je bilo to leto 359, in je v njih delalo 531 oseb, je skupaj
delalo v dejavnosti33 1945 oseb (ibid.). Od teh je bilo 47 % zaposlenih v podjetjih z do
štirimi zaposlenimi, 40 % pa v podjetjih z 10 ali več zaposlenimi. Opazna je težnja
naraščanja števila podjetij ob hkratnem zmanjševanju števila zaposlenih (ibid.).
Geografska razpršenost34 kaže največjo koncentracijo v Osrednjeslovenski regiji (42 %,
večina s sedežem v Ljubljani), sledita z 12 % Podravska in Savinjska regija ter z 10 %
Gorenjska regija in z 8 % Obalno-kraška regija.
Po zadnjih dostopnih podatkih o potovalnih agencijah v Evropi (EU 28) iz leta 2013
(Eurostat, 2016a), je v evropskih državah delovalo 70.144 turističnih agencij in
32

Opazili smo številne neskladnosti med evidenco izdanih licenc za dejavnost potovalnih agencij ter
zajemanjem podatkov o teh podjetjih pri Statističnem uradu Republike Slovenije. Predvidevamo, da
razlike nastajajo:
(1) zaradi podeljevanja licenc tudi drugim pravnim osebam, ki nimajo kot glavnih registriranih
dejavnosti organiziranja potovanj ali potovalnih agencij, ali pa so te celo javni zavodi (Jagarinec,
2015, str. 7);
(2) ker so v uradnih statističnih podatkih zajeti podatki podjetij, ki imajo kot glavno navedeno dejavnost
organiziranja potovanj ali potovalnih agencij (SURS, 2015a) zaradi
a) omejenih možnosti pri prikazovanju statističnih podatkov – ti ponekod upoštevajo celotno
dejavnost po SKD, t. j. N79 (kamor so vključene tudi dejavnosti N7990, rezervacije in druge s
potovanji povezane dejavnosti) (SURS, 2016c) in drugod ločeno (SURS, 2016d), ali pa
b) pri statistiki števila potnikov, ki so jih prepeljale potovalne agencije, upoštevajo samo tiste, ki
nastopajo kot organizatorji (SURS, 2014).
33
Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugih, s potovanji povezanih dejavnosti
(N79- klasifikacija po SKD 2008) (SURS, 2016h).
34
Geografska razporeditev je navedena na osnovi javno dostopnih podatkov na podatkovnem portalu
BIZI.SI (bizi.si, 2016), ki ga upravlja TS Media. Podatke črpa iz različni javnih baz. Uporabljeni podatki
temeljijo na letu 2014. Vključena so vsa podjetja z licenco (eno ali obema), skupno 529.
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organizatorjev potovanj, dodatno pa še 25.773 podjetji, ki so opravljala dejavnost
rezervacij in drugih, s potovanji povezanih dejavnosti. Ustvarila so 161 milijard evrov
prometa, od tega 95 % turistične agencije in organizatorji potovanj (ibid.).
O osnovni programski usmeritvi potovalnih agencij lahko iz dostopnih statističnih
podatkov (SURS) sklepamo le, ali te poslujejo predvsem kot izhodne (angl. outgoing)
ali vstopne oz. vhodne (angl. incoming), kar opisujemo v poglavju 5.1.3. Drugih
podatkov javne institucije v Sloveniji ne spremljajo. Podatke o programski usmeritvi
agencij lahko, nepovezano, izluščimo med drugim iz predstavitev različnih interesnih
združenj (npr. ZTAS35 in Kongresno turistični urad36), na uradnem slovenskem
turističnem spletnem portalu slovenia.info (2016d), neposredno na spletnih straneh PA,
ali iz medijskih prispevkov (RTV, splet, časopisi). Celovito sliko dejavnosti, ki je sicer
izjemno raznolika, zato le težko prikažemo.
5.1.2

Organiziranost slovenskega turizma na lokalni/destinacijski ravni

V strukturi slovenskega turizma sodi upravljanje turističnih območij oz. turističnih
destinacij (po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma, v nadaljevanju ZSRT – MGRT,
2004) v okvir javnega sektorja, in sicer v sklopu organiziranosti na lokalni ravni. Po
ZSRT je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na
tej ravni v pristojnosti občin. Te lahko opravljanje nalog prenesejo na pravne osebe, ki
so pridobile status za delovanje v javnem interesu z namenom, da spodbujajo razvoja
turizma v destinaciji. Trenutno je v veljavi Strategija razvoja slovenskega turizma 20122016 (Tomin Vučkovič et al., 2013, v nadaljevanju SRST). Ta predvideva, da je vloga
lokalne turistične organizacije (v nadaljevanju LTO) enaka vlogi regionalne
destinacijske organizacije, vendar na lokalni ravni. Njihova dejavnost je usklajena s
programskimi cilji STO:
- vloga promocije, distribucije, razvoja, operativnega upravljanja ter povezovanja
med vsemi deležniki na lokalni ravni;
- vloga povezovanja turistične ponudbe na lokalni ravni v zanimive in privlačne
integralne turistične storitve (Tomin Vučkovič et al., 2013, str. 43).
Financiranje delovanja je v domeni občin oziroma občinskih proračunov (ibidem, str.
71) iz česar lahko sklepamo, da je dejanska možnost izvajanja navedenih vlog odvisna
od velikosti občin, siceršnje razvitosti turistične dejavnosti ter ne nazadnje od
naklonjenosti lokalne politike (in politikov) do dejavnosti. Občine se v nekaterih
primerih tudi povezujejo in skupaj ustanovijo en (medobčinski) zavod.
Na lokalni ravni opravlja opisano vlogo največkrat ena izmed naslednjih organizacij:
LTO, turistično informacijski center (v nadaljevanju TIC), Javni zavod za turizem ali
razvojno-informacijski center (v nadaljevanju RIC). Srečamo tudi povezavo z
gospodarskimi subjekti, in sicer kot gospodarsko interesno združenje (v nadaljevanju
GIZ). Natančno število ter vse pravno-organizacijske oblike je težko navesti, saj ni na
voljo javen dostop do skupne evidence.
Glede na podatke iz javno dostopnega registra pravnih oseb (AJPES-ePIRS, 2016),
deluje v Sloveniji trenutno 44 zavodov za turizem, šest TIC-ev, trije LTO-ji, dva RIC-a
ter dva GIZ-a. Po podatkih Turistične zveze Slovenije (TZS, 2016) deluje v Sloveniji 90
35
36

ZTAS - Združenje turističnih agencij Slovenije (ZTAS, 2016)
Zavod - Kongresnoturistični urad (KUS, 2016)
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TIC-ev, a so nekateri del organiziranosti civilne družbe – turističnih društev. Dogaja se
tudi, kot navaja Uran Maravićeva (2014, str. 66), da v Sloveniji deluje na tem področju
veliko število različnih subjektov, ki med seboj niso vedno usklajeni in so pri
opravljanju nekaterih nalog drug drugemu celo konkurenca.
5.1.3

Odjemalci potovalnih agencij v Sloveniji

Število slovenskih odjemalcev (turistov in izletnikov), ki so potovali s posredovanjem
potovalne agencije v letu 2014, je bilo 699.964: 199.000 enodnevnih izletnikov in
500.964 turistov, ki so ustvarili 2,3 milijona nočitev. Od tega je bilo le 21 % turističnih
aranžmajev v Sloveniji, izletniških pa 36 % (SURS, 2015b). Istega leta so agencije
organizirale aranžmaje v Sloveniji tudi za 153.855 mednarodnih turistov, ki so ustvarili
963.641 nočitev (SURS, 2015b). Podatki iz preteklih let pokažejo, da se je od leta 2010
zmanjšalo število slovenskih turistov, ki so potovali s posredovanjem agencije, za 39 %,
čeprav so, glede na leto 2010, te ohranile okvirno število turistov, ki so imeli
organizirane aranžmaje v Sloveniji (107.562 v letu 2010 in 106.216 v letu 2014). Prav
tako je opazen 9-odstotni upad pri izletnikih po Sloveniji, sočasno pa se ti v večjem
številu odločajo za izlete v tujino, kot so se 2010. Rast beležijo agencije glede na leto
2010 tudi pri številu mednarodnih turistov (9,4 %) in pri številu posredovanih
prenočitev 17,7 %) (SURS, 2016e, SURS, 2016f, SURS, 2011).
Raziskave odjemalcev PA v Sloveniji so redke. V raziskavi o značilnostih slovenskih
agencijskih turistov sta Lapova in Konečnik Ruzzierjeva (2013, str. 21) na sicer
majhnem vzorcu ugotovili, da ti ne uporabljajo njihovih storitev le zaradi ekonomije
obsega (nižje cene turističnih aranžmajev), ampak predvsem zaradi prihranka časa pri
iskanju informacij in organizaciji potovanj, strokovne pomoči, kakovostnih informacij o
turistični ponudbi in ciljnih destinacijah ter zaradi prepričanja, da so potovanja,
organizirana s turističnimi agencijami, manj tvegana.
Zanimiva za našo raziskavo je bila tudi nedavna raziskava Evropske komisije »Želje
Evropejcev glede turizma« (Eurobarometer, 2016a). Anketiranci iz Slovenije so
odgovorili, da so svoje počitnice v letu 2015 rezervirali v 20 % preko pulta v potovalni
agenciji (EU povprečje je 16 %), ter preko spletnih organizatorjev potovanj, letalskih
družb ipd. v 10 % (EU povprečje je 32 %) (ibid.). Razlike v načinu rezervacij so opazne
tudi med različno starimi anketiranci: pri rezervaciji v agenciji imajo najvišji delež
vprašani nad 55 let, in sicer 33 %, najnižjega pa vprašani v starostnem razredu 25-39
let, le 6 %. Pri rezervacijah po spletu ima najvišji delež razred 15-24 let, najnižjega pa
tisti nad 55 let, le 9 %.
Opazne so tudi razlike pri odločanju glede na spol: ženske opravijo rezervacijo v 21 %
pri agenciji in 15 % pri spletnem organizatorju, moški pa v 18 % s pomočjo agencije in
v 24 % preko spletnega organizatorja) (Eurobarometer, 2016b). Iz podatkov lahko
sklepamo, da vidijo slovenski turisti še vedno določeno vrednost pri vključevanju
tradicionalnih potovalnih agencij ter da manj intenzivno od evropskega povprečja
uporabljajo storitve spletnih potovalnih agencij, čeprav so opazne razlike glede na
starost in spol.
Glavni počitniški motivi (anketiranci so lahko izbrali do 4 odgovore) slovenskih turistov
so bili sonce/plaža s 66 % (EU povprečje 39 %), narava (gore, jezera, pokrajina ipd.) s
27 % (EU povprečje 31 %), potovanja z ogledi mest s 23 % (EU povprečje 27 %) ter
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obisk prijateljev in sorodnikov z 19 % (EU povprečje 38 %). Razlike v motivih za
počitnice so opazne tudi glede starosti: največji delež z motivom sonce/plaža – 74 % –
najdemo v starostnem razredu 40-54 let, wellness/toplice prevladuje pri skupini nad 55
let z 18 %, ogledi mest pa s 36 % v skupini 15-24 let. Glede na spol so se izkazale
največje razlike v segmentu wellness/toplice: moški 6 %, ženske pa 13 % ter pri naravi
– moškim je bila prevladujoči motiv v 23 %, ženskam pa v 30 % (Eurobarometer,
2016b).
Ob vprašanju pomembnosti vidika trajnosti ob izbiranju cilja počitniškega potovanja je
67 % anketirancev odgovorilo, da ta vidik ni imel vloge (povprečje EU znaš 54 % )
(ibid.).
Iz podatkov lahko razberemo, da so razlogi oziroma motivi za počitnice pri Slovencih
še precej klasični (z razlikami v starosti in spolu) in da koncept trajnosti (še) ne vpliva
na načrtovanje počitnic v veliki meri.

5.2 Potek raziskave
Glede na zastavljene hipoteze in predviden način njihovega preverjanja s treh različnih
vidikov (slovenske SVPA, slovenske DO, odjemalci SVPA) smo oblikovali empirično
raziskavo v treh fazah. Pri vsaki izmed faz smo določili vzorec (opis v pogl. 5.2.1), nato
pa na osnovi predvidene raziskovalne metode oblikovali raziskovalni instrument (opis
pogl. 5.2.2.) ter izvedli raziskavo (opis poteka v pogl. 5.2.3).
Po izvedeni raziskavi smo rezultate raziskav povezali. Predstavili smo jih glede na
predvideno preverjanje/verifikacijo hipotez. Na podlagi rezultatov smo pripravili
zaključek in priporočila.
5.2.1

Določitev vzorcev raziskave

Skladno s predvidenim načinom preverjanja hipotez v raziskavi smo določili tri vzorce
in vsakemu izmed njih priredili lastno raziskovalno fazo.
Faza 1: Slovenske SVPA
Prvi vzorec so tvorile slovenske potovalne agencije, ki same pripravljajo turistom
prilagojeno ponudbo v lastni destinaciji, torej SVPA. V vzorec smo vključili osem
slovenskih potovalnih agencij, izbranih na podlagi naslednjih meril:
• merilo 1: izpolnjujejo merila za registracijo in licenciranje v dejavnosti, kot jih
določata Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT, 2004) in pooblaščeni
podeljevalec licenc (TGZS, 2016).
• Merilo 2: v predstavitvi dejavnosti izkazujejo produktno usmeritev oziroma se
opredeljujejo kot specialisti za določeno destinacijo ali nišo v njenem okviru ter
oblikujejo lastne turistične produkte, povezane z destinacijo oz. nišnim
interesom (preverjeno na osnovi proučevanja sekundarnih virov).
• Merilo 3: dejavnost izvajajo na ozemlju Slovenije.
Da bi pridobili poglede čim bolj raznolikih slovenskih SVPA, smo se odločili za
stratificiran vzorec in njegove člane poiskali v geografsko različnih delih Slovenije ter
posledično v destinacijah z vsebinsko raznoliko ponudbo. Hkrati smo izbirali med
podjetji z različno dolžino poslovanja ter si prizadevali vključiti vsaj del takšnih, ki so
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za svoje delovanje ali prejele priznanja turistične stroke oziroma zainteresirane javnosti,
ali bile medijsko izpostavljene, ali pa so jih obravnavali v raziskovalnih delih (npr.
diplomske ali magistrske naloge). Vključene SVPA predstavljamo v Tabeli 6. Zaradi
varovanja podatkov predstavljamo le osnovne značilnosti vključenih podjetij; vsi
podatki pa so arhivirani pri avtorici.

SVPA_4

SVPA_3

SVPA_2

SVPA_1

Ozn.

Tabela 6: Osnovne informacije o slovenskih SVPA, vključenih v raziskavo
Opis agencije/oznaka sogovornika
Ustanovitev: 1991. Velikost: malo podjetje. Karakter območja delovanja: podeželje
(večinsko) in mesto.
Nekdanja podružnica velikega turističnega podjetja.
Ponudba: programi doživetij v destinaciji; poudarek na naravnih vrednotah in kulturni
dediščini; tudi standardni agencijski programi za izhodni turizem.
Odjemalci: skupine in individualni gosti; podjetja; delež domačih gostov višji od deleža
mednarodnih.
Drugo: upravlja tudi z infrastrukturo za doživetja in nastanitev.
Prejemnik več nagrad turistične stroke.
Funkcija sogovornika: direktor. Oznaka: M_SVPA_1.
Ustanovitev: 1998. Velikost: malo podjetje. Karakter območja delovanja: podeželje.
Družinsko podjetje, del več projektnih podjetij, ki se tržijo pod eno krovno znamko.
Ponudba: programi doživetij, vezani na lastno infrastrukturo ter naravne danosti;
poudarek na športu.
Odjemalci: podjetja, skupine in individualni gosti; delež domačih gostov višji od deleža
mednarodnih.
Drugo: upravlja lastno infrastrukturo za doživetja in nastanitev v več destinacijah.
Prejemnik nagrade turistične stroke.
Funkcija sogovornika: direktor. Oznaka: M_SVPA_2.
Ustanovitev: 2005. Velikost: malo podjetje. Karakter območja delovanja: mesto
(večinsko) in podeželje.
Agencija, nastala s partnerskim povezovanjem med dolgoletnimi sodelavci.
Ponudba: programi butičnih, nišnih doživetij s poudarkom na – naravnih vrednotah in
kulturni dediščini.
Odjemalci: individualni gosti, skupine do osem oseb; večinoma mednarodni gosti
Drugo: upravlja tudi manjši nastanitveni objekt in ima delno lastno infrastrukturo za
prevoze. Ima prevladujoč tržni delež organiziranih potovanj oz. izletov za mednarodne
goste(individualne, manjše skupine) v Sloveniji;
Funkcija sogovornika: direktor. Oznaka: M_SVPA_3.
Ustanovitev: 2007. Velikost: malo podjetje. Karakter območja delovanja: podeželje
(večinsko) in mesto.
Družinsko podjetje.
Ponudba: programi doživetij – osredotočeni na avtentične vsebine okolja, v katerem
deluje; poudarek na naravnih vrednotah/kulturni dediščini;
Odjemalci: skupine, podjetja/organizacije, malo individualnih gostov; večinoma domači
gosti.
Drugo: prejemnik nagrade lokalne skupnosti na področju turizma.
Funkcija sogovornika: direktor. Oznaka: M_SVPA_4.
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SVPA_5
SVPA_6
SVPA_7
SVPA_8

Ustanovitev: 2009. Velikost: mikro podjetje. Karakter območja delovanja: podeželje.
Družinsko podjetje.
Ponudba: programi posebnih doživetij ter standardni programi obiska destinacije, v kateri
deluje; poudarek na naravnih vrednotah/kulturni dediščini; tudi programi za izhodni
turizem (skupine).
Odjemalci: skupine, podjetja, organizacije, malo individualnih gostov; večinoma domači
gosti.
Drugo: največji (in edini) lokalni organizator v destinaciji (širši regiji), kjer deluje.
Funkcija sogovornika: manager programov/solastnik. Oznaka: M_SVPA_5.
Ustanovitev: 1994. Velikost: malo podjetje. Karakter območja delovanja: podeželje.
Agencija nastala s povezovanjem več istomislečih partnerjev.
Ponudba: sezonsko (pomlad-poletje) usmerjeni programi aktivnih doživetij, povezanih z
nastanitvijo v posebnem okolju; poudarek na ekoturizmu in športu.
Odjemalci: individualni gosti, manjše skupine; večinsko mednarodni gosti.
Drugo: ima lastno infrastrukturo za nastanitev, najema infrastrukturo za doživetja.
Funkcija sogovornika: direktor. Oznaka: M_SVPA_6.
Ustanovitev: 2007. Velikost: malo podjetje. Karakter območja delovanja: mesto in
podeželje.
Agencija nastala s povezovanjem partnerjev.
Ponudba: programi posebnih doživetij; poudarek na naravnih vrednotah/kulturni
dediščini; standardni programi obiska širše destinacije, v kateri deluje.
Odjemalci: individualni gosti, manj skupine; večji delež mednarodnih gostov kot
domačih.
Funkcija sogovornika: direktor. Oznaka: M_SVPA_7.
Ustanovitev: 2007. Velikost: mikro podjetje. Karakter območja delovanja: podeželje.
Družinsko podjetje.
Ponudba: ozko specializirani programi doživetij – sezonsko obarvani in s poudarkom na
športu.
Odjemalci: individualni gosti, manjše skupine; pretežni delež mednarodni gosti;
Drugo: Ima tudi lastno infrastrukturo za nastanitev.
Funkcija sogovornika: direktor. Oznaka: M_SVPA_8.

Faza 2: Destinacijske organizacije - DO
V raziskavo smo vključili osem DO. Gre za pravne osebe s prejetim statusom delovanja
v javnem interesu, na katere so občine (ena ali več skupaj) prenesle pristojnost
opravljanja nalog načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja
turizma na lokalni (občinski) ravni (po ZSRT – MGRT, 2004). Hkrati so to DO,
vključene v našo raziskavo, ki delujejo na svojem območju hkrati tudi kot SVPA.
Vzorec vključenih DO je stratificiran. Njegove osnovne značilnosti predstavljamo v
Tabeli 7, podrobni podatki pa so arhivirani pri avtorici.

DO_1

Ozn.

Tabela 7: Osnovne informacije o slovenskih DO, vključenih v raziskavo
Opis/oznaka sogovornika
Ustanovitev: 2002. Oblika organiziranosti: medobčinski zavod.
Območje: druge občine. Karakter območja: podeželje.
Značilnosti destinacije: turizem, temelječ na posebnostih naravnih vrednot in
kulturne dediščine; izletništvo – dnevni turizem, sezonskost.
Drugo: prejemnica evropske nagrade za turistično ponudbo.
Funkcija sogovornice: področna svetovalka za turizem. Oznaka: O_DO_1.
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DO_2
DO_3
DO_4
DO_5
DO_6
DO_7
DO_8

Ustanovitev: 1997. Oblika organiziranosti: zavod.
Območje: gorska občina. Karakter območja: podeželje.
Značilnosti destinacije: dolgoletna tradicija turizma, povezana z naravo in športom;
produktno zelo pestra in razvita.
Drugo: ima licenco za dejavnost organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev.
Funkcija sogovornika: direktor. Oznaka: O_DO_2.
Ustanovitev: 2001. Oblika organiziranosti: zavod.
Območje: mestna občina (glavno mesto). Karakter območja: mesto
Značilnosti destinacije: dolgoletna tradicija mestnega turizma; produktno zelo pestra
in razvita;
Drugo: izvaja funkcijo regionalnega povezovalca. Ima licenco za izvajanje dejavnosti
organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev.
Funkcija sogovornice: vodja razvoja in kakovosti. Oznaka: O_DO_3.
Ustanovitev: 2009. Oblika organiziranosti: zavod.
Območje: druge občine. Karakter območja: podeželje.
Značilnosti destinacije:, turizem, temelječ na temelječa na naravnih vrednotah in
kulturni dediščini, v tesni povezavi s kmetijsko pridelavo (sadjarstvo),
vinogradništvom.
Drugo:prejemnica evropske nagrade za turistično ponudbo.
Funkcija sogovornice: vodja TIC. Oznaka: O_DO_4.
Ustanovitev: 1996. Oblika organiziranosti: zavod.
Območje: zdraviliška občina. Karakter območja: podeželje.
Značilnosti destinacije: zdraviliška tradicija, aktivno preživljanje prostega časa v
naravi, bogata kulturna dediščina.
Funkcija sogovornice: direktorica. Oznaka: O_DO_5.
Ustanovitev: 2000. Oblika organiziranosti: medobčinski zavod.
Območje: gorska občina. Karakter območja: podeželje.
Značilnosti destinacije: tradicija športno-rekreativnega turizma ter turizma,
povezanega z naravo.
Drugo:Prejemnica evropske nagrade za turistično ponudbo;
Funkcija sogovornice: direktorica. Oznaka: O_DO_6.
Ustanovitev: 2003. Oblika organiziranosti: nesamostojni zavod znotraj občinske
uprave.
Območje: obmorska občina. Karakter območja: mesto.
Značilnosti destinacije: mestni turizem; športni turizem; povezovanje s ponudbo
zaledja;
Funkcija sogovornice: predstojnica/vodja. Oznaka: O_DO_7
Ustanovitev: 2000. Oblika organiziranosti: zavod.
Območje: gorska občina. Karakter območja: podeželje.
Značilnosti destinacije: tradicija športno-rekreativnega turizma in turizma,
povezanega z naravo.
Drugo: prejemnica evropske nagrade za turistično ponudbo.
Funkcija sogovornice: koordinatorka/vodja TIC. Oznaka: O_DO_8.

Faza 3: Odjemalci slovenskih SVPA
Kriterij z vključitev odjemalcev v vzorec je bila udeležba v zadnjih treh letih na (1) vsaj
enem potovalnem programu katere od slovenskih SVPA, vključenih v raziskavo v Fazi
1, ali (2) katerekoli od slovenskih SVPA, ki ponujajo produkte z vsebino, povezano s
posebnostmi destinacij, v katerih delujejo. Osnova za vključitev v slednjo skupino je
bila baza odjemalcev (strank) potovalne agencije, v kateri je avtorica zaposlena. Med
omejitvami smo navedli dva pristopa k iskanju zadovoljivega števila anketirancev ter
odločitev o tem argumentirali v 1. poglavju. Vzorec je bil tako delno determiniran.
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K sodelovanju v raziskavi smo povabili 317 posameznikov, od katerih jih je privolilo v
izpolnjevanje ankete 151. Veljavno izpolnjenih je bilo 111 anketnih vprašalnikov. V
Tabeli 8 so navedene osnovne značilnosti vzorca.
Tabela 8: Osnovne – demografske – značilnosti vzorca odjemalcev SVPA

Moški
Ženski
Skupaj
Starostne skupine
18−26 let
27−35 let
36−43 let
44−51 let
52−59 let
60−70 let

f
11
10
38
17
11
14

71−80 let

10

Skupaj
Izobrazba
Manj kot srednja šola
Srednja šola
Višja šola
Visoka šola, fakulteta
Magisterij ali doktorat
Skupaj

111
f
2
39
11
45
14
111

IZOBRAZBA
F
f%
51
60
111
STAROST
f%
Generacije
9,9 Generacija Y
9,0 18−35 let
34,2 Generacija X
15,3 36−51 let
9,9 Generacija BB
12,6 52−70 let
Generacija MG
9,0
71 +
100,0
IZOBRAZBA
f%
Izobrazbene skupine
1,8
Osnovna in srednja šola
35,1
9,9 Višja šola in visoka šola
40,5 fakulteta
12,6 Magisterij ali doktorat
100,0

45,9
54,1
100,0
f
21

f%
18,9

55

49,5

25

22,5

10

9,0

111

100

f

f%
41

36,9

56

50,5

14
111

12,6
100,0

Kot je razvidno iz Tabele 8, je sodelovalo v anketi 54,1 % žensk in 45,9 % moških. Po
starostni strukturi prevladujejo mlajši od 52 let (68 %), gledano z vidika razvrstitve v
generacijske razrede, pa generacija X (49,5 %). Prevladujejo izobraženci, saj jih ima 63
% dokončano vsaj višješolsko strokovno izobrazbo. V raziskavi so sodelovali
anketiranci, ki so večinoma (78 %) že več kot enkrat potovali z eno in isto PA (priloga
4, tabela 4).
Najpogostejša motiva anketirancev (Tabela 9, vrstice z oznako S = sedanjost) za izbiro
izleta ali potovanja v neko destinacijo v Sloveniji so bile naravne (edinstvene)
privlačnosti ter lokalna gastronomija. Enaka motiva (Tabela 9, vrstice z oznako P =
prihodnost) bosta prevladovala pri anketirancih v prihodnosti. Ocene motivov pri
anketirancih, upoštevajoč starostne skupine, spol ali izobrazbo (Tabela 9), kažejo
razlike, zlasti med različnimi generacijami ter izobrazbenimi skupinami.
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Celoten
vzorec

Tabela 9: Povprečne vrednosti ocen motivov odjemalcev SVPA za izlet ali potovanje v
katero od destinacij v Sloveniji – sedanjost/prihodnost ter celotni vzorec/segmenti
Starostne skupine generacije

N

111

21 55

S

4

voda, energijske točke, posebno rastje
...)

P

3,9

3,9 3,9

4

3,6

3,8

3,7

3,9

4,4

Spoznavanje krajevnih posebnosti in
zgodb z lokalnim vodnikom, ki oboje
pozna in lahko zato zelo doživeto
vodi
Stik z lokalnimi prebivalci in
sodelovanje pri njihovih
tradicionalnih opravilih ali
praznovanjih

S

3,5

2,8 3,5

4

3,8

3,5 3,5 3,5

3,5

3,3

P

3,7

3,5 3,7 3,8

3,8

3,8 3,6 3,5

3,8

3,9

S

3,4

3,1 3,3 3,9

3,5

3,4 3,4 3,5

3,4

3

P

3,5

3,3 3,6 3,6

3,2

3,5 3,5 3,2

3,7

3,4

Spoznavanje lokalno značilne
gastronomije

S

4,2

4,1 4,1

4,8

4,2 4,1 4,1

4,2

4,1

P
S
P

4,3
3,8
3,8

4,4 4,2 4,2
3,5 3,9 3,8
4,1 3,8 3,4

4,5
3,6
3,6

4,3 4,2 4,2
3,9 3,7 4
3,7 3,8 3,9

4,3
3,7
3,6

4,5
3,7
4,1

Bivanje v lokalno obarvanih
nastanitvah (turist. kmetije, zasebniki,

S

3,8

3,6

4

3,9 3,8 3,8

3,8

3,8

penzioni ali manjši hoteli z lokalnim
pridihom)

P

3,8

3,7 3,9 3,6

3,7

3,7 3,8 3,6

3,8

4,1

Motivi

Obisk naravnih znamenitosti ali
danosti, ki so dostopne le v tej
destinaciji − lokalno (npr. Zdravilna

Rekreacija v lokalnem okolju

Y

M/
DR

51 60 41
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14

4,3

4

4

3,9

4

4,2

4

BB

MG

25

10

3,5 4,1 4,1

4

3,6

Izobrazbena
skupina
V/
UNI

X

4

Spol
M

Ž

O/
SŠ

Opomba: Povprečne vrednosti so izračunane na podlagi ocen na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa,
kjer je 1 = zagotovo ne, 5 = zagotovo da; na voljo je bil tudi odgovor 0 = ne vem/ne morem odgovoriti;
povprečne vrednosti označene z rdečo barvo predstavljajo najvišje ocenjen motiv v sedanjosti, z zeleno pa
v prihodnosti. Oznake v tabeli: N = število anketirancev, ki so odgovorili z ocenami 1 - 5 na lestvici), S =
sedanjost, P = prihodnost (čez 5 ali 10 let), Y, X, BB in MG so oznake za generacije; M = moški, Ž =
ženska; O/SŠ = osnovna in srednja šola; V/UN = višja, visoka šola, fakulteta; M/DR = magisterij,
doktorat

Odjemalci SVPA so povedali, da zelo pogosto uporabljajo splet za iskanje informacij,
povezanih s turizmom in potovanji (Tabela 10). Vedno uporablja ta medij 57 %
anketirancev, nadaljnjih 32 % pa v več kot polovici primerov iskanj. Opaznih je bilo
nekaj razlik med posameznimi segmenti glede starosti. Okvirno 70 % pripadnikov
generacij Y in X uporablja splet vedno, generaciji BB in MG pa izkazujeta najvišji
odstotek (okvirno 50 %) v kategoriji »v več kot polovici primerov«. Medtem ko med
spoloma ni večjih razlik, se kažejo manjše pri izobrazbi. Na primer, pri osnovnošolskoin srednješolsko izobraženih (ki so v večini primerov še aktivno udeleženi v procesu
izobraževanja), jih uporablja splet v več kot polovici primerov ali vedno nad 90 %.
Delež pri ostalih dveh skupinah je nekoliko nižji in bolj razpršen (npr. tudi večji delež
takih, ki iščejo v manj kot ali v polovici primerov iskanj).
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Tabela 10: Pogostost uporabe spleta (podatki v odstotkih) za iskanje s potovanji
povezanih informacij; celotni vzorec, segmenti; povprečne vrednosti

N
1 = Nikoli
2 = V manj kot polovici
3 = V približno polovici
4 = Več kot v polovici
5= Vedno
Povprečna vrednost

Starostne skupine generacije

Celoten
vzorec

Pogostost uporabe spleta v deležu (%)
primerov iskanj

Y

111
1,8
1,8
7,2
32,4
56,8
4,4

21
55
0
0
0 1,8
0 5,5
23,8 23,6
76,2 69,1
4,8 4,6

X

BB MG
25
0
4
16
52
28
4

10
20
0
10
50
20
3,5

Spol
M

Ž

51
60
2 1,7
2 1,7
9,8
5
29
35
57 56,7
4,4 4,4

Izobrazbena
skupina
O/ V / M/
SŠ UNI DR
41 56 14
0 3,6
0
2,4 1,8
0
2,4 8,9 14,3
41,5 26,8 28,6
53,7 58,9 57,1
4,6 4,4 4,4

Opomba: Povprečne vrednosti so izračunane na podlagi ocen na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa,
kjer je 1 = nikoli, 5 = vedno; na voljo je bil tudi odgovor 0 = ne vem/ne morem odgovor.; oznake v tabeli:
N = število anketirancev, ki so odgovorili na 5-stopenjski lestvici; za odgovor 0 se ni odločil nihče; S =
sedanjost, P = prihodnost (čez 5 ali 10 let), Y, X, BB in MG so oznake za generacije; M = moški, Ž =
ženska; O/SŠ = osnovna in srednja šola; V/UN = višja, visoka šola, fakulteta; M/DR = magisterij,
doktorat

5.2.2

Raziskovalni instrumenti

Faza 1:
SVPA: opomnik za polstrukturiran intervju s slovenskimi SVPA (Priloga 1).
Vprašanja smo pripravili na osnovi vsebin, predstavljenih v teoretičnem delu raziskave.
Z njimi smo preverjali hipoteze H1, H2, H3 in H4. Vprašanja so bila na ta način
povezana z vsemi elementi sheme KK kadra SVPA (pogl. 2.2.2).
Faza 2:
DO: opomnik za polstrukturiran intervju s slovenskimi destinacijskimi
organizacijami, v sklopu katerih delujejo SVPA (Priloga 2). Tudi tukaj temeljijo
vprašanja na vsebinah iz teoretičnega dela raziskave. Z njimi smo testirali hipotezo H3.
Vprašanja so bila povezana z elementi sheme KK kadra SVPA (pogl. 2.2.2), natančneje
z elementoma DES (odnos do destinacije) in PROD (produkt). Pri obeh medimo odnos
med DO in SVPA ter ugotavljamo morebitni vpliv SVPA na ponudbo turističnih
produktov destinacije.
Faza 3:
odjemalci slovenskih SVPA: anketni vprašalnik (zaprti tip vprašanj) (Priloga 3).
Vprašanja so povezana z vsebinami, pripravljenimi v teoretičnem delu raziskave. Z
njimi smo preverjali hipoteze H2, H3 in H5. Sklopi vprašanj so bila namenjeni a)
prepoznavanju potovalnih motivov odjemalcev (posebej za sedanjosti in prihodnost); b)
ugotavljanju pogostosti potovanj s PA, c) preverjanju pogostosti uporabe spleta za
iskanje informacij o potovanjih in turizmu, d) ugotavljanju preferenc (sedanjost,
prihodnost) glede produktov in kompetenc SVPA (za sedanjost zastavljeno primerjalno
med PA in SVPA), ki so neposredno povezane z elementi sheme KK kadra SVPA
(pogl. 2.2.2) ter e) z dojemanjem vrednosti produkta SVPA v okviru destinacije (vpliv
na privlačnost).
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V anketnem vprašalniku smo, zaradi lažjega vsebinskega razumevanja pri odjemalcih,
kot sopomenko SVPA uporabili izraza »specializirana lokalna potovalna agencija«
oziroma krajše »specializirana lokalna agencija«.
5.2.3

Raziskovalne metode

Fazi 1 in 2: slovenske SVPA in DO – kvalitativna raziskava
Zbiranje podatkov s pomočjo polstrukturiranih intervjujev smo izvedli na vzorcu
slovenskih SVPA ter slovenskih DO, kakor je bilo opisano v poglavju 5.2.1. Intervjuji z
odgovornimi osebami pri SVPA in DO so potekali po telefonu. Predhodno smo se z
vsemi terminsko uskladili ter jih pisno seznanili z vsebino raziskave in vprašanji. Čas
trajanja posameznega intervjuja je bil med 20 in 60 minutami, v povprečju pa so trajali
35 minut. Posnetki in prepisi posnetkov so arhivirani pri avtorici tega dela.
Intervjuvanci so v opisu rezultatov raziskave označeni z oznakami, kot so navedene v
poglavju 5.2.1 (načrt vzorčenja). Vsebinska analiza odgovorov je potekala skladno z
zastavljenimi hipotezami, pri čemer smo za posamezne hipoteze uporabili vprašanja,
navedena v opomnikih za intervjuvanje SVPA (Priloga 1) in DO (Priloga 2).
Podrobnejšo vsebinsko razlago podajamo v poglavju 5.3.
Faza 3: odjemalci SVPA – kvantitativna raziskava
Podatke smo zbrali s pomočjo spletnega (uporaba spletnega orodja za anketiranje 1KA)
in pisnega anketiranja (ročno izpolnjene ankete smo naknadno vnesli v spletno orodje).
Odjemalce smo povabili k sodelovanju preko elektronske pošte, po telefonu ali osebno
ob obisku v poslovalnici potovalne agencije, v kateri je avtorica zaposlena. Za
izpolnjevanje so intervjuvanci potrebovali v povprečju 10 minut. V analizo smo
vključili 111 veljavnih vprašalnikov.
Podatke smo obdelali s pomočjo programskih orodij Excel (prikaz osnovnih tabel in
grafov – opisna statistika) ter SPSS (analiza variance, korelacije, preverjanje
zanesljivosti – Cronbachova alfa). S kvantitativno analizo smo preverjali hipoteze na
osnovi vprašanj v anketnem vprašalniku (Priloga 3). Podrobnejša vsebinska razlaga
sledi v poglavju 5.3.

5.3 Rezultati empirične raziskave
Rezultate empirične raziskave predstavljamo za vse tri faze raziskave skupaj. V
nadaljevanju navajamo (po ravneh, kjer nastopijo) kratice pojmov, kot jih uporabljamo
v nadaljevanju besedila:
1. raven: ODJ – osredotočenost na odjemalce oziroma usmerjenost k njim;
2. raven: KOM − sposobnost sporazumevanja z s pomočjo sodobne IKT
3. raven: posebne sposobnosti /lastnosti:
• INO: inovativnost − sposobnost ustvarjalnosti/izvirnosti
• KAK kakovost − zavezanost k presežni kakovosti
• FLE: fleksibilnost − sposobnost prilagajanja
• SAM: samostojnost − sposobnost odgovornega in proaktivnega dela
• KOO: kooperativnost − sodelovanje na vseh ravneh poslovanja
• ZAV: zavzetost − zavzetost/motivacija
• ETI: etičnost − uveljavljanje visokih etičnih standardov/odgovornost
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4. raven: organizacijska funkcija SVPA (po marketinških 4P)
P1: PROD – produkt
P2: CEN − cena
P3: DIS - distribucija
P4: PROM - promocija
5. raven: DES − tesna povezanost z destinacijo in odgovoren odnos do nje.
Navajamo še dodatna pojasnila o specifičnem razumevanju pojmov, uporabljenih v
hipotezah:
Ključne kompetence potovalnih agencij obravnavamo v shemi ključnih kompetenc
kadra agencij in jih preverjamo s pomočjo teoretično oblikovanega konstrukta KK kadra
SVPA.
Novo kakovost storitev agencij predstavlja v raziskavi produkt SVPA. Je rezultat
nadgrajene (transformirane) organizacijske funkcije klasične PA v organizacijsko
funkcijo SVPA (4. raven sheme, KK kadra SVPA). Gre za edinstven produkt, vsebinsko
vezan na prvine ponudbe turistične destinacije, v kateri SVPA deluje. Elementi ponudbe
so nadgrajeni (vsebinsko, z aktivnostmi, z izvedbenimi posebnostmi, ki se nanašajo na
kader in jih je zato težko posnemati. Odjemalcu omogočajo posebno, edinstveno (drugje
v enaki kakovosti nedosegljivo ali vsaj težko ponovljivo) doživetje v destinaciji.
Vrednost novih storitev se kaže v njihovi kakovosti, večji kompleksnosti pri
organizaciji in posebnosti vsebin, zato zahtevajo višjo raven kakovosti tako a)
vključenih vsebin kot b) kakovosti izvajanja storitev, kot je ta sicer prisotna pri
standardnih (nespecializiranih) produktih katerekoli PA. Vrednostno nadgradnjo
povežemo tudi z dodano vrednostjo produktov (razlika med stroški in prodajno ceno je
praviloma večja kot pri standardnih, nespecializiranih produktih poljubne PA. Pri tem
igrajo osrednjo vlogo tri prvine:
− veriga ustvarjanja vrednosti turističnega produkta destinacije – opisana je v
poglavju 2.3.1;
− privlačnost destinacije – pojem je pojasnjen v poglavju 2.3.1;
− prihodnost – v raziskavi z njo označujemo obdobje naslednjih 5 do 10 let.
5.3.1

Preverjanje hipoteze H1

H1 - Stalno prilagajanje (transformacija) ključnih kompetenc potovalnih agencij
omogoča dodajanje nove kakovosti njihovim storitvam.
Hipotezo smo preverjali na slovenskih SVPA (Tabela 11).
Tabela 11: Potek preverjanja H1 (na vzorcu slovenskih SVPA)
Ravni in točke preverjanja H1
4. raven sheme KK kadra SVPA (organizacijske sposobnosti)
(vprašanja, povezana s točko PROD v shemi 4P po Kotlerju)
1. Sposobnost razvoja produktnega portfelja SVPA
2. Sposobnost upravljanja portfelja produktov in storitev SVPA
Posredno preverjanje vidikov:
H1
1.ODJ,
2. KOM,
3. INO, KAK, FLE, SAM, KOO, ZAV, ETI,
5. raven (DES): pri 1. in 2. vprašanju
Vir: Opomnik za polstrukturiran intervju, vprašanje 1 (Priloga 1)
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1. Sposobnost razvoja produktnega portfelja SVPA (PROD)
Preverjali smo posebnosti vsebine produktov, povezanih z destinacijo in motive, ki so
pripeljali do oblikovanja teh destinacijskih produktov:
Opise destinacijskih produktov so podali managerji SVPA (M_SVPA). Merilo je
bilo, da so vsebovali elemente posebnosti/edinstvenosti destinacije (DES).
Posebnosti so SVPA intervjuvancev vsebinsko nadgradili, večinoma skladno s
prilagoditvijo segmentom odjemalcev (ODJ).
Rdeča nit pri vsebini opisanih produktov so bile
(1) kultura, etnologija, gastronomija in enologija v povezavi z naravnimi
posebnostmi destinacije ter poudarkom na avtentičnosti (M_SVPA_1,
M_SVPA_4, M_SVPA_5 in M_SVPA_7);
(2) dodatno izpostavljene posebne prvine bivanja in utripa v večjem mestnem
središču (M_SVPA_3) ali
(3) aktivno preživljanje prostega časa v naravi (šport, adrenalinske aktivnosti,
doživetja v naravi) (M_SVPA_6, M_SVPA_8), delno tudi na lastno postavljeni
infrastrukturi (M_SVPA_2).
Motivi oziroma navdih, ki je posamezne M_SVPA pripeljal do razvoja produktov v
destinaciji, v kateri delujejo, so raznoliki. Skupna točka vsem je, da so v določenem
trenutku zaznali in prepoznali neizkoriščen potencial vsebin v destinaciji ter ga
povezali s trendi v turističnem povpraševanju (INO). M_SVPA_4 in M_SVPA_6 sta
dobila navdih ob zasebnem potovanju v tujini, pri M_SVPA_2 in M_SVPA_8 pa so
bile iztočnica za oblikovanje produktov izkušnje iz profesionalne športne kariere.
Večletne izkušnje pri delu v PA in na splošno v turizmu doma in v tujini so
spodbudile M_SVPA_3. Dolgoletno delovanje v dejavnosti ter precejšnja
vključenost v turistično dogajanje v destinaciji (DES) pa so bili iztočnica za M_
SVPA_1, M_SVPA_5 in M_SVPA_7, da so se odločili oblikovati produkte v okviru
destinacije.
Po navedbah večine M_SVPA so bili njihovi produkti, povezani z destinacijo, v
kateri delujejo, v pretežni meri predstavljeni na trgu prvi ali med prvimi
(M_SVPA_1, M-SVPA_2, M_SVPA_3, M_SVPA_4, M_SVPA_5, M_SVPA_6,
M_SVPA_8) (DES, INO). Nekateri so zanje prejeli celo priznanje turistične stroke
(M_SVPA_1, M_SVPA_2) ali denarno nagrado (M_SVPA_4 - idejni projekt,
lokalna skupnost) (INO). M_SVPA_3 je izpostavil, da jim je vloga prvega ponudnika
prinesla prednost na tržišču (najvišji tržni delež v Sloveniji v segmentu produktov za
mednarodne individualne goste).
2. Sposobnost upravljanja portfelja produktov in storitev SVPA (PROD)
Še vedno v sklopu produkta smo v novem sklopu vprašanj povprašali po posebnostih pri
organizaciji produktov/programov agencije in preverjali vključenost zunanjih
partnerjev in prilagoditev odjemalcem.
Vsi M_SVPA so povedali, da se pri oblikovanju ter izvedbi produktov povezujejo z
zunanjimi partnerji, a z različno intenzivnostjo in namenom (KOO). M_SVPA_1 je
poudaril pomen povezovanja tako pri snovanju kot tudi trženju produktov. Pomen
jasnih pričakovanj do posameznega partnerja (merila glede stalne kakovosti storitev,
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podobnosti v filozofiji) in želja po dolgoročnem sodelovanju sta dodatna poudarka
pri M_SVPA_2, M_SVPA_4, M_SVPA_5.
M_SVPA_6, M_SVPA_7 in M_SVPA_8 so povedali, da vključujejo partnerje
predvsem, ko potrebujejo dopolnitev svojih programov oz. produktov.
Na splošno so managerji povedali, da produkte prilagajajo trendom v povpraševanju
in ciljnim segmentom. Prilagoditve naredijo tudi glede na znanega, končnega
odjemalca (ODJ, FLE).
Pomembnost vnaprej pripravljenih produktov (z objavljeno vsebino in ceno) so
izpostavili M_SVPA_1, M_SVPA_4, M_SVPA_5, M_SVPA_7. Ti so po njihovem
mnenju »magnet« za potencialne odjemalce, ki raje vzpostavijo stik z agencijami,
kjer so ponudbe jasno predstavljene in ovrednotene ter jih je mogoče primerjati
(ETI).
M_SVPA_3 je dodatno navedel, da jim sicer njihovi prodajni kanali (neposredne
rezervacije preko spleta) ne omogočajo prilagajanja ponudbe odjemalcem
(individualni gosti) ob izvedbi prodaje. Način izvedbe programov (male skupine od 2
do največ 8 oseb), kjer skozi osebni pristop vodnika poteka aktiven dialog med njim
in gosti, pa omogoča prilagajanje itinerarjev (časovna dinamika poteka izvedbe,
aktivno vključevanje v predvidene dejavnosti v programu, ipd.) (ODJ, FLE). Tako so
pričakovanja gostov v največji meri zadovoljena. Primeri nezadovoljnih gostov so
zato zelo redki, a so nanje še posebej pozorni in skušajo neskladja čim prej razrešiti.
Ta izhajajo predvsem iz napačne (osebne) predstave gosta o programu, manjše
skladnosti med vodnikom in gostom (simpatičnost, všečnost) in trenutnega
razpoloženja gosta.
Glede na svojo nišno usmeritev sta M_SVPA_8 in M_SVPA_6 izpostavila, da
vsebine pripravljata skoraj vedno sproti, v skladu z željami in pričakovanji znanega
gosta. Pri M_SVPA_2 pa je zapisano velja večinoma v primeru segmenta poslovnih
odjemalcev (skupin – npr. za gradnjo skupine /angl. teambuilding/37) (ODJ, FLE).
Posebnosti pri izvedbi: pomen vodnika/spremljevalne osebe, skrb za stranke-goste
Razen že omenjenih prilagoditev vsebin produktov so vsi M_SVPA izpostavili
pomembnost osebe, ki skrbi za končnega odjemalca – gosta. Pri vseh je to turistična
vodnica/vodnik. Ta predstavlja pomemben dejavnik pri končnem zadovoljstvu
gostov, zato mora:
(1) imeti poglobljeno znanje o destinaciji in aktiven odnos do nje (če je le možno, je
tudi domačin/ka ali da tam dlje časa živi) (M_SVPA_1, M_SVPA_3,
M_SVPA_4, M_SVPA_5) (DES),
(2) obvladati posebne (specialne) veščine, npr. obvladati področje zagotavljanja
varnosti (zlasti pri športnih in tam še posebej adrenalinskih aktivnostih) (KAK)
(M_SVPA_2, M_SVPA_6 in M_SVPA_8),
(3) biti odprt do gostov, prilagodljiv, srčen, tudi všečen (ODJ, FLE, ZAV, SAM,
KOM) (M_SVPA_3, M_SVPA_1, M_SVPA_4 in M_SVPA_5),
(4) imeti izkušnje pa tudi vsaj kanček talenta za tovrstni poklic (M_SVPA_1,
M_SVPA_3, M_SVPA_2).
37

Teambuilding: 'skupek športnih in družabnih programov, ki so namenjeni spodbujanju motivacije
skupine, navadno zaposlenih v nekem podjetju' (ISJFR, 2014).
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Zagotovitev visoke ravni kakovosti storitve dosežejo pri vodnikih s posebnimi
(internimi) usposabljanji (M_SVPA_1, M_SVPA_2, M_SVPA_3), z rednimi
srečanji (koordinacija) in s študijskimi ogledi (M_SVPA_5, M_SVPA_ 3). To
nadgrajujejo še z
individualnimi pripravami glede na predhodne izkušnje
(M_SVPA_4, M_SVPA_7) ter s pošiljanjem vodnikov na uradna izobraževanja za
specialne licence (M_SVPA_2) (KAK).
Skrb za kakovost produktov/programov (vsebine in izvedbe)(KAK)
Kakovost so vsi M_SVPA označili kot zelo pomembno, zlasti z vidika zagotavljanja
kakovosti produktov (in njihovih delov) in tudi z vidika, kako dojemajo kakovosti
odjemalci. Zagotavljajo jo z internimi standardi kakovosti za svoje produkte oz. s
standardi glede izvedbe storitev (lastne ali pri partnerjih) (M_SVPA_1, M_SVPA_2,
M_SVPA_3, M_SVPA_4). Nekateri vprašani kakovost lastnih storitev ter parterjev
preverjajo bolj neformalno, na primer s sprotnimi ocenami na terenu ter z občasnimi
obiski partnerjev (M_SVPA_5, M_SVPA_7).
Vsi M_SVPA so navedli, da preverjajo dojemanje kakovosti pri odjemalcih z
merjenjem in analizo zadovoljstva, in sicer takoj po zaključenem programu a) z
anketnimi vprašalniki (SVPA_3 in SVPA_6), b) ustno (SVPA_1, SVPA_2,
SVPA_4, SVPA_5, SVPA_7, SVPA_8), c) nekateri pa še z analizo odzivov na
specializiranih družbenih omrežjih, na katerih programe tržijo, npr. TripAdvisor
(SVPA_3, SVPA_7, SVPA_8), Viator (SVPA_3) ali Facebook (SVPA_7) (ODJ,
KOM).
Interpretacija rezultatov
Odgovori kažejo, da ima kader v raziskavo vključenih SVPA tako a) sposobnost razvoja
produktnega portfelja SVPA (razviti produkti v okviru destinacij – dodana nova
kakovost storitvam, ki je pred tem niso imele) kot tudi b) sposobnost upravljanja
portfelja (sodelovanje kadra s partnerji tako v času kreiranja kot tudi izvajanja
produktov; poznajo in upoštevajo pomen kakovosti izvedbenega kadra – lokalnih
turističnih vodnikov; prav tako imajo vzpostavljen nadzor kakovosti). Odgovori so še
dodatno pokazali tudi vpetost ostalih ravni sheme KK kadra SVPA (ODJ, KOM, INO,
KAK, FLE, SAM, KOO, ZAV, ETI, DEST).
Navedeno dovoljuje sklep, da stalno prilagajanje (transformacija) ključnih kompetenc
potovalnih agencij omogoča dodajanje nove kakovosti njihovim storitvam, s čimer
potrjujemo H1.
5.3.2

Preverjanje hipoteze H2

H2 − Nova kakovost, izhajajoča iz ključnih kompetenc, dodaja vrednost storitvam
potovalnih agencij.
Hipotezo smo preverjali z dveh vidikov (Tabela 12):
a) z vidika delovanja slovenskih SVPA in
b) z vidika stališč/mnenj odjemalcev slovenskih SVPA do produkta SVPA,
povezanega z matično destinacijo agenta in produktove (dodane) vrednosti.
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Tabela 12: Potek preverjanja H 2

H2

Vir

slovenske SVPA
1. Vidik 4. ravni sheme KK kadra SVPA
1.1 Sposobnost celostnega oblikovanja in
upravljanja politike cen v produktnem spletu
(P2: CEN);
1.2 sposobnost vzpostavitve distribucijskega
spleta ter upravljanja z njim (P3: DIS);
1.3 sposobnost vzpostavitve in upravljanja
promocijskega spleta (P4: PROM).
Posredno preverjanje prisotnosti vidikov:
1. ODJ
2. KOM
3. INO, KAK, FLE, SAM, KOO, ZAV, ETI in
5. ravni (DES) – pri 1.1 - 1.3
2. Vidik vrednosti produkta SVPA
Lastna ocena vrednosti produkta SVPA v
okviru celotnega poslovanja
Opomnik za strukturiran intervju,
2. vprašanje (Priloga 1)

odjemalci SVPA
1. Prepoznavanje razlike v
kompetencah kadra v okviru
organizacijske funkcije (4P) pri
poljubni PA in SVPA
(shema KK kadra SVPA: 4.
raven)
Ali obstajajo razlike v starosti,
spolu, izobrazbi?
2. Prepoznavanje razlike v
kompetencah kadra pri
posebnih lastnostih poljubne
PA in SVPA
(shema KK kadra SVPA na 3.
ravni: posebne lastnosti).
Ali obstajajo razlike v starosti,
spolu, izobrazbi?
Vprašalnik za odjemalce,
3. in 4. vprašanje (Priloga 3)

A. Slovenske SVPA
1. Vidik sheme KK kadra SVPA
1.1. Sposobnost oblikovanja in upravljanja celovitega pristopa k določanju cen v
produktnem spletu (CEN)
Pristopi pri določanju cen/vrednotenje programov (morebiten obstoj meril)
Cene produktov določajo M_SVPA
(1) ob objavi produktov orientacijsko in nato končno ceno prilagodijo znanemu
odjemalcu (M_SVPA_1, M_SVPA _4, M_SVPA _7 in M_SVPA _8,
M_SVPA_2),
(2) fiksno (M_SVPA_3) ali
(3) povezano oba pristopa (M_SVPA_2, M_SVPA_5, M_SVPA 6) (ODJ, KOM,
FLE).
M_SVPA_5 je posebej izpostavil pomen objave končnih cen za odjemalce, ki iščejo
ponudbe po spletu (možnost primerjave), saj je tako njihova ponudba bolj
transparentna (ETI). M_SVPA_3, pa je izpostavil, da je pri definiranju cene
najpomembnejša pravilna ocena stroška, nato pa še razmere na trgu (cene pri
konkurenci, dejansko povpraševanje) in lastna presoja (glede na izkušnje). Posebej je
izpostavil, da se ob pojavu nižjih ali celo dumpinških cen raje odpovedo prodaji in
izvajanju programov, kot da bi šli v izgubo.
Prilagajanje cen glede na sezono sta omenila M_SVPA_1 in M_SVPA_7, sicer pa
posebne prodajne akcije (cenovno prilagajanje) izvajajo redko (M_SVPA_1,
M_SVPA_4) in še to s posebno pozornostjo, da manipulacije cene ne bi
razvrednotile produkta (M_SVPA_1) ali ogrozile njegovo kakovost (M_SVPA_4)
(FLE, KAK).
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1.2. Sposobnost vzpostavitve ter sposobnost upravljanja distribucijskega spleta, in
zanje izpostavljena znanja in veščine (DIS)
Pristopi pri prodaji
Managerji so našteli različne prodajne kanale. Odvisni so od posebnosti/specifičnosti
ponudbe produktov, ciljnega segmenta (predvsem ločeno individualni/skupinski),
prav tako pa glede na velikost in/ali tradicijo (staž) delovanja agencije.
Vsi managerji so kot osnovni prodajni kanal navedli lastno spletno stran
(rezervacijsko orodje ali obrazec za povpraševanje). Kot prodajni kanal uporabljajo
še (KOO, KOM) druge PA ali TO (M_SVPA_1,M_ SVPA_2, M_SVPA_5), hotele
(M_SVPA_3), turistično-informacijske centre (M_SVPA_3, M_SVPA_8), spletne
prodajne platforme (npr. Viator, Booking.com) (M_SVPA_3, M_SVPA_6,
M_SVPA_8) in prodajo v lastni poslovalnici (M_SVPA_1, M_SVPA_7). Ostali
managerji slednjega niso omenili.
Vsi managerji so prav tako navedli, da komunicirajo s strankami/potencialnimi
odjemalci procesu prodaje predvsem preko elektronske pošte in telefona.
M_SVPA_3, je pri tem izjema: zaradi specifičnosti segmenta odjemalcev
(mednarodni individualni gosti) ta poteka izključno elektronsko (preko spletnih
rezervacijskih obrazcev) (KOO, KOM, ODJ).
Vloga sodobne tehnologije pri operativni prodaji
Vsi managerji so pripisali sodobni tehnologiji pomembno vlogo pri poslovanju. Med
njimi je M_SVPA_3 še posebej izpostavil pomen lastnega rezervacijskega sistema
(INO), s katerim so povezani z zunanjimi prodajnimi kanali (hoteli, TIC, različni
drugi sistemi), z njim pa učinkovito upravljajo celotno poslovanje (operativno
prodajo – tudi na terenu – uskladitev z davčnimi blagajnami, upravljanje virov idr.).
M_SVPA_1 je tako navedel, da uporabljajo pri operativni prodaji oz. poslovanju
agencijam dostopno sodobno tehnologijo ter poudaril nujnost sledenja nenehnim
novostim.
Ostali managerji niso navedli posebnih tehnologij pri operativnem delovanju,
oziroma so izjavili, da uporabljajo standardno pisarniško programsko opremo
(M_SVPA_2, M_SVPA_4, M_SVPA_5, M_SVPA_6, M_SVPA_8), ali programsko
opremo, prirejeno za agencijsko dejavnost (M_SVPA_7).
1.3. Sposobnost vzpostavitve promocijskega spleta in upravljanja z njim ter za to
potrebna znanja in veščine (PROM) (KOM)
Načini trženja in uporaba sodobne tehnologije
Trženjska orodja, ki so jih izpostavili vsi managerji, so v veliki meri povezana z
uporabo spleta. Najpomembnejša je lastna spletna stran s predstavitvijo aktualnih
produktov. Ta mora biti redno vzdrževana, atraktivna in ažurna (M_SVPA_3,
M_SVPA_6) (INO), ponujati pa mora tudi dodatne informacije o destinaciji in o
privlačnostih v njej (M_SVPA_5) (DES).
Kot orodje direktnega marketinga uporabljajo nekateri elektronsko pošto (e-novice,
e-promocijske akcije po e-pošti), ki jo razpošljejo na bazo naslovov individualnih
oseb ali poslovnih subjektov, ki so jo sami zgradili (npr. M_SVPA_5, M_SVPA_4,
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M_SVPA_2). Vsi managerji so povedali, da uporabljajo za promocijo še različna
družbena omrežja (npr. Facebook, Instagram, Twitter, Foursquare, Youtube).
Nekateri uporabljajo tudi specializirane strani za ocenjevanje programov in storitev
(npr. Tripadvisor) (M_SVPA_3, M_SVPA 4, M_SVPA_6, M_SVPA_7,
M_SVPA_8). M_SVPA_1 in M_SVPA_5 sta še izpostavila, da za trženje
destinacijskih produktov uporabljata tudi navzkrižni marketing (INO).
Nekateri managerji so izpostavili posebne oblike trženja za specifične segmente
strank (INO, FLE, KOO, ZAV). Omenili so:
(1) trženje preko priporočil po dobro izgrajeni socialni mreži (M_SVPA_2 −
poslovni odjemalci),
(2) promocijske aktivnosti pri partnerjih (M_SVPA_3 − partnerski hoteli, TIC-i)
(DES),
(3) prisotnost v različnih tiskanih in e-publikacijah in turističnih vodičih
(M_SVPA_3, M_SVPA_6), ter izvedba študijskih ogledov za različne TO,
spletne blogerje, turistične novinarje ipd. (M_SVPA_1).
2. Vidik vrednosti produkta SVPA
Pomen (vrednostno) produktov/programov v okviru celotnega poslovanja agencije
(delež gostov/strank, delež v celotnem prometu)
Managerji, ki vodijo SVPA, kjer ponujajo tudi produkte izhodnega turizma, so podali
oceno, da predstavljajo produkti, povezani z destinacijo, med 20 in 35 % vrednosti
prihodkov in da enako visoko ocenjujejo tudi delež gostov (M_SVPA_1, M_SVPA 5
in M_SVPA 7). Managerji, ki vodijo SVPA, ki so se odločile za popolno usmeritev v
ponudbo programov destinacije, pa znaša ta delež med 80 in 100 % tako v prihodkih
kot glede števila odjemalcev (M_SVPA_2, M_SVPA 3, M_SVPA 4, M_SVPA 6 in
M_SVPA 8).
M_SVPA_1 je ob tem poudaril, da gre pri razvoju ponudbe produktov v destinaciji
za delo na dolgi rok, učinki pa prihajajo postopno in le ob trdem delu, zagnanosti ter
sodelovanju več (ali vseh) akterjev na področju turizma v destinaciji.
Interpretacija rezultatov – vidik slovenskih SVPA
Odgovori kažejo, da je kader SVPA »sposoben celostno oblikovati in upravljati z
določanju cen v produktnem spletu«. Te sposobnosti so različno intenzivno razvite
glede na velikost SVPA in tudi glede na ciljni segment odjemalcev. Kader ima razvito
tudi »sposobnost vzpostavitve in upravljanja distribucijskega spleta« ter »sposobnost
vzpostavitve in upravljanja promocijskega spleta«. Tudi tukaj smo zaznali razlike,
predvsem glede na to, ali poslujejo z individualnimi odjemalci ali skupinami.
Predstavitev ocene vrednosti produktov SVPA v okviru celotnega poslovanja kaže dve
podobni sliki. SVPA, ki razvijajo destinacijske produkte vzporedno z ostalo, trenutno še
bolj donosno (izhodni turizem) dejavnostjo, vidijo v njih dolgoročni potencial, v
katerega tudi vlagajo. Managerji agencij, ki oblikujejo destinacijske kot svojo glavno
dejavnost, pa prav tako izpostavljajo, da se bo tovrstna dejavnost še gradila in prinašala
enake ali večje prihodke. Uspeh, tako menijo oboji, pa bo odvisen od sprememb v
povpraševanju ter hitre odzivnosti nanjo.
S pomočjo navedenega lahko z vidika SVPA potrdimo H2, ki pravi da nova kakovost,
izhajajoča iz ključnih kompetenc kadra SVPA, dodaja vrednost storitvam agencije.
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B. Odjemalci slovenskih SVPA
Odjemalci slovenskih SVPA so v novi kakovosti (produktu SVPA) že prepoznali
vrednost zase, kar so dokazali z odločitvijo za nakup. Novi kakovosti so torej očitno
pripisali vrednost. Da bi zastavljeno hipotezo potrdili, bi morala biti ta vrednost višja od
tiste, ki jo pripisujejo klasičnim produktom poljubne PA.
Oceno vrednosti smo preverjali na dveh ravneh, ki sta pomembni z vidika produkta, kar
je razvidno iz tabele 12. Anketiranci so na lestvici, opredeljeni pri vsaki od ravni,
ocenjevali enake kategorije pri poljubni PA in pri SVPA. Zastavljeno hipotezo bomo
potrdili, če bodo povprečne ocene elementov višje pri SVPA, kot pri poljubni PA in bo
hkrati obstajala med povprečnimi vrednostmi ocen elementov statistično pomembna
razlika.
1. Vsebina/izvedba, cena, distribucija/promocija
Vidik smo preverjali z vprašanjem, povezanim neposredno z vsebino in drugimi
elementi produkta. Anketiranci so ocenjevali enake kategorije pri a) poljubni PA in b)
pri SVPA (Priloga 3, vpr. 3), in sicer, kako pomembne so določene lastnosti produkta
(programa), da se odločijo za nakup (5-stopenjska lestvica Likertovega tipa).
Pred statistično analizo rezultatov smo preverili zanesljivost vprašanja s Cronbachovo
alfo. Vrednost le-te je bila 0,847. Sprejemljive vrednosti alfe se gibljejo med 0,7 in 0,95
(Field, 2009, str. 675), zato smo sklepali, da je zanesljivost ustrezna.
Povprečne vrednosti ocen elementov produkta (Slika 11) so pri SVPA v povprečju višje
(povprečne ocene vseh elementov med 3,4 in 4,3) kot pri poljubni PA (povprečne ocene
elementov med 3 in 4,2).
Slika 11: Pomembnost izbranih elementov programa pri poljubni PA in SVPA, da se
običajno anketiranci odločijo za nakup le-tega
poljubna PA

SVPA 1

2

3

Vsebina ustreza mojim posebnim interesom/hobijem

4

Vsebina vključuje edinstvene posebnosti destinacije

3,9

vsebina obljublja doživetje, ki ga je možno izkusiti le
kot skupina, ne kot posameznik

3,2

Izvedba predvideva aktivno sodelovanje udeležencev
(npr. igre, šport, kmečka opravila…)
»Zaokrožena« ponudba, ki zaposli vse moje čute
(začasno postanem del lokalne družbe in spoznavam…

3

4,2

3,6
4

3,4
3,6

3,9
4,2

Cena je primerna vsebini in dolžini programa
Ocene oziroma mnenja preteklih udeležencev
programa lahko preverim na internetu (spletna stran…
Predvideni udeleženci so mi po življenjskem slogu in
interesih podobni

5

4,2

3,7

Vsebina daje nova izvirna znanja/izkušnje

4

3,9
3,4

4,3

4

3,7

Opomba: Prikaz povprečnih vrednosti ocen na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa (1 = povsem
nepomembno, 5 = zelo pomembno; možen je bil tudi odgovor 0 = ne vem/ne morem odgovoriti; n =
število odgovorov anketirancev na posamezni parameter: 105 -109 (natančno število navedeno v Tabeli
13; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (111) so predstavljali odgovori 0 = ne vem…)
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Kot je razvidno iz Slike 11, je bila najvišja povprečna ocena pri obeh vrstah agencij
zabeležena pri parametru »cena je primerna vsebini in dolžini programa« (SVPA: 4,3;
poljubna PA: 4,2), najnižja pa pri prvini »izvedba predvideva aktivno sodelovanje
udeležencev« (SVPA: 3,4; poljubna PA: 3,0).
Za preverjanje, ali obstajajo statistično pomembne razlike (p < 0,05) v ocenjevanju
pomembnosti določenih elementov programa pri odločitvi za nakup, smo uporabili
neparametrični Mann-Whitneyjev test. Z njim smo preverili, ali se povprečne ocene
pomembnosti določenih elementov programa za nakup pri poljubni PA ali pri SVPA
statistično značilno razlikujejo (Tabela 13).
Rezultati (Tabela 13) kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike (p < 0,05) v
ocenjevanju pomembnosti določenih elementov programa za nakup pri PA in
SVPA pri naslednjih elementih:
• »vsebina vključuje edinstvene posebnosti destinacije«,
• »vsebina obljublja doživetje, ki ga je možno izkusiti le kot skupina, ne kot
posameznik«,
• »vsebina daje nova izvirna znanja/izkušnje«,
• »izvedba predvideva aktivno sodelovanje udeležencev«,
• »zaokrožena« ponudba, ki zaposli vse moje čute …« .
Tabela 13: Preverjanje statistično pomembnih razlik med odgovori o elementih
programa med PA in SVPA – celotni vzorec
Elementi programa
Vsebina ustreza mojim
posebnim interesom/hobijem
Vsebina vključuje edinstvene
posebnosti destinacije
Vsebina obljublja doživetje, ki
ga je možno izkusiti le kot
skupina, ne kot posameznik
Vsebina daje nova izvirna
znanja/izkušnje
Izvedba predvideva aktivno
sodelovanje udeležencev
»Zaokrožena« ponudba, ki
zaposli vse moje čute
Cena je primerna vsebini in
dolžini programa
Ocene oziroma mnenja preteklih
udeležencev programa lahko
preverim na internetu
Predvideni udeleženci so mi po
življenjskem slogu in interesih
podobni

N

Povpr.
rang

108
109
108
108
106

102,24
115,70
95,60
121,40
96,48

SVPA 105

115,61

MannVsota
Whitney U
Z
p
rangov
vrednost
11042,00
5156,000 -1,711 ,087
12611,00
10324,50
4438,500 -3,232 ,001
13111,50
10227,00
4556,000 -2,346 ,019
12139,00

108
109
108
109
107
107
108
107
106

98,06
119,83
97,38
120,51
98,15
116,85
104,00
112,04
105,74

10591,00
13062,00
10517,00
13136,00
10502,50
12502,50
11231,50
11988,50
11208,00

Vrsta
agenta
PA
SVPA
PA
SVPA
PA
PA
SVPA
PA
SVPA
PA
SVPA
PA
SVPA
PA

SVPA 108
PA

106

SVPA 108

109,23 11797,00
99,56

4705,000

-2,722 ,006

4631,000

-2,848 ,004

4724,500

-2,309 ,021

5345,500

-1,032 ,302

5537,000

-,439 ,661

4882,500

-1,953 ,051

10553,50

115,29 12451,50

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega
tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (111) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem
odgovoriti; P = p - statistična pomembnost
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Preverili smo tudi, ali se odgovori razlikujejo glede na starost, spol in izobrazbo odjemalcev. Tabele izračunov tvorijo Prilogo 4, v nadaljevanju
pa predstavljamo v Tabeli 14 rezultate z navedenimi vrednostmi p (statistična pomembnost razlike).
Tabela 14: Preverjanje statistično pomembnih razlik med odgovori o elementih programa med PA in SVPA – starost (generacije), spol, izobrazba
Vzorec

Elementi programa
Vsebina ustreza mojim posebnim
interesom/konjičkom
Vsebina vključuje edinstvene
danosti/posebnosti destinacije
Vsebina obljublja doživetje, ki ga je
možno izkusiti le kot skupina, ne kot
posameznik
Vsebina daje nova izvirna
znanja/izkušnje
Izvedba predvideva aktivno
sodelovanje udeležencev
»Zaokrožena« ponudba, ki zaposli
vse moje čute
Cena je primerna vsebini in dolžini
programa
Ocene oziroma mnenja preteklih
udeležencev programa lahko
preverim na internetu
Predvideni udeleženci so mi po
življenjskem slogu in interesih
podobni

Vrsta
agenta VSI

P

Starostne skupine – generacije
Y

PA
SVPA
PA
SVPA

108
21
,087
109
20
108
21
,001
108
20

PA

106

SVPA

105

PA
SVPA
PA
SVPA
PA
SVPA
PA
SVPA

108
109
108
109
107
107
108
107

PA

106

20

21
20
21
,004
20
21
,021
20
21
,302
20
,006

108

PA

106

SVPA

108

55
54
55
,312
54

50

55
54
55
,222
54
54
,682
53
55
,745
53
,403

BB

25
25
25
,046
24
,220

19

25
25
25
,053
25
25
,135
25
25
,898
24

53

7
10
7
,139
10

10

7
10
7
,125
10
7
,090
9
7
,079
10
,078

49
51
49
,007
51

48

49
51
49
,140
51
48
,085
49
49
,244
50

,033

10

59
58
59
,000
57

57

59
58
59
,018
58
59
,013
58
59
,326
57
,005

P

40
41
40
,284
41

41

40
41
40
,086
41
40
,312
41
40
,638
41
,270

58

54
55
54
,025
55

52

54
55
54
,116
55
53
,089
53
54
,500
53
,278

14
13
14
,020
12

12

14
13
14
,032
13
14
,219
13
14
,553
13
,008

54

,479
,570
,383
,425
,400
,258
,643

13
,473

,655
13

53
,358

P

13
,096

55

40

M/DR

,138

54
,717

41

P

53
,158

40
,134

V/UN

,395

39
,971

59
,222

P

40
,278

57

47

OŠ/SŠ

,305

57
,483

50

Izobrazbena skupina

58
,023

51
,715

Ž

,135

49
,296

7
,130

P

48
,209

10

24

M

,421

7
,755

25

P

7
,275

25
,316

MG

,363

25
,725

54
,437

25

,149

54

21

P

25
,332

54
,899

20

P

53
,134

20

,051

X

,216

21
,019

,661
SVPA

P

Spol

13
,117

13

,434

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost, Y,
X, BB in MG = oznake za generacije; M = moški, Ž = ženske; OŠ/SŠ = osnovna in srednja šola; V/UN = višja, visoka šola, fakulteta; M/DR = magisterij, doktorat
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Analiza starostnih skupin (Tabela 14) pokaže, da pri generacijah Y in BB ni statistično
pomembnih razlik (p > 0,05) med odgovori glede elementov produkta pri PA in SVPA.
Pri generacijah X in MG pa obstaja statistično pomembna razlika pri elementu »vsebina
vključuje edinstvene posebnosti destinacije«. Pri slednji, tj. generaciji MG, pa smo
zaznali razliko še pri elementu »vsebina daje nova izvirna znanja/izkušnje«.
Pri moških anketirancih so se statistično pomembne razlike ujemale z vrednostmi za
celotni vzorec, medtem ko pri ženskah statistično pomembnih razlik ni bilo.
Pri anketirancih z zaključeno osnovno ali srednjo šolo obstaja statistično pomembna
razlika pri elementu »vsebina vključuje edinstvene posebnosti destinacije«; pri višje- do
fakultetno izobraženih pa se kaže statistično pomembna razlika pri elementih »vsebina
vključuje edinstvene posebnosti destinacije«, »vsebina daje nova izvirna
znanja/izkušnje« ter »izvedba predvideva aktivno sodelovanje udeležencev«. Pri
anketirancih izobrazbo magisterij/doktorat statistično pomembnih razlik nismo zaznali.
2. Izvajalci produkta – kompetence
Vidik smo preverjali z vprašanjem o zaznanih kompetencah agencije oziroma kadra.
Anketiranci so ocenjevali iste kategorije pri poljubni PA in pri SVPA (Priloga 3, vpr. 4).
Na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa so označevali, kako pomembni so določeni
vidiki predstavitve agencije in kadra, da se odločijo za nakup pri agenciji.
Tudi tukaj smo preverili zanesljivost sklopa vprašanj s Cronbachovo alfo. Znašala je
0,897 (zahtevana vrednost mora ležati med 0,7 in 0,95, Field, 2009, str. 675), zato smo
zanesljivost vprašanj ocenili kot ustrezno.
Slika 12: Pomembnost določenih vidikov predstavitve agencije in kadra, da se
anketiranci odločijo za nakup pri katerikoli PA ali SVPA
poljubna PA

SVPA

1

Njen program je izviren (takšen/podoben sicer ni na
voljo na trgu)

2

3
3,7
4

Njen kader samostojno izvaja program (obvlada izvedbo
programa v celoti)

3,8

Njen kader z žarom in osebno zavzetostjo izvaja
program ("živi" za temo programa)

3,9

4,4
4,3
4,4

4,1

Živi z destinacijo (dobro sodeluje z lokalnimi partnerji,
prebivalci ipd.)

3,9

Za informacije in rezervacije je dosegljiva tako osebno,
po telefonu kot tudi internetu

4,4
4,4

4,2

Opravlja storitve odgovorno in zanesljivo (npr. jasni
pogoji poslovanja, naziv - zaupanja vredna znamka,…

5

4,2

Ima posebej usposobljen kader (znanje, veščine) za
kakovostno izvedbo programa

S ponudbo in izvedbo se prilagaja strankam (časovno, z
vsebino in s ceno)

4

4,5

4,4
4,6

Opomba: Prikaz povprečnih vrednosti ocen na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa (1 = povsem
nepomembno, 5 = zelo pomembno; možen je bil tudi odgovor 0 = ne vem/ne morem odgovoriti; n =
število odgovorov anketirancev na posamezni parameter: 108 -119 (natančno število navedeno v Tabeli
15; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (111) so predstavljali odgovori 0 = ne vem…)
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Od navedenih elementov (Slika 12), ki jih agencija izpostavlja v predstavitvi, so bili vsi
v povprečju višje ocenjeni pri SVPA (povprečja ocen med 4,2 in 4,6), kot pri poljubni
PA (povprečja ocen med 3,7 in 4,5).
Najvišja povprečna ocena pri obeh vrstah agencij je bila zabeležena pri elementu
»opravlja storitve odgovorno in zanesljivo« (SVPA: 4,6; poljubna PA: 4,5), najnižja pa
pri »njen program je izviren« (SVPA: 4,2; poljubna PA: 3,7) (Slika 12).
Za preverjanje, ali obstajajo statistično pomembne razlike (p < 0,05) v ocenjevanju
pomembnosti vidikov predstavitve agencije in kadra, da se odjemalci odločijo za nakup
pri PA oz. SVPA, smo uporabili neparametrični Mann-Whitneyjev test. Pokazal je, da
se del povprečnih ocen pomembnosti določenih parametrov programa za nakup pri PA
in SVPA statistično značilno razlikuje, kar prikazujemo v Tabeli 15.
Tabela 15: Preverjanje statistično pomembnih razlik med PA in SVPA – celotni vzorec
pri odgovorih o vidikih predstavitve agencije in kadra
Vidiki predstavitve
Program je izviren (takšen ali
podoben sicer ni na voljo na
trgu). (INO)
Ima posebej usposobljen kader
za kakovostno izvedbo
programa. (KAK)
Kader samostojno izvaja
program (obvlada izvedbo
programa v celoti). (SAM)
Kader izvaja program z žarom
in osebno zavzetostjo ("živi" za
temo programa). (ZAV)
S ponudbo in izvedbo se
prilagaja strankam (časovno, z
vsebino in s ceno). (FLE)
»Živi z destinacijo« (dobro
sodeluje z lokalnimi partnerji,
prebivalci ipd.) (KOO)
Za informacije in rezervacije je
dosegljiva osebno (po telefonu)
kot tudi po spletu. (KOM)
Storitve opravlja odgovorno in
zanesljivo (npr. jasni pogoji
poslovanja; naziv »zaupanja
vredna znamka«). (ETI)

Vrsta
agenta

N

Povpr.
rang

PA

109

92,36 10067,50

SVPA

110

127,48 14022,50

PA

109

93,48 10189,00

SVPA

110

126,37 13901,00

PA

108

SVPA

110

126,28 13891,00

PA

108

93,26 10072,00

SVPA

110

125,45 13799,00

PA

109

96,03 10467,50

SVPA

111

124,71 13842,50

PA

108

SVPA

109

127,12 13856,50

PA

108

98,48 10635,50

SVPA

109

119,43 13017,50

PA

109

103,09 11236,50

SVPA

110

116,85 12853,50

92,41

90,71

Vsota
rangov

MannWhitney
U vred.

Z

p

4072,500 -4,345 ,000

4194,000 -4,155 ,000

9980,00
4094,000 -4,225 ,000

4186,000 -4,063 ,000

4472,500 -3,623 ,000

9796,50
3910,500 -4,564 ,000

4749,500 -2,685 ,007

5241,500 -1,879 ,060

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega
tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (111) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem
odgovoriti; P = p - statistična pomembnost; oznake 3. ravni KK kadra SVPA (v oklepajih)

Rezultati, prikazani v Tabeli 15, pokažejo statistično pomembne razlike (p < 0,05) pri
ocenjevanju pomembnosti predstavitve med PA in SVPA pri vseh predlaganih
elementih, razen pri elementu »opravlja storitve odgovorno in zanesljivo (npr. jasni
pogoji poslovanja, naziv 'zaupanja vredna znamka')«, kjer statistično pomembne
razlike ni (p > 0,05).
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Preverili smo tudi, ali se odgovori razlikujejo glede na starost, spol in izobrazbo odjemalcev. Tabele izračunov so priložene v prilogi 4, v
nadaljevanju pa predstavljamo tabelo (Tabela 16) rezultatov z navedenimi vrednostmi p.
Tabela 16: Preverjanje statistično pomembnih razlik med odgovori o vidikih predstavitve agencije in kadra med PA in SVPA – starost
(generacije), spol, izobrazba

Vidiki predstavitve agencije in kadra
Njen program je izviren (takšen ali
podoben sicer ni na voljo na trgu).
Ima posebej usposobljen kader za
kakovostno izvedbo programa.
Njen kader samostojno izvaja program
(obvlada izvedbo programa v celoti).
Njen kader z žarom in osebno
zavzetostjo izvaja program ("živi" za
temo programa).
S ponudbo in izvedbo se prilagaja
strankam (časovno, vsebinsko, cenovno).
Živi z destinacijo (dobro sodeluje z
lokalnimi partnerji, prebivalci ipd.)
Za informacije in rezervacije je na voljo
osebno, po telefonu in po spletu.
Storitve opravlja odgovorno in
zanesljivo (npr. jasni pogoji poslovanja,
naziv 'zaupanja vredna znamka').

Vzorec
Vrsta
VSI P
agenc.
PA

109

SVPA
PA
SVPA
PA
SVPA

110
109
110
108
110

PA

108

Starostne skupine - generacije
Y

110

PA
SVPA
PA
SVPA
PA

109
111
108
109
108

SVPA
PA

109
109

SVPA

110

X

P

55
,225
,014
21
54
21
55
,000
,041
,038
21
54
21
54
,000
,032
,028
21
54
,000

21

21

54
,085

,000
SVPA

P

21

BB
25
25
25
25
25
25

P
,004
,036
,014

25
,022

54

21
55
,186
,215
21
55
21
54
,000
,037
,009
21
54
21
54
,314
,110
,007
21
53
21
55
,060
,299
,258
21
55

8
10
8
10
8
10

25
25
25
24
25
25
25
24

P

,043
,173

,794

8
10
8
10
8
10
8
10

P

Ž

P

50

50
,016

10
,007

M

59
,000
,004
51
59
50
59
,008
,002
,004
51
59
50
58
,017
,000
,046
51
59
,006

8
,029

25

,000

MG

Spol

58
,003

51

41
41
41
41
40
40

Izobrazbena skupina
V/
M/
P
P
UN
DR
,007
,005
,008

40
,006

59

50
59
,076
,001
51
60
49
59
,006
,000
,012
49
60
49
59
,221
,110
,006
49
60
50
59
,083
,101
,290
51
59
,003

OŠ/
SŠ

54
55
54
55
54
56

40

41
41
40

,003
,006

54
,001

41
41
41
40
41

,003

,000
,159

,292

14
14
14
14
14

54
56
53
55
53
54
54
56

,060
,193
,051

14
,029

56
,003

14

P

,043
14

,009
,040
,016

,077

14
14
14
14
14
14
14
14

,874
,105
,440

,940

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost, Y,
X, BB in MG = oznake za generacije; M = moški, Ž = ženske; OŠ/SŠ = osnovna in srednja šola; V/UN = višja, visoka šola, fakulteta; M/DR = magisterij, doktorat
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Z vidika delitve vzorca na skupine (Tabela 16) glede na starost, spol in izobrazbo
opazimo, da so statistično pomembne razlike pri ocenjevanju pri moških enake kot za
celoten vzorec ter višje pri visoko- in univerzitetno izobraženih.
Analiza starostnih razredov pokaže statistično pomembne razlike pri generaciji Y le pri
odgovorih »ima posebej usposobljen kader ... « in »njen kader samostojno izvaja
program«. Pri generaciji X obstajajo, poleg naštetih pri generaciji Y, še statistično
pomembne razlike pri ocenah »njen program je izviren«, »njen kader z žarom … izvaja
program« in »živi z destinacijo«. Analiza rezultatov z vidika delitve po spolu pokaže
enake rezultate za oba spola.
Pri generacijah BB in MG v glavnem ni statistično pomembnih razlik. Izjemi sta
izjavi »za informacije in rezervacije je dosegljiva tako osebno, po telefonu kot po
spletu« ter »opravlja storitve odgovorno in zanesljivo«.
Enako velja za osnovnošolsko oz. srednješolsko izobražene. Pri anketirancih z
zaključenim magisterijem ali doktoratom pa obstaja statistično pomembna razlika v
ocenjevanju le pri elementu »njen kader z žarom … izvaja program«.
Interpretacija rezultatov – vidik odjemalcev SVPA
Primerjava vsebinskih elementov produkta med poljubno PA in SVPA kaže na ravni
prikaza povprečnih vrednosti ocen verjetnost, da vidijo odjemalci v vsebini produkta
SVPA višjo vrednost. Ta višja vrednost je zaznavna (statistično pomembna) pri
celotnem vzorcu pri petih elementih od devetih. Ti elementi so na eni strani močno
povezani z destinacijo (DES)(edinstvenost ponudbe, zaokroženost ponudbe) in na
storitev agencije (doživetje v skupini, aktivnosti, organiziranje celovitih produktov), iz
česar bi lahko sklepali, da v očeh odjemalcev SVPA produkt SVPA dodaja vrednost
siceršnjim storitvam PA. Ob tem moramo upoštevati razlike pri dojemanju testiranih
elementov produkta glede na starost, spol in izobrazbo.
Primerjava ocen kompetenc kadra poljubne PA in SVPA kaže na ravni povprečnih
vrednosti ocen verjetnost, da ocenjujejo odjemalci pri posameznih elementih vrednost
storitev višje pri SVPA kot pri PA. Višja ocena je zaznavna (statistično pomembna) pri
celotnem vzorcu pri sedmih elementih od osmih. Ti so povezani z INO, KAK, SAM,
ZAV, FLE (posredno še ODJ), KOO (posredno še DES) in KOM. Iz rezultatov za
celotni vzorec bi lahko sklepali, da so omenjene lastnosti prepoznane in dejansko
dodajajo vrednost storitvam SVPA. Ob tem moramo upoštevati razlike pri dejanskem
prepoznavanju različnosti elementov produkta glede na starost, spol in izobrazbo.
Vsi elementi dveh ravni, ki sta pomembni z vidika vpliva produkta na dodajanje
vrednosti storitvam agencije, so bili, v povprečju, torej ocenjeni višje pri SVPA kot pri
poljubni PA. Vendar pa analiza razlik med povprečnimi vrednostmi ocen ni za vse
elemente pokazala statistične pomembnosti. Iz navedenega ne moremo v celoti
potrditi, da nova kakovost, izhajajoča iz ključnih kompetenc kadra SVPA, dodaja
vrednost storitvam.
Hipotezo H2, z vidika odjemalcev SVPA, zato potrdimo delno, in sicer z vidika
celotnega vzorca in segmenta moških, ki za obe obravnavani ravni produkta
izkazujeta največje število elementov, katerih ocene so statistično pomembno različne
med PA in SVPA.
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5.3.3

Preverjanje hipoteze H3

H3 – Dodana vrednost, izhajajoča iz stalnega prilagajanja ključnih kompetenc,
zagotavlja obstoj potovalnih agencij tudi v prihodnosti.
Hipotezo preverjamo z dveh vidikov, ponazorjenih v Tabeli 17:
A. z vidika mnenj slovenskih SVPA o prihodnosti njihovega delovanja (čez 5 ali 10
let) in
B. z vidika pričakovanj odjemalcev slovenskih SVPA za prihodnost (čez 5 ali 10
let), in sicer
1) na splošno o tem, ali menijo, da jih bodo produkti agencij (PA ali SVPA) še
zanimali in jih bodo kupovali ter
2) glede na pomembnost določenih vsebin in storitev v produktu SVPA, da bi
jih kupili.
Tabela 17: Potek preverjanja H 3

H3

Vir

A: Slovenske SVPA
1. Vidik sheme KK kadra SVPA
1.1. Prihodnost – sposobnost razvoja in
upravljanja produktnega portfelja SVPA
(P1-PROD).
1.2. Prihodnost – sposobnost vzpostavitve
ter upravljanja distribucijskega spleta ter
sposobnost vzpostavitve in upravljanja
promocijskega spleta (P3-DIS, P4-PROM)
Preverjanje prisotnosti posredno
1.ODJ
2. KOM
5. DES pri vprašanjih 1.1 in 1.2.
1.3. Prihodnost – prisotnost vidikov 3. ravni
(INO, KAK, FLE, SAM, KOO, ZAV, ETI).
2. Prihodnost – lastna ocena vrednosti
produkta SVPA v okviru celotnega
poslovanja (posredno vidik P2-CEN)
Opomnik za intervju
3. vprašanje (Priloga 1)

B: Odjemalci SVPA
1. Prihodnost – predvideno
povpraševanje po storitvah
PA in SVPA
Ali obstajajo razlike v starosti,
spolu, izobrazbi?
2. Prihodnost – pomembnost
kompetenc kadra SVPA v:
2.1 shemi na 4. ravni (4P)
(ali obstajajo razlike v starosti,
spolu, izobrazbi?) ter
2.2 shemi na 3. ravni (posebne
lastnosti)
(ali obstajajo razlike v starosti,
spolu, izobrazbi?).

Anketni vprašalnik
vprašanja 6, 8, 9 (Priloga 3)

A. slovenske SVPA
1. Vidik sheme KK kadra SVPA
1.1 Sposobnost razvoja in upravljanja produktnega portfelja SVPA v prihodnosti
– s pogledom na predvidevanja o lastnostih odjemalcev v prihodnosti (PROD)
Predvidevanja glede strank in njihovih interesov;
Vsi intervjuvani managerji menijo, da bodo odjemalci v prihodnosti (čez 5 ali 10 let)
vse bolj želeli individualiziran pristop in posebna doživetja (ODJ). M_SVPA_1,
M_SVPA_3, M_SVPA_4, M_SVPA_5 in M_SVPA_7 so omenili tudi pomen
izvirnosti (avtentičnosti), odkrivanja skritih kotičkov, tudi vključenost v aktivnosti
destinacije oz. »izkušnje pri delu v živo«, kot pravi M_SVPA_5.
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M_SVPA_2, M_SVPA_6 in M_SVPA_8 so izpostavili še povečanje potrebe po
preživljanju prostega časa v naravi, ki je pristna, neokrnjena. M_SVPA_3 je omenil
tudi, da pričakuje povpraševanje po prilagodljivih itinerarjih in željo po soustvarjanju
dinamike izvedbe programov. Vsi v raziskavo vključeni managerji so omenili tudi
nujnost upoštevanja dejanskih želja in potreb odjemalcev pri sestavljanju nabora
novih produktov ter nujnost hitrega prilagajanja spremembam.
Vsebinsko je M_SVPA_1 izpostavil, da bo potrebno spremeniti, prilagoditi oziroma
posodobiti interpretacijo tudi pri dediščini. Kot del kulturnega izročila je M_SVPA_5
izpostavil pomen vključenosti lokalne gastronomije in poudarek na uporabi ekološko
in sezonsko pridelanih sestavin, ki je že sedaj (npr. pri SVPA_3, SVPA_4, SVPA_1)
močno prisotna (DES).
M_SVPA_6 je omenil dodatno poudarjanje elementov ekologije v vsebinah
produktov (ETI).
M_SVPA_2 predvideva, da bodo vsebine vse bolj prehajale od adrenalinskih k
celostnim doživljajem.
M_SVPA_5 je opozoril, da bodo imeli velik vpliv na vsebine tudi novi poslovni
modeli, temelječi na t. i. ekonomiji souporabe (angl. sharing economy), saj bodo
storitve sprejemanja in vodenja opravljali tudi nelicencirani lokalni prebivalci.
1.2. Sposobnost vzpostavitve in upravljanja distribucijskega spleta ter sposobnost
vzpostavitve in upravljanja promocijskega spleta v prihodnosti (DIS, PROM)
Predvidevanja glede načinov trženja in prodaje, vloge sodobne tehnologije
Glede na hitre spremembe, ki se dogajajo na področju trženja v turizmu, so se tudi
vprašani managerji težko opredelili glede trženjskih in prodajnih aktivnosti v
prihodnosti (čez 5 ali 10 let). Vsi so poudarjali pomembnost spremljanja razvoja
trženjskih možnosti preko spleta – torej digitalni marketing – z orodji, ki bodo takrat
na voljo ob že obstoječih (npr. spletna stran, e-marketing); ob tem je M_SVPA_1
opozoril, da verjetno obstoječe metode ne bodo več tako učinkovite, če se ne bodo
spremenile.
Med trženjskimi orodji so izpostavili še:
(1) družbena omrežja – zlasti prodajo individualnim odjemalcem (vsi managerji),
(2) specializirana družbena omrežja in platforme (M_SVPA_5, M_SVPA_3),
(3) mobilno tehnologijo (M_SVPA_6) ter
(4) osebna priporočila (M_SVPA_7) ter
(5) trženje preko partnerskih mrež v destinaciji: hoteli, TIC (M_SVPA_3).
Ob komunikaciji s trženjskimi orodji bodo pomembne poleg vsebin še zlasti podobe
(fotografije in filmi o destinaciji, kulinariki, aktivnostih, ki jih nudi) (M_SVPA_6).
Sodobno tehnologijo (IKT) so opredelili vsi managerji kot izjemno pomembno v
prihodnosti tako za trženje kot prodajni proces. Hkrati je treba dodati, da so med
SVPA razlike, in sicer glede na a) produktno usmeritev ali b) organiziranost glede na
segmente končnih odjemalcev. Pri nekaterih (M_SVPA_3, M_SVPA_5,
M_SVPA_6, M_SVPA_8) ima IKT prevladujoč pomen, pri drugih (M_SVPA_1,
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M_SVPA_2, M_SVPA_4, M_SVPA_7) pa se IKT povezuje z drugimi
komunikacijskimi pristopi.
1.3. Pomembnosti kompetenc v prihodnosti s posebnim ozirom na kompetence 3.
ravni (INO, KAK, FLE, SAM, KOO, ZAV, ETI)
Predvidevanja o sposobnostih (kompetencah), ki jih bo moral imeti agent v prihodnosti
Vsi vprašani managerji so izrazili mnenje, da bo osnovna sposobnost/kompetenca
vsakega agenta oz. celotnega kadra v agenciji temeljila na sposobnosti komuniciranja
in uporabe IKT (multimedijska pismenost). Dva (M_SVPA_2 in M_SVPA_8) sta
izpostavila tudi obvladovanje specialnih znanj, a je glede na spreminjanje razmer in
zahtev sodobnega odjemalca trenutno težko napovedati, katera se bodo razvila v
prihodnosti.
Vprašani so omenili tudi težje merljive lastnosti, kot so zdrava samozavest in ponos
(M_SVPA_1), prilagodljivost (M_SVPA_1, M_SVPA_5), obvladanje psihologije
gosta, izpostavljanje osebne note in srčnost (delo s srcem) (M_SVPA_1,
M_SVPA_3, M_SVPA_4, M_SVPA_5), poglobljeno znanje o destinaciji in izkušnje
(M_SVPA_1, M_SVPA_3, M_SVPA_4, M_SVPA_5, M_SVPA_7) pa tudi
navdušenje na lokalnim (tudi malo »lokalpatriotizma«) (M_SVPA_1, M_SVPA_3,
M_SVPA_5) ter pomen sodelovanja (M_SVPA_1).
Preverili smo tudi stališča managerjev o elementih kompetenc kadra SVPA, ki ga
prikazujemo v shemi na 3. ravni. Ponudili smo jim možnost, da ocenijo pomen
navedenih lastnosti/kompetenc agenta v prihodnosti (čez 5 ali 10 let) glede na
sedanjost in izbiro, ali bodo imele naštete prvine večji, manjši ali enak pomen kot danes.
Rezultate predstavljamo v Tabeli 18.
Tabela 18: Stališča managerjev o izbranih prvinah kompetenc kadra SVPA v
prihodnosti (ocena glede na sedanjost)
SVPA
3. raven KK
INO
KAK
ZAV
ETI
FLE
KOO
SAM

1

2

3

4

5

6

7

8

+
+
+
+
+
+
+

+
=
+
=
+
=
=

+
+
+
+
+
+
+

+
=
+
=
=
=
+

+
=
+
=
=
=
+

+
=
+
+
=
=
+

+
=
=
=
+
+
=

+
=
+
+
+
+
=

Opomba: pomen ocen: večji (+), manjši (-), enaki pomen (=)

Kot lahko razberemo iz tabele 18, pripisujejo vsi vprašani večji ali enak pomen vsem v
tabeli navedenim sposobnostim . Pri oznakah »enaki pomen« so komentirali, da mora
biti ta sposobnost na visoki ravni že sedaj.
2. Vidik predvidevanja o prihodnji vrednosti produkta SVPA k poslovanju agencije
Pomen (vrednostno) produktov/programov v okviru celotnega poslovanja agencije
(delež gostov – strank, delež v celotnem prometu)
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Vsi vprašani managerji so izrazili predvidevanje, da bo v prihodnosti prišlo do rasti,
in sicer tako števila odjemalcev kot prihodkov od programov, ki bodo izhajali iz
ponudbe destinacije. Deleži pri SVPA, ki tržijo še drugo ponudbo, bodo narastli na
segmentu destinacijske ponudbe do 40 % (M_SVPA_7) oz. tudi do 50 % prihodkov
in deleža strank ob pogoju pravočasnega odziva na razvojne težnje v povpraševanju
(M_SVPA_1, M_SVPA_5). Ostali so mnenja, da bo relativni delež ostal podoben
sedanjemu, absolutne vrednosti pa se bodo povečale pri obeh segmentih
povpraševanja (M_SVPA_2, M_SVPA_3, M_SVPA_4, M_SVPA_6, M_SVPA_8),
saj že sedaj ustvarijo večino posla v destinaciji.
Interpretacija rezultatov – vidik slovenskih SVPA
Predstavitev odgovorov je pokazala, da bo kader SVPA, ki so vključene v raziskavo,
moral tudi v prihodnosti skrbeti za vzdrževanje ali pa celo nadgradnjo »sposobnosti
razvoja in upravljanja produktnega portfelja SVPA« ter »sposobnosti za vzpostavitev in
upravljanje distribucijskega in promocijskega spleta«. Ob tem je prisotno prepričanje,
da bodo produkti, povezani z destinacijo (in razviti ob upoštevanju trendov
povpraševanja), pomenili enak ali celo bistveno večji delež v poslovanju SVPA (še
zlasti tistih, ki tržijo tudi produkte na področju izhodnega turizma).
Poleg izpostavljene vloge osredotočenosti na odjemalca ter pomembnost sposobnosti
komunikacije z njim na čim več ravneh (osebno, z uporabo sodobne tehnologije) so
managerji pripisali za prihodnost še večji pomen lastnostim oziroma sposobnostim
kadra na področjih inovativnosti/ustvarjalnosti ter osebne zavzetosti. Lastnostim, kot so
zavezanost h kakovosti, etičnost, sodelovalnost in samostojnost, pa so pripisali delno
enak pomen, kot ga imajo danes (ker je visoka raven teh sposobnosti nuja že v
sedanjosti), nekaj pa jih meni, da se bo njihov pomen v prihodnosti še povečal.
Opisane navedbe dopuščajo sklep, da zagotavlja dodana vrednost, ki izhaja iz stalnega
prilagajanja ključnih kompetenc, obstoj potovalnih agencij tudi v prihodnosti. Torej
H3 z vidika slovenskih SVPA potrdimo.
B. Odjemalci slovenskih SVPA
Preverjanje hipoteze z vidika odjemalcev slovenskih SVPA temelji na predvidevanju,
da bodo ti v novi kakovosti – produktu SVPA – prepoznali vrednost zase in se odločili
za nakup tudi v prihodnosti. S tem bodo pripisali novi kakovosti, t. j. produktu SVPA,
ki nastaja v okviru destinacije in za njo, vrednost. Pričakovanja odjemalcev smo
preverili z dveh vidikov, opisanih v Tabeli 17.
1. Prihodnost – predvideno povpraševanje po storitvah PA in SVPA
Splošno – predvidevanja o zanimanju za produkte agencij (poljubne PA ali SVPA) in
predvidevanja o nakupu produktov agencij (poljubne PA ali SVPA) v prihodnosti
(vprašanje 6 v anketnem vprašalniku, Priloga 3). Predvidevanje so anketiranci
ocenjevali na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa (1 = nikakor ni verjetno, 5 = povsem
verjetno). Pri čemer smo predvidevali, da bo verjetneje (tj. višje ocene), da bodo
odjemalci spremljali in kupovali produkte SVPA. Anketiranci so imeli na voljo tudi
odgovor »0 = ne vem/ne morem/ne želim odgovoriti«. S tem smo zagotovili, da
anketiranci, ki se z pojavom/elementom še niso srečali, da se do njega ne opredelijo (in
bi sicer označili srednjo vrednost 3). S tem smo zagotovili, da izračun srednje vrednosti
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vsebuje le odgovore anketirancev, ki so se do posameznega pojava/elementov resnično
opredelili.
Pred izvedbo statistične analize rezultatov smo preverili zanesljivost sklopa vprašanj s
Cronbachovo alfo. Vrednost le-te je bila 0,641, zato smo ocenili, da je zanesljivost
sklopa vprašanj še sprejemljiva za analizo.
Razporeditev odgovorov v zvezi s predvidevanji o spremljanju ali nakupu produktov
agencij (PA, SVPA) je predstavljena v Tabeli 19.
Tabela 19: Predvidevanje odjemalcev o spremljanju ali nakupu produktov PA oz. SVPA
v prihodnosti (čez 5 ali 10 let); vrednosti za celotni vzorec

b

c

d

Standardna
napaka povp.

a

Predvidevanje, da bodo
spremljali predvsem
programe SVPA
Predvidevanje, da bodo
kupovali predvsem
programe SVPA
Predvidevanje, da bodo
spremljali predvsem
programe splošnih PA
Predvidevanje, da bodo
kupovali predvsem
programe splošnih PA

Standardni
odklon

Predvidevanje
v prihodnosti

1–
2 – 3 – niti 4 –
5–
Skunikakor precej ver. niti precej povsem
paj
ni verj. never. never. verj.
verj.

Povprečje

Odgovori (n), izraženi v odstotkih

Ocena
verjetnosti

3
(3)

8
(7)

33
(30)

46
(42)

20
(18)

110
3,65 0,952 0,091
(100)

2
(2)

6
(5)

41
(37)

50
(45)

11
(10)

110
3,56 0,819 0,078
(100)

3
(3)

13
(12)

56
(50)

35
(32)

4
(4)

111
3,22 0,801 0,076
(100)

3
(3)

18
(17)

58
(53)

26
(24)

4
(4)

109
3,09 0,811 0,078
(100)

Opomba: Oznake: n = število odgovorov anketirancev, ki so podali oceno na 5-stopenjski lestvici
Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (111) so predstavljali odgovori 0 = ne
vem/ne morem odgovoriti; (%) = številke v oklepajih pomenijo delež od skupnega števila odgovorov.

Rezultati, predstavljeni v Tabeli 19, kažejo, da anketirani odjemalci v večini (58 %)
predvidevajo (oceni 4 in 5), da bodo v prihodnosti spremljali produkte SVPA, 30 % pa
je neodločenih. Prav tako jih 55,4 % (oceni 4 in 5) predvideva, da bodo tovrstne
programe kupovali, medtem ko je 37 % neodločenih.
Za programe splošnih PA pa vprašani v 35,1 % (oceni 4 in 5) predvidevajo, da jih bodo
verjetno spremljali, neodločenih je 50 %. Da bodo verjetno kupovali programe splošnih
agencij, pa predvideva 27,5 % (oceni 4 in 5) anketiranih odjemalcev, medtem ko jih je
53 % neodločenih.
Dodatno smo želeli preveriti, ali je povprečna vrednost odgovorov statistično značilno
večja od 3, kar predstavlja odgovor »niti verjetno niti neverjetno«. Za preverjanje smo
uporabili t-test za en vzorec.
Rezultati so pokazali (Tabela 20), da obstaja statistično pomembna razlika med
vrednostjo 3 in povprečnimi vrednostmi (p < 0,05) in da so vrednosti treh trditev
statistično značilno večje od 3 (a = 3,65, b = 3,56 in c = 3,22), s čimer smo ugotovili, da
81

anketirani odjemalci predvidevajo, da bodo precej verjetno spremljali in kupovali
predvsem programe SVPA ter spremljali precej verjetno predvsem programe splošnih
PA. Pri odgovoru d (povprečna vrednost 3,09) smo s testom ugotovili, da se statistično
ne razlikuje pomembno od testirane vrednosti 3 (p > 0,05), kar pomeni, da so anketirani
odjemalci glede predvidevanja o kupovanju predvsem programov splošnih PA še
neodločeni (odgovor »niti verjetno niti neverjetno«).
Tabela 20: Analiza (t-test za en vzorec) verjetnosti predvidevanja za spremljanje oz.
kupovanje programov (produktov) predvsem SVPA oz. predvsem PA za celotni vzorec

Povprečna
razlika

Predvidevanje, da bodo spremljali
a zaradi njihove specifike predvsem
programe SVPA
Predvidevanje, da bodo kupovali
b
predvsem programe SVPA
Predvidevanje, da bodo spremljali
c
predvsem programe splošnih PA
Predvidevanje, da bodo kupovali
d
predvsem programe splošnih PA

P vrednost
(2-stranska)

Predvidevanje
za prihodnost

t test za en vzorec
Testirana vrednost = 3
95 % interval
zaupanja razlike
t
sp
Spodnja Zgornja

7,208

109 0,000 0,655

0,47

0,83

7,221

109 0,000 0,564

0,41

0,72

2,839

110 0,005 0,216

0,07

0,37

1,181

108 0,240 0,092

-0,06

0,25

Opomba: Test je izračunan na osnovi odgovorov (a: 110, b:110, c:111 in d: 109) anketirancev, ki so
podali oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa. V primeru a:1, b: 1 in d: 2 so anketiranci izbrali
odgovor 0 = ne vem/ ne morem odgovoriti.

Preverili smo tudi razlikovanje med verjetnostjo predvidenega spremljanja oziroma
nakupa produktov/programov predvsem SVPA oziroma PA. Analizo smo izvedli tako
na celotnem vzorcu anketiranih odjemalcev kot tudi za različne starostne skupine
(generacije) ter glede na spol in izobrazbene skupine. Za analizo smo uporabili
neparametrični Mann-Whitneyjev test, s katerimi smo preverili, ali se povprečne ocene
spremljanja oz. kupovanja razlikujejo med SVPA in PA. Rezultati izračunov so
predstavljeni v Tabeli 21.
Rezultati (razvidni iz Tabele 21) v primeru upoštevanja celotnega vzorca odjemalcev
kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima vrednostma (p <
0,05) za verjetnost uresničitve predvidevanja, da bodo spremljali predvsem produkte
(programe) SVPA oz. PA. Prav tako smo izračunali statistično pomembno razliko pri
verjetnosti predvidevanja, da bodo kupovali predvsem produkte SVPA oz. PA.
Analiza rezultatov testa (Tabela 21) je pokazala, da pri generaciji Y in tistih, ki imajo
najvišjo izobrazbo (magisterij, doktorat) ne obstajajo statistično pomembne razlike ne
pri verjetnosti predvidevanja spremljanja ne pri verjetnosti predvidevanja nakupa.
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Pri generaciji X (Tabela 21) ne ostaja statistično pomembna razlika pri verjetnosti predvidevanja spremljanja, medtem ko obstaja pri verjetnosti
predvidevanja nakupa.
Pri ostalih skupinah (Tabela 21) po segmentih (generacija BB, MG, moški, ženske, osnovnošolsko oz. srednješolsko izobraženih ter pri višje,
visoko in fakultetno izobraženih) pa obstajata statistično pomembni razliki tako za verjetnost predvidevanja spremljanja, kot tudi za verjetnost
nakupa produktov (programov) SVPA.
Tabela 21: Rezultati analize razlike med predvidevanji o verjetnosti spremljanja ali nakupa predvsem programov PA ali SVPA, prikazani za
celotni vzorec, vse starostne razrede (generacije), spol in stopnje izobrazbe

Predvidevanje o
verjetnosti ...
spremljanja
predvsem
programov…
nakupov
predvsem
programov…

Vrsta
Agencije
PA

Celoten
vzorec
N

P

111

SVPA

110

PA

109

SVPA

110

Starostne skupine – generacije
Y

P

21
,000

21

21

P

55
0,219

21
,000

X

54

54

P

MG

25
0,237

53
0,053

BB

25

25

P

10
,001

10

25
0,018

Spol

10

P

51
0,009

10
,040

M

50

50

Ž

P

60
0,000

50
0,013

Izobrazbene skupine

60

60

P

41
,038

59
0,000

OŠ/
SŠ
41

41

P

56
,003

40
,030

V/U
N
55

55

P

14
,039

55
,003

M/
DR
14

,104

14
,004

14

,137

Opomba: Oznake v tabeli: N= št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (cel vzorec: 111, Y:
21, X: 55, BB: 25, MG: 10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0= ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost, Y, X,
BB in MG = oznake za generacije; M = moški, Ž = ženska; OŠ/SŠ = osnovna in srednja šola; V/UN = višja, visoka šola, fakulteta; M/DR = magisterij, doktorat
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2. Prihodnost:
preverjali smo pomembnost kompetenc kadra SVPA oziroma pomembnost
določenih vsebin in storitev v produktu, ki odločajo o tem, ali bi se odjemalci v
prihodnosti odločili za nakup pri SVPA. To smo preverjali na osnovi:
• vsebine/izvedbe produkta v prihodnosti; anketiranci so razvrščali elemente
produkta (vsebina/izvedba, cena, distribucija/ promocija) glede na pomembnost,
za katero menijo, da jih bodo te imele zanje v prihodnosti (vprašanje 8 v
anketnem vprašalniku, Priloga 3. Razvrščanje po pomembnosti je potekalo na
lestvici od 1 do 9, kjer je prejel 1 najpomembnejši element, 9 pa najmanj
pomemben.
Ocenjevani elementi so neposredno povezani s shemo KK kadra SVPA – gre za
4. raven (4P). Preverjali smo tudi, ali se odgovori razlikujejo glede na starostne
razrede (generacije), spol in izobrazbo (izobrazbene skupine) odjemalcev.
• Izvajalci produkta – kompetence
Anketiranci so razvrščali tudi kompetence agencije oziroma kadra po
pomembnosti zanje v prihodnosti (vprašanje 9 v anketnem vprašalniku v Prilogi
3), in sicer: kako pomembni bodo določeni vidiki predstavitve agencije in
kadra, da bi se odločili za nakup v prihodnosti (razvrščanje po pomembnosti
od 1 do 8, kjer je 1 najpomembnejši element, 8 pa najmanj pomemben).
Preverjani elementi so neposredno povezani s shemo KK kadra SVPA – 3. raven
(posebne sposobnosti/lastnosti) ter posredno tudi ravni 1, 2, 3 in 5. Preverjali
smo tudi, ali se odgovori razlikujejo glede na starostne razrede (generacije),
spol in izobrazbo (izobrazbene skupine) odjemalcev.
2.1. Shema 4. ravni KK kadra SVPA (vsebina/izvedba)
(posredno še cena, distribucija/promocija) produkta v prihodnosti
Anketirani odjemalci so razvrstili elemente produkta SVPA (vsebina/izvedba, cena,
distribucija/promocija) po pomembnosti tako, kot menijo, da jih bodo imeli za njih v
prihodnosti, ko se bodo odločali za izlet ali potovanje v določeno destinacijo v
Sloveniji.
Razvrstitev prikazujemo glede na povprečno vrednost ocen, ki so jih prejeli posamezni
elementi (Tabela 22), in sicer v primeru celotnega vzorca ter nato še za posamezne
starostne skupine – generacije, moške in ženske ter izobrazbene skupine.
Najvišjo povprečno oceno je v celotnem vzorcu kot tudi v skupinah glede na starost,
spol in izobrazbo dobil element »vsebinsko ustreza mojim interesom«, najnižjo pa
element »vključuje doživetje, izvedljivo le v skupini«. Zapisano velja za generacijo Y, za
moške ter za osnovnošolsko in srednješolsko izobražene ter za višje, visoko in
fakultetno izobražene.
Element »predvideni udeleženci mi bodo podobni« je dobil najnižjo povprečno oceno
pri generaciji X in BB, pri ženskah ter pri skupini z izobrazbeno stopnjo magisterij ali
doktorat.
Element »udeleženci aktivno sodelujejo« je dobil najnižjo povprečno oceno pri
generaciji MG.
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Tabela 22: Povprečne ocene in razvrstitev elementov produkta SVPA po pomembnosti za prihodnost za celotni vzorec (glede na starostne
skupine /generacije, spol in stopnjo izobrazbe)
Vsi

Vsebinsko ustreza
mojim interesom
Vključuje
edinstvenosti
destinacije
Vključuje doživetje,
izvedljivo le skupini
Daje nova znanja/
izkušnje
Obljublja zaposlitev
vseh čutil
Udeleženci aktivno
sodelujejo
Cena ustreza obsegu
in vsebini programa
Ocene programa so
dosegljive na spletu
Predvideni udeleženci
mi bodo podobni
(življenjski slog,
interesi)

Starostne skupine – generacije

VSI

pv

r Y

pv

r X

pv

r BB

pv

110

2,2 1 21 3,43 1 54

2

1 25 2,08 1

10

108 3,75 2 21 4,57 3 54 3,83 3 23 3,04 2

Spol

r MG pv r M

r

Ž

pv

r

OŠ/
SŠ

pv

r

1 51 2,27 1 59 2,14 1

40

2,15 1 56 2,23 1 14 2,21 1

10

3,2 2 50 3,82 3 58 3,69 2

39

3,79 3 56 3,66 2 13

110 6,75 9 21 7,1 9 55 6,91 8 24 6,75 8

10

5,1 5 51 6,98 9 59 6,54 8

40

6,93 9 56 6,91 9 14 5,57

108 4,25 4 21 4,67 4 54 4,37 4 23 4,04 4

10

3,2 2 50 4,24 4 58 4,26 4

39

4,03 4 56 4,52 4 13 3,77 2

108 5,54 5 21 5,14 6 54 5,37 5 23 5,48 5

10

7,4 8 50 5,88 6 58 5,24 5

39

6,18 6 56 5,25 5 13 4,85 5

108 6,31 7 21 6,24 8 54

7 23 6,52 7

10

7,6 9 50 6,48 8 58 6,16 7

39

6,59 8 56 6,11 7 13 6,31 7

109 3,77 3 21 3,67 2 54 3,65 2 24 3,63 3

10

4 51 3,47 2 58 4,03 3

39

3,08 2 56 4,05 3 14 4,57 4

108 5,69 6 21 4,76 5 54 5,78 6 23

6

6

10

6,4 7 50 5,46 5 58 5,88 6

39

5,62 5 56 5,57 6 13 6,38 8

108 6,63 8 21 5,43 7 54 7,04 9 23

7

9

10

6,1 6 51 6,22 7 57

38

6,53 7 56

6

1

pv

Izobrazbene skupine
V/
M/
pv r
pv r
UN
DR

5

7

9

4

6

6,7 8 14 6,64 9

Opombe: Oznake v tabeli – pv – povprečna vrednost ocen rangov (1 = najpomembnejši element, 9 = najmanj pomemben element), r – rang/razvrstitev glede na povprečno
oceno; Y, X, BB in MG = oznake za generacije; M = moški, Ž = ženska; OŠ/SŠ = osnovna in srednja šola; V/UN = višja, visoka šola, fakulteta; M/DR = magisterij, doktorat
Števila v stolpcih pod imeni segmentov pomenijo število anketirancev, ki so navedli oceno ranga pri posameznem odgovoru. Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (cel
vzorec: 111, Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori, kjer ni bilo podane ocene.
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3

2.2. Shema KK na 3. ravni (posebne lastnosti, izvajalci produkta)
Anketirani odjemalci so razvrstili vidike kompetenc SVPA pri izvajanju produktov
(agencije in kadra) (v vprašalniku so te navedene kot vidiki predstavitve agencije in
kadra) po pomembnosti, kot menijo, da jih bodo imeli zanje v prihodnosti, ko se bodo
odločali za izlet ali potovanje v destinacijo v Sloveniji.
Razvrstitev prikazujemo glede na povprečno vrednost ocen, ki so jih prejeli posamezni
elementi (Tabela 23), in sicer v primeru celotnega vzorca ter nato še glede na starostne
skupine/generacije, spol ter izobrazbene skupine.
Najvišjo povprečno oceno je prejel v celotnem vzorcu (pri generaciji Y, X in MG, pri
moških in ženskah, pri osnovnošolsko in srednješolsko izobraženih ter tistih z izobrazbo
magisterij oz. doktorat) element »visoka kakovost izvedbe (znanje, veščine)«.
Pri generaciji BB ter pri višje, visoko in fakultetno izobraženih pa je prejel najvišjo
povprečno oceno element »izvirnost – inovativnost«.
Najnižja povprečna ocena je bila v celotnem vzorcu dodeljena elementu »dostopnost
(fizična in po internetu)«, kar velja tudi za generacije Y, X in BB, moške in ženske ter
za osnovnošolsko in srednješolsko izobražene in za skupino z izobrazbeno stopnjo
magisterij ali doktorat.
Element »samostojnost kadra« je dobil najnižjo povprečno oceno pri generaciji MG ter
pri višje, visoko in fakultetno izobraženih.
Prvina »vključenost v okolje destinacije, kjer deluje« pa so z najnižjo povprečno oceno
ocenili vprašani z izobrazbo magisterij ali doktorat.

Interpretacija rezultatov – vidik odjemalcev SVPA
Rezultati analize odgovorov povezanih s predvidevanji o povpraševanju po storitvah PA
in SVPA (spremljanje in nakup) v prihodnosti so pokazali nagibanje bolj k ponudbi
SVPA. Iz tega smo sklepali, da bodo SVPA imele večje možnosti za obstoj v
prihodnosti, kot ga bodo imele nespecializirane agencije. Zapisano velja za celotni
vzorec ter večino segmentov – ko te opazujemo skozi vidik starosti, spola in izobrazbe.
Ne velja pa za generacijo Y, za izobražence z magisterijem in doktoratom, ter v primeru
spremljanja produktov – pri generaciji X).
Preverili smo še, kateri elementi v produktu ter pri njegovi izvedbi (kompetence) bodo
za anketirane odjemalce predvidoma najbolj odločilni, da se bodo odločili za nakup
programa pri SVPA v prihodnosti.
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Tabela 23: Povprečne ocene in razvrstitev kompetenc kadra SVPA po pomembnosti, pričakovani v prihodnosti (celotni vzorec glede na starostne
skupine/generacije, spol in izobrazbene skupine)
Vsi
VSI
Izvirnost – inovativnost
Visoka kakovost izvedbe
(znanje, veščine)
Samostojnost kadra
Posebna zavzetost kadra
(žar pri delu)
Prilagodljivost strankam
Vključenost v okolje
destinacije, kjer deluje
Dostopnost (fizična in po
spletu)
Odgovornost/zanesljivost

pv

Starostne skupine – generacije
r Y

pv

r X

pv

r BB

pv

Spol

r MG pv r M

pv

r Ž

Izobrazbene skupine
pv

r

OŠ/

P

r

V/

pv

r

M/

pv

109 3,14 2 21 3,43 2 54 3,31 2 24 2,25 1

r
SŠ
UN
DR
10 3,7 2 51 3,27 2 58 3,02 2 39 3,62 2 56 2,95 1 14 2,57 2

108 2,79 1 21 2,14 1 54 3,04 1 23 2,96 2

10 2,4 1 50 2,66 1 58

2,9 1

39 2,64 1

56 3,07 2

13

108 5,71 7 21 5,67 7 54 5,63 6 23

6 7

10 5,6 8 50 5,48 6 58 5,91 7

39 5,59 7

56 5,82 8

13 5,62 6

108 4,56 5 21 4,86 5 54 4,56 5 23 4,22 5

10 4,7 4 50 4,44 5 58 4,66 5

39 4,41 5

56 4,46 5

13 5,38 5

111 3,84 3 21

10

3,7 3

41 3,44 3

56 4,16 3

14 3,71 3

108 5,54 6 21 4,86 5 54 5,72 7 23 5,87 6

10 5,2 6 50 5,62 7 58 5,47 6

39 5,44 6

56 5,38 6

13 6,54 8

108 6,04 8 21 6,48 8 54 5,81 8 23 6,39 8

10 5,5 7 50 6,16 8 58 5,93 8

39 6,56 8

56 5,68 7

13

108 4,31 4 21 4,67 4 53 4,17 4 24 4,04 3

10 4,9 5 50 4,18 4 58 4,41 4

39 4,31 4

55 4,42 4

14 3,86 4

3,9 3 55 3,69 3 25 4,04 3

4 3 51

4 3 60

Opombe: Oznake v tabeli – pv – povprečna vrednost ocen rangov (1 = najpomembnejši element, 8 = najmanj pomemben element), r – rang/razvrstitev glede na povprečno
oceno; Y, X, BB in MG = oznake za generacije; M = moški, Ž = ženska; OŠ/SŠ = osnovna in srednja šola; V/UN = višja, visoka šola, fakulteta; M/DR = magisterij, doktorat
Števila v stolpcih pod imeni segmentov pomenijo število anketirancev, ki so navedli oceno ranga pri posameznem odgovoru. Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (cel
vzorec: 111, Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori, kjer ni bilo podane ocene.
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2 1

6 7

Rezultati, povezani z elementi vsebine produkta (in posredno drugih treh elementov v
okviru sheme 4. ravni KK kadra SVPA – cena, distribucija/promocija), so pokazali, da
bo v prihodnosti smotrno vsebinsko prilagoditi programe interesom odjemalcev.
Najmanj pozornosti pa posvetiti organizacijskemu vidiku (skupinsko doživetje,
podobnost udeležencev, aktivno sodelovanje udeležencev v programu). Pri preferencah
so zaznane razlike v rangiranju glede na segmente – najbolj po starosti in izobrazbi
(Tabela 22), zato bo smotrno te upoštevati pri načrtovanju vsebin in načinov
trženja/prodaje.
Rezultati, povezani s kompetencami kadra, so pokazali, da bo najpomembneje razvijati
sposobnost zagotavljanja visoke kakovosti storitve ter inovativnost/izvirnost. Najmanj
odločilen element je povezan z omogočanjem dostopnosti do ponudb, samostojnostjo
kadra ter pri enem segmentu tudi s povezanostjo z destinacijo (pri anketirancih z
magisterijem oz. doktoratom). Načrtovanje razvoja kompetenc bo, glede na razlike v
ocenah rangov, prav tako priporočljivo razvijati glede na ciljni segment – še posebej
glede na starost odjemalcev (Tabela 23).
Iz zgornjih navedb ne moremo v popolnosti potrditi, da dodana vrednost, izhajajoča iz
stalnega prilagajanja testiranih ključnih kompetenc, zagotavlja obstoj potovalnih
agencij tudi v prihodnosti. H3 zato le delno potrdimo, in sicer v primeru celotnega
vzorca in posamično za segmente: generaciji BB in MG, moške in ženske, ter
osnovnošolsko, srednješolsko, višješolsko in fakulteto izobražene.
Pri načrtovanju aktivnosti (oblikovanje produktov, gradnja kompetenc) pa bo
smotrno upoštevati posamezne segmente, zlasti povezane s starostjo in izobrazbo
odjemalcev.
5.3.4

Preverjanje hipoteze H4

H4: Nova kakovost storitev potovalnih agencij, izhajajoča iz prilagoditve ključnih
kompetenc, dodaja vrednost storitvam v verigi ustvarjanja vrednosti turističnega
produkta destinacije.
Pomen organizatorjev potovanj, ki ponujajo posebne programe v destinaciji, smo opisali
v poglavju 2.3.2. V Tabeli 24 prikazujemo potek analize njihovega pomena z dveh
vidikov:
A) z vidika slovenskih SVPA in
B) z vidika DO v turističnih destinacijah, kjer SVPA delujejo.
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Tabela 24: Potek preverjanja H 4
A: slovenske SVPA
Shema KK kadra SVPA
4. raven (P1-PROD) in
5. raven (DES)
H4 Sposobnost razvoja in upravljanja
portfelja produktov in storitev SVPA
(sedanjost in prihodnost) – s posebnim
ozirom na destinacijo
Opomnik za intervju, vprašanje 4
Vir
Priloga 1

B: slovenske DO
1. Dojemanje produktov SVPA kot
dela celostnega produkta destinacije
(posredno 4. raven KK kadra SVPA)
2. Vidiki sodelovanja s SVPA
(sedanjost in prihodnost)
posredno 5. raven KK kadra SVPA
(DES)
Opomnik za intervju
Priloga 2

A. Slovenske SVPA
1. Sposobnost razvoja in produktnega upravljanja portfelja produktov in storitev
SVPA (v sedanjosti in za prihodnost) s posebnim ozirom na destinacijo (PROD,
DES)
Ocena vpliva produktov/programov agencije na siceršnjo ponudbo v turistični
destinaciji oziroma vpliv na celoviti produkt turistične destinacije – v sedanjosti
Ocena vpliva produktov na celoviti produkt turistične destinacij, v katerih delujejo
SVPA, so posamezni managerji ocenili različno glede na raven njihove lastne
aktivnosti in vpetosti v upravljanje destinacije.
M_SVPA_1 vodi agencijo, ki ima specifično vlogo v destinaciji, saj je na ravni
destinacije (lokalno in regijsko) koordinator med turističnimi ponudniki, in sicer za
področja oblikovanja, promocije, prodaje in izvajanja regionalno razvitih produktov.
Ocenil je, da imajo produkti bistven vpliv na vsebino, uspešnost (obisk, prihodki) in
prepoznavnost destinacije.
Pozitiven vpliv produktov (dodajanje vrednosti) na vsebino celovitega produkta
destinacije so videli še M_SVPA_2, M_SVPA_3, M_SVPA_5 in M_SVPA_7.
M_SVPA_6 in M_SVPA_8 sta predvidevala, da imajo vpliv, vendar zaradi
sezonskosti in majhnega obsega poslovanja ta ni velik. M_SVPA_4 pa je bil mnenja,
da bi bil vpliv produktov viden šele, če bi sam razvil neko dodatno, konkretno
infrastrukturo, saj zdaj v svoje programe integrira že obstoječe elemente
destinacijskega produkta.
Vpliv lastnih produktov SVPA na dodajanje vrednosti celovitega produkta
destinacije v prihodnosti so ocenili managerji z zadržkom, saj je prihodnost izjemno
negotova. Ob tem so izpostavili
a) pomen dejanske vsebine produktov, ki bo ustrezala takratnim trendom v
povpraševanju (M_SVPA_1, M_SVPA_2, M_SVPA_3 in M_SVPA_5) in
b) pomen medsebojnega sodelovanja vseh akterjev v turizmu v destinaciji
(prizadevanje za celostno podobo, ponudbo, promocijo) ter finančnega vložka v
tovrstne aktivnosti (M_SVPA_4).
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Oris in ocena odnosa med agencijo in destinacijsko organizacijo (DO) v lastni
destinaciji (LTO, TIC, zavod za turizem ipd.) v sedanjosti (DES)
Managerji so odnose z DO orisali glede na specifiko organiziranosti (povezovanja)
turističnih akterjev v turističnih destinacijah, v katerih delujejo. Dober odnos, z
močnim sodelovanjem pri razvoju produktov, trženju in tudi pri razvojnih projektih v
turizmu v destinaciji, ima M_SVPA_1. Ta je tudi izpostavil problem formalnih
regionalnih turističnih destinacijskih organizacij (RDO): v njegovem primeru je ta
ugasnila sočasno s prenehanjem državnega financiranja njenega delovanja.
Na ravni skupnega razvoja produktov in trženja z DO sodelujejo bolj intenzivno po
navedbi M_SVPA_3 in M_SVPA_8; kot nekoliko manj intenzivno je opisal tovrstno
sodelovanje M_SVPA_2. Ostali managerji so omenili sodelovanje zgolj na ravni
izmenjave informacij o a) ponudbi (M_SVPA_5 in M_SVPA_6), b) o trendih v
povpraševanju ter c) občasno pri promocijskih aktivnostih (M_SVPA_2, M_SVPA 4
in M_SVPA_7).
M_SVPA_4 je izpostavil, da je sodelovanje zelo odvisno od ljudi, ki delujejo v DO
ter od podpore javne politike (župana) glede razvoja turističnih produktov v
posamezni destinaciji. M_SVPA_5 pa je izpostavil željo po globljem sodelovanju, a
nima pravega sogovornika (propad RDO, posamezne občinske DO pa nimajo
interesa). Zato so imeli oz. imajo v določeni meri tudi sami vlogo promotorja širše
destinacije (regije).
Ocena dodane vrednosti agencije za turistično destinacijo (v čem se kaže v sedanjosti in
kje bi lahko bila v prihodnje)
Dodano vrednost, ki jo ima potovalna agencija za turistično destinacijo, so managerji
ocenili različno. Največjo vrednost ji je pripisal M_SVPA_1 in izpostavil, da so
agencije ključ do uspeha turistične destinacije, saj si brez njih ni moč zamišljati
resnega trženja turističnih storitev destinacije. Hkrati je izpostavil nujnost
konstruktivnega sodelovanja z DO, in sicer tako pri trženju, kakor pri razvoju
produktov in tudi pri splošnem razvoju turizma v destinaciji. Sicer pa so prepoznali
managerji dodano vrednost agencij za destinacijo še pri vlogi promocije celotne
destinacije (M_SVPA_4 in M_SVPA_5), pri skupnem razvoju in trženju določenih
destinacijskih produktov (M_SVPA_3, M_SVPA_4 in M_SVPA_8) ter pri
razvijanju lastne infrastrukture (npr. parki, posebni kampi, ipd.) (M_SVPA_2 in
M_SVPA_6).
Glede dodane vrednosti agencije za destinacijo v prihodnosti so vsi managerji
ocenili, da bo podobna sedanji, v kolikor se v javnih organizacijah ne bo kaj
spremenilo.
Pričakovanja agencij glede DO: katere naloge/vloge bi naj imele v destinacijah in kako
bi naj sodelovale z agencijami v sedanjosti in v prihodnje.
Managerji vidijo vlogo javnih organizacij v turizmu – tj. DO – v sedanjosti in hkrati
v prihodnosti predvsem
• v pomoči pri razvoju novih produktov,
• povezovanju vseh turističnih deležnikov v destinaciji (lokalno in regionalno)
(M_SVPA_1, M_SVPA_3 in M_SVPA_8),
• v skrbi za kvaliteto storitev (M_SVPA_1 in M_SVPA_3),
• pri podpori promocije produktov, ki so povezani z destinacijo (skupni nastopi na
sejmih, marketinške akcije, organiziranje študijskih ogledov novinarjev, TO
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ipd.) (M_SVPA_1, M_SVPA_2, M_SVPA_3, M_SVPA_4, M_SVPA_5,
M_SVPA_7 in M_SVPA_8).
M_SVPA_6 v sedanjosti ni videl pomembnejše vloge DO, bi pa v prihodnje
pričakoval sodelovanje DO pri kakšnem projektu (npr. promocijskem).
B. Destinacijske organizacije – DO v turističnih destinacijah, kjer SVPA delujejo
Predvidevali smo, da imajo DO, vključene v raziskavo (zaradi svoje vloge v
destinaciji), popoln pregled nad celotno turistično ponudbo v njej. Zato soodgovorni
v DO odgovarjali na vprašanja o a) vsebini celovitega turističnega produkta
destinacije, nato pa še o b) vplivu produktov SVPA na turistični produkt destinacije
in c) posledično vpliv na uspešnost destinacije (št. turistov, vpliv na prihodke), vse
našteto v sedanjosti in kot predvidevanje za prihodnost.
Dojemanje vključenosti produktov SVPA v celoviti produkt turistične destinacije
Odgovorne osebe pri DO (v nadaljevanju O_DO) smo prosili, da predstavijo osnovne
elemente ponudbe svoje turistične destinacije. Vse razen O_DO_5 so po osnovnem
opisu ključnih prvin ponudbe omenile produkte SVPA kot del dodatne ponudbe
znotraj vsebinskih sklopov (tudi znotraj integralnih turističnih storitev). O_DO_5 je
šele po dodatnem vprašanju omenila SVPA, a tovrstni ponudbi ni pripisala posebne
vloge pri ustvarjanju produkta turistične destinacije, saj da so, kolikor njihovo
ponudbo pozna, ti programi standardni in vključujejo že sicer obstoječo ponudbo
destinacije.
Dojemanje vpliva programov SVPA na uspešnost destinacije kot celote (z vidika obiska,
prihodkov ter predvidevanje za prihodnost)
Nihče od odgovornih v DO ni mogel podati neposredne ocene vpliva programov
SVPA na uspešnost destinacije kot celote z vidika obiska in prihodkov. Omenili so
le, da vsekakor obstaja vpliv na oplemenitenje vsebine ponudbe destinacije, in sicer s
posebnimi produkti (vsi razen O_DO_5) in/ali infrastrukturo (O_DO_2 in O_DO_4).
Ponudba produktov SVPA bo po mnenju O_DO_2, O_DO_3, O_DO_6, O_DO_7 in
O_DO_8 vplivala na celovito ponudbo turistične destinacije pozitivno, v kolikor bo
ta sledila trendom v turističnem povpraševanju (tj. se uspela prilagajati). Ostali
odgovorni v DO so bili mnenja, da je vpliv težko napovedati, saj ne vedo, kakšno
vsebinsko ponudbo bodo te imele.
Sodelovanje?
Sodelovanje med SVPA in OD v destinacijah, kjer delujejo, je na povsem različnih
ravneh, kar smo lahko razbrali že iz odgovorov z managerji. Dobro sodelovanje, celo
s povezovanjem javne funkcije (TIC) in dejavnosti PA, ki jo izvaja SVPA kot partner
pri oblikovanju produktov in trženju, je navedla O_DO_1. Izpostavila je pomen
vzajemnega sodelovanja, ki prinaša obema stranema pozitivne učinke (DO sama ne
bi mogla tržiti produktov, SVPA pa ne bi preživela v dejavnosti brez sodelovanja
zaradi specifike destinacije).
Izjemno dobro sodelovanje na področju razvoja novih produktov pa tudi pri trženju,
prodaji in operativni izvedbi sta navedli tudi O_DO_3 in O_DO_8. DO ob tem
večkrat delujeta kot pobudnika sodelovanja, saj imata dober vpogled na trg
povpraševanja (lastne raziskave) ter podporo lokalne skupnosti. Podobno
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sodelovanje je opisala tudi O_DO_2, s tem da prepuščajo pobude za sodelovanje v
projektih v večji meri SVPA – te imajo boljši pregled nad dejanskim
povpraševanjem.
Pri ostalih DO poteka sodelovanje predvsem na ravni izmenjave informacij o
ponudbi: redno pri O_DO_4, O_DO_6 in O_DO_7 in občasno pri O_DO_5.
Glede prihodnosti so vse odgovorne osebe v destinacijah izrazile pripravljenost za
sodelovanje s SVPA; predvidevamo pa, da bo najverjetneje uspešno delovalo
predvsem v destinacijah, kjer sodelovanje dobro poteka že sedaj (O_DO_1,
O_DO_2, O_DO_3 in O_DO_8).
Interpretacija rezultatov
Managerji prepoznajo vlogo dodajanja vrednosti v verigi ustvarjanja vrednosti
turističnega produkta destinacije v pretežni meri v produktih, povezanih z destinacijo.
Še posebej izrazito to vidijo managerji v destinacijah, ki v precejšnji meri sodelujejo z
DO, ali pa tam, kjer SVPA kot agencija celo prevzemajo nekatere od njenih vlog (zaradi
neobstoja ali pomanjkljivega delovanja javno organizirane službe destinacijskega
managementa).
Podobno sodijo na drugi strani odgovorni v DO, ki so izpostavili pomen sodelovanja s
SVPA, saj vidijo v njihovih produktih dodano vrednost v verigi ustvarjanja vrednosti
turističnega produkta destinacije.
Za prihodnost na načelni ravni nihče od managerjev ali odgovornih v DO ne zavrača
sodelovanja. Vsekakor pa je v destinacijah, kjer javne institucije poznajo in priznavajo
pomen SVPA, več verjetnosti, da se bo v prihodnosti sodelovanje še obogatilo v korist
tako DO kot tudi SVPA. Kajti »v sodelovanju je prihodnost« (M_SVPA_1), saj je
turizem, še posebej pa razvoj destinacij in produktov v njej, »tek na dolge proge«
(M_SVPA_1, O_DO_1).
Glede na zgornje navedbe H4 lahko le delno potrdimo. Nova kakovost, , izhajajoča iz
prilagoditve ključnih kompetenc (v obliki produkta SVPA v okviru destinacije),
dodaja vrednost storitvam v verigi ustvarjanja vrednosti turističnega produkta
destinacije le ob izpolnjenem pogoju – da obstaja delujoča vez (partnerstvo) med DO
in SVPA. Ta je temelj za skupno vizijo o prihodnosti turizma v destinaciji in
posledično tudi podporo razvoju produktov.
5.3.5

Preverjanje hipoteze H5

H5: Dodana vrednost storitvam v verigi ustvarjanja vrednosti turističnega
produkta veča privlačnost destinacije.
Privlačnosti destinacije smo teoretično opredelili v poglavju 2.3.2. Predvidevamo, da
predstavljajo produkti SVPA, ki povezujejo dele ponudbe destinacije in jih dopolnjujejo
z dodatno vsebino (ali celo infrastrukturo), dodaten element privlačnosti za odjemalce,
ko se odločajo za obisk destinacije.
Hipotezo smo preverjali z vidika odjemalcev slovenskih SVPA, pri čemer smo
preverjali vpliv privlačnosti produkta SVPA na dva načina (Tabela 25):
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a) prvič s testiranjem, ali vpliva obstoj takega produkta na odločitveni proces
odjemalcev glede prvega obiska destinacije in
b) drugič s preverjanjem, ali predstavlja produkt SVPA motivi za ponovno
potovanje v destinacijo ter
c) kako je produkt SVPA močan kot motiv za potovanje v sedanjosti ter kako bo
predvidoma pomemben v prihodnosti.
Tabela 25: Potek preverjanja H 5
Odjemalci SVPA
1. Vpliv na odločitveni proces pred obiskom destinacije
Razlike v starosti, spolu, izobrazbi?
2. Vpliv na odločitveni proces za ponovni obisk destinacije
H5
Razlike v starosti, spolu, izobrazbi?
3. Moč produkt SVPA kot motiva za obisk destinacije v sedanjosti in
prihodnosti
Anketni vprašalnik, vprašanja 1, 5 in 7
Vir
Priloga 3
1. Vpliv na odločitveni proces pred obiskom destinacije
Ta vidik smo preverjali s trditvijo »Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu
specializirane agencije (tj. SVPA), bi obiskal/a tudi brez nakupa programa«.
Anketiranci so ocenjevali verjetnost na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa (1 =
nikakor ni verjetno, 5 = povsem verjetno) (Priloga 3, vprašanje 5, alineja 1).
Odjemalci so to trditev v 60 % ocenili z odgovoroma precej verjetno (4–42 %) in
povsem verjetno (5–18 %). Z nikakor ni verjetno (1–2 %) in precej neverjetno (2–14 %)
je skupaj odgovorilo 16 % anketiranih odjemalcev, medtem ko je bilo neodločenih 24
%. Povprečna vrednost je bila 3,6, standardni odklon 0,999, standardna napaka
povprečja pa 0,097. Do odgovora se niso opredelili štirje anketiranci (odgovor 0= ne
vem/ ne morem odgovoriti) (Priloga 4, Tabela 35).
Dodatno smo želeli pri vprašanju preveriti, ali je povprečna vrednost odgovorov na
vprašanje statistično značilno večja od 3, kar predstavlja odgovor »niti verjetno niti
neverjetno«. Za preverjanje smo uporabili t-test za en vzorec (Tabela 26).
Rezultati (Tabela 26) so pokazali, da obstaja statistično pomembna razlika med
povprečno vrednostjo in postavljeno mejo (p<0,05), kar pomeni, da je povprečna
vrednost statistično značilno večja od 3. Iz tega smo sklepali, da bi destinacijo, ki so jo
anketirani odjemalci obiskali v programu SVPA, precej verjetno obiskali tudi brez
nakupa programa specializirane agencija.
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Tabela 26: Analiza (t-test za en vzorec) izjave »Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v
programu specializirane agencije, bi obiskal/a tudi brez nakupa programa«
t-test za en vzorec
Testirana vrednost = 3
95 % interval
t
sp P vredn. Povpr.
zaupanja
razlike
(2-stran.) razlika
Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v
programu specializirane agencije,
bi obiskal/a tudi brez nakupa
programa.

6,195 106

0,000

0,598

Spodnja

Zgornja

0,41

0,79

Opomba: Test je izračunan na osnovi odgovorov 107 anketirancev, ki so podali oceno na 5-stopenjski
lestvici Likertovega tipa. 4 anketiranci so izbrali odgovor 0 = ne vem/ ne morem odgovoriti.

Ker smo predpostavljali razlike v odgovoru glede na starost, spol in izobrazbo, smo
preverili, ali se povprečne ocene med posameznimi kategorijami v okviru navedenih
skupin razlikujejo. Za analizo smo uporabili neparametrični Kruskal-Wallisov test
(starostne in izobrazbene skupine) oziroma neparametrični Mann-Whitneyjev test
(spol). Rezultati so pokazali, da ni statistično pomembnih razlik pri nobeni od skupin
(generacije, p = 0,084, p > 0,05, rezultati: Priloga 4, Tabela 37; spol, p = 0,700, p >
0,05; rezultati: Priloga 4, Tabela 36, izobrazba, p = 0,526, p > 0,05, rezultati: Priloga 4,
Tabela 38).
2. Vpliv na odločitveni proces za ponovni obisk (dojemanje: vpliv privlačnosti
produkta SVPA po njegovem koriščenju)
Ta vidik smo preverjali s trditvijo »Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu
specializirane agencije (t.j. SVPA), bom ponovno obiskal/a v prihodnosti.«, kjer so
anketiranci ocenjevali verjetnost na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa (1 = nikakor
ni verjetno, 5 = povsem verjetno) (Priloga 3, vprašanje 5, alineja 2).
Odjemalci so to trditev v 60 % ocenili z odgovoroma precej verjetno (4–36 %) in
povsem verjetno (5–23 %). Nikakor ni verjetno (1–2 %) in precej neverjetno (2–10 %)
je skupaj odgovorilo 12 % anketiranih odjemalcev, medtem ko je bilo neodločenih 28
%. Povprečna vrednost je bila 3,7, standardni odklon 1,004, standardna napaka
povprečja pa 0,097. Do odgovora se niso opredelili štirje anketiranci (odgovor 0= ne
vem/ ne morem odgovoriti) (Priloga 4, Tabela 35).
Pri vprašanju smo želeli dodatno preveriti, ali je povprečna vrednost odgovorov na
vprašanje statistično značilno večja od 3, kar predstavlja odgovor »niti verjetno niti
neverjetno«. Za preverjanje smo uporabili t-test ta en vzorec (Tabela 27).
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Tabela 27: Analiza (t-test za en vzorec) izjave »Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v
programu specializirane agencije, bom ponovno obiskal/a v prihodnosti.«
t test za en vzorec
Testirana vrednost = 3
95 % interval
t
sp P vred. (2- Povp.
zaupanja
razlike
stranska) razlika
Spodnja Zgornja

Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v
programu specializirane agencije,
7,126 106
bom ponovno obiskal/a v
prihodnosti.

0,000

0,692

0,50

0,88

Opomba: Test je izračunan na osnovi odgovorov 107 anketirancev, ki so podali oceno na 5-stopenjski
lestvici Likertovega tipa; 4 anketiranci so izbrali odgovor 0 = ne vem/ ne morem odgovoriti.

Rezultati (Tabela 27) so pokazali statistično pomembno razliko med povprečno
vrednostjo in postavljeno mejo (p < 0,05). Povprečna vrednost je tako statistično
značilno večja od 3. Iz tega smo sklepali, da bi destinacijo, ki so jo anketirani odjemalci
obiskali v programu SVPA, precej verjetno ponovno obiskali v prihodnosti.
Ker smo predpostavljali razlike v odgovoru glede na starost, spol in izobrazbo, smo
preverili, ali se povprečne ocene med posameznimi kategorijami v okviru navedenih
skupin razlikujejo. Za analizo smo uporabili neparametrični Kruskal-Wallisov test
(generacije, izobrazbene skupine) oziroma neparametrični Mann-Whitneyjev test (spol).
Rezultati so pokazali, da ni statistično pomembnih razlik pri nobeni od skupin
(generacije, p = 0,238, p>0,05, rezultati: Priloga 4, Tabela 37; spol, p = 0,325, p > 0,05;
rezultati: Priloga 4, Tabela 36, izobrazba, p = p = 0,373, p > 0,05, rezultati: Priloga 4,
Tabela 38).
3. Moč motiva za obisk destinacije - produkt SVPA sedanjost in prihodnost
Skozi oceno moči motiva pri izboru destinacije v Sloveniji za izlet ali potovanje v
prostem času smo posredno preverjali, v kolikšni meri dojemajo odjemalci produkt
SVPA (v vprašalniku opredeljen kot trditev »spoznavanje krajevnih posebnosti in zgodb
z lokalnim vodnikom …« (priloga 3, vprašanje 1, alineja 2) kot eno izmed privlačnosti
destinacije. Hkrati smo preverjali tudi predvideno moč tega motiva za prihodnost
(Priloga 3, vprašalnik, vprašanje 7, alineja 2).
Struktura odgovorov (ocenjevanje na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa, 1 =
zagotovo ne, 5 = zagotovo da), je pokazala, da je v sedanjosti (običajno) za 52,2 %
odjemalcev produkt SVPA eden izmed motivov za izbor destinacije v Sloveniji za izlet
ali potovanje (odgovor da ali zagotovo da). Za prihodnost pa meni tako 58,6 %
anketirancev. Razporeditev deležev odgovorov je vidna na Sliki 13, osnovna statistika
je prikazana v Tabeli 28.
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Slika 13: Struktura (odstotek) odgovorov/trditev ocenjevanja moči motivov za izbor
destinacije v Sloveniji za izlet ali potovanje »spoznavanje krajevnih posebnosti in zgodb
z lokalnim vodnikom…« (sedanjost in prihodnost, celotni vzorec)

Prihodnost 4,5

Običajno 2,7
0%

36,9

45,0

16,2
10%

28,8
20%

30%

Zagotovo ne

35,1
40%

Ne

13,5

50%

Mogoče

60%
Da

70%

17,1
80%

90%

100%

Zagotovo da

Tabela 28: Lastnosti (statistike) odgovorov na trditev o moči motivov za izbor
destinacije v Sloveniji za izlet ali potovanje »spoznavanje krajevnih posebnosti in zgodb
z lokalnim vodnikom ...« (sedanjost in prihodnost, celotni vzorec)
N (št. odgovorov)
Povprečna vrednost
Std. odklon
Varianca
Min.
Max.

Sedanjost (vpr. 1)
111
3,48
1,043
1,088
1
5

Predvidoma v prihodnosti (vpr. 7)
111
3,68
,765
,585
2
5

Za spremenljivki smo preverili še, ali obstaja statistično značilna povezanost (sedanjost,
prihodnost), kar smo izračunali s pomočjo Spearmanovega koeficienta korelacije.
Iz izračuna smo ugotovili, da obstaja med obema spremenljivkama pozitivna
povezanost, ki je statistično značilna (rs = 0,431, p = 0,000); korelacija je pomembna na
ravni 0,01 (2-stranska). Zato lahko sklepamo, da sta spremenljivki (sedanjost in
prihodnost) statistično značilno pozitivno povezani (tabela izračuna je v prilogi 4,
Tabela 39).
Interpretacija rezultatov
Hipotezo, smo preverjali na podlagi mnenj odjemalcev SVPA s tremi vprašanji.
Z odgovori na prvo vprašanje, kjer smo preverili, ali je imel produkt SVPA odločilno
vlogo pri izbiri potovanja v destinacijo. Trditve ne moremo potrditi. Glede na rezultate
analize odgovorov bi destinacijo, ki so jo anketirani odjemalci obiskali po programu
SVPA, precej verjetno obiskali tudi brez nakupa programa. Dodatno je analiza
odgovorov glede na starostne skupine, spol in izobrazbo pokazala, da ni statistično
pomembnih razlik med odgovori naštetih skupin.
Odgovori na drugo vprašanje, s katerim smo preverjali, ali je vsebina produkta SVPA
pozitivno vplivala na dojemanje destinacije in se nameravajo vanjo vrniti, lahko
potrdimo. Dodatna analiza odgovorov glede na starostne skupine, spol in izobrazbo je
pokazala, da ni statistično pomembnih razlik med odgovori posameznih skupin.
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Posredno vprašanje, v kolikšni meri dojemajo odjemalci produkt SVPA kot eno izmed
privlačnosti destinacije – v sedanjosti in predvidevanje za prihodnost – je pokazalo, da
element ponudbe, ki ga neposredno povezujemo z dejavnostjo SVPA (»spoznavanje
krajevnih posebnosti in zgodb z lokalnim vodnikom, ki oboje pozna in lahko zato
doživeto vodi«) pomeni za več kot polovico anketirancev v sedanjosti ter skoraj 60 %
anketirancev v prihodnosti motiv za obisk destinacije. Prav tako je med odgovori v
sedanjosti in predvidevanjem za prihodnost pozitivna korelacija.
Na osnovi zapisanega lahko trdimo, da pomeni produkt SVPA eno od privlačnosti
destinacije. O vplivu na povečanje privlačnosti pa ne moremo sklepati.
Hipotezo tako lahko le delno potrdimo, in sicer, ko govorimo o pozitivnem vplivu
produkta na privlačnost destinacije za prihodnje obiske le-te. In sicer za cel vzorec in
posamezne segmente glede na starost, spol in izobrazbo.
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6 SKLEP IN PRIPOROČILA
Skladno z osnovnim namenom raziskave smo v teoretičnem delu oblikovali in grafično
predstavili konceptualni model transformacije PA sedanjosti v PA prihodnosti, ki deluje
kot SVPA v okviru turistične destinacije.
Transformacijo od PA v SVPA smo prikazali skozi spremembo oziroma nadgradnjo
ključnih kompetenc kadra. Vpliv na transformacijo smo prikazali skozi spremembe v
vedenju odjemalca/turista, na katerega vplivajo na eni strani demografske oz.
sociodemografske značilnosti, na drugi pa značilnosti, povezane s sodobnimi
možnostmi komunikacije, zlasti z uporabo sodobne tehnologije oz. IKT.
Teoretično oblikovan konceptualni model, katerega osrednji del je shema KK kadra
SVPA, smo v empiričnem delu raziskave uporabili za preverjanje petih hipotez na
primeru že obstoječih slovenskih SVPA. Za bolj celovit pogled smo vključili v
raziskavo še vidika slovenskih DO in slovenskih odjemalcev SVPA.
Raziskava je pokazala, da obstajajo razlike v pogledih na delovanje SVPA, kar se je
odrazilo tudi pri preverjanju hipotez.
H1 smo preverjali s kvalitativno raziskavo med slovenskimi SVPA. Skozi odgovore
smo lahko potrdili, da stalno prilagajanje (transformacija) ključnih kompetenc
potovalnih agencij omogoča dodajanje nove kakovosti njihovim storitvam.
H2 smo najprej preverjali s kvalitativno raziskavo med slovenskimi SVPA in potrdili,
da nova kakovost, izhajajoča iz ključnih kompetenc, dodaja vrednost storitvam
potovalnih agencij. Kvantitativna raziskava med odjemalci SVPA pa je pokazala, da je
potrebno selektivno gledati na elemente nove kakovosti (produkta – njegove vsebine in
vključenih storitev – kompetenc kadra), saj le določene dovoljujejo potrditev hipoteze.
H3 smo preverjali prav tako najprej s kvalitativno raziskavo med slovenskimi SVPA in
potrdili, da dodana vrednost, izhajajoča iz stalnega prilagajanja ključnih kompetenc,
zagotavlja obstoj potovalnih agencij. Kvantitativna raziskava med odjemalci SVPA pa
je pokazala, da hipotezo lahko sprejmemo s pridržkom in sicer, moramo upoštevati pri
obravnavi veljavnosti določene segmente odjemalcev.
H4 smo preverjali s kvalitativno raziskavo med slovenskimi SVPA in DO. Hipotezo, ki
pravi, da nova kakovost storitev potovalnih agencij, izhajajoča iz prilagoditve ključnih
kompetenc, dodaja vrednost storitvam v verigi ustvarjanja vrednosti turističnega
produkta destinacije, smo na osnovi rezultatov sprejeli s pridržkom. Veljavnost je
namreč odvisna od delujoče vezi oziroma partnerstva med DO in SVPA.
H5 smo preverjali s pomočjo kvantitativne raziskave med odjemalci SVPA. Hipotezo,
ki pravi, da dodana vrednost storitvam v verigi ustvarjanja vrednosti turističnega
produkta veča privlačnost destinacije, smo na osnovi rezultatov sprejeli prav tako s
pridržkom. Rezultati so namreč pokazali, da odjemalci dojemajo produkt SVPA kot
privlačnost v destinaciji, šele po njegovem koriščenju.
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Razlogi za razlike pri rezultatih verifikacije hipotez se verjetno nahajajo v dveh
dejavnikih, ki ju nismo vključili v raziskavo. Prvi dejavnik je razvitost okolja (turistične
destinacije), v katerem delujejo SVPA (npr. organiziranost turistične dejavnosti na
lokalni in regionalni ravni, strateška naravnanost v razvoj turizma pri javnih akterjih,
vpletenost lokalne politike v določene vidike turizma) in z njo povezan človeški
dejavnik (npr. pripravljenost/interes za sodelovanje, sposobnost videnja destinacije kot
enovitega sistema soodvisnih deležnikov). Drugi dejavnik pa je izbor vzorca
odjemalcev. SVPA, vključene v raziskavo, imajo precejšen delež mednarodnih
odjemalcev. Ob vključitvi teh v raziskavo, bi predvidevamo, rezultati pokazali večjo
skladnost med trditvami v povezavi z vplivom produkta SVPA na privlačnost
destinacije in bi se tako bolj približali navedbam v literaturi (npr. Čorak & Trezner,
2014a, Saffery et al., 2007).
Kljub temu menimo, da smo skozi empirično raziskavo uresničili zadane cilje in
predstavili poglede treh medsebojno povezanih deležnikov, ki v sedanjem času vplivajo
oziroma soustvarjajo produkt SVPA. Skozi raziskavo smo pridobili še podlage za
oblikovanje oziroma pripravo sheme KK kadra, primerne za slovenske PA, ki se
odločajo za nadgradnjo poslovanja na področju vhodnega turizma v okviru svoje
matične turistične destinacije (v kateri že delujejo ali bi želele delovati).
Priporočila za uspešen prehod slovenskih PA iz sedanjega v miselnost in ravnanje
uspešnih PA prihodnosti kot SVPA predstavljamo
a) s shemo KK kadra SVPA (teoretično in grafično predstavljen v poglavju 2.2.2.)
b) ter s tem, da ob teoretičnem modelu upoštevamo še rezultate empirične
raziskave, ki jih podamo v nadaljevanju kot priporočila za delovanje agencij, ki
želijo svoje delovanje usmeriti (tudi) na vhodni turizem.
Shema KK kadra slovenskih SVPA in priporočila
1. raven: Sposobnost osredotočenosti na odjemalca
Individualizacija odjemalcev ter njihova težnja po vse večjem vplivu na storitev
(produkt), ki jo pri SVPA kupijo in nato užijejo oz. doživijo, zahteva od kadra SVPA,
da odjemalce dobro pozna. Le tako bodo sposobni zanje uspešno oblikovati produkte.
Priporočamo, da kader SVPA razvija sposobnosti, povezane z izvajanjem
(a) spremljanja dogajanja na trgu povpraševanja (preverjanje trendov s
spremljanjem strokovnih vsebin v medijih ter pri strokovnih združenjih in
destinacijskih organizacijah);
(b) spremljanja in analize lastnih odjemalcev (npr. analiza lastnih baz podatkov) in
vzorcev v povpraševanjih (potencialni odjemalci);
(c) spremljanja zadovoljstva odjemalcev ter
(d) z izgradnjo poglobljenega odnosa z odjemalcem v času povpraševanja, nakupa
ter izvedbe produkta.
Poleg omenjenih aktivnosti priporočamo tudi izgradnjo znanja o vedenjskih vzorcih
določenih starostnih skupin odjemalcev (generacije X, Y, BB, MG, kot jih opisujemo v
poglavju 3.1.). Dodatno priporočamo spremljanje in pridobivanje informacij o
posebnostih povpraševanja za specifične segmente odjemalcev, ki izkazujejo interes za
produkte in ponudbo okolja (destinacije), v kateri SVPA deluje (oziroma ima namen
delovati).
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Značilnosti povpraševanja (motive) slovenskih odjemalcev SVPA, ki jih lahko kader
SVPA upošteva kot orientacijo, so predstavljeni v okviru rezultatov empirične raziskave
v poglavjih 5.2 in 5.3.
2. raven: Sposobnost komuniciranja – nadgrajena s sposobnostjo komuniciranja z
IKT
Oblika in način komuniciranja, ki ga kader SVPA uporablja (a) pri stiku z odjemalci,
(b) pri povezovanju s partnerji in (c) pri sodelavcih znotraj podjetja, pogojuje uspešnost
rezultatov organizacijske funkcije SVPA, t. j. izgradnje, prodaje in uspešne izvedbe
produktov oz. storitev SVPA. Usklajenost (»informacijsko sozvočje«) je nujno potrebna
za to, da so po izvedbi storitve zadovoljni vsi – tako odjemalec (užije edinstveno
doživetje), kot tudi izvajalci produkta (dobro in medsebojno usklajeno izvedejo storitev
in so zanjo nagrajeni). Vzdušje »zmagam/zmagaš« je razen te ravni potrebno tudi na
ravni sodelovanja SVPA in DO, kar bomo omenili kasneje.
K uspešnosti komuniciranja močno pripomore hitrost izmenjave informacij in njihova
vsebinska globina. Oboje je olajšano z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske
tehnologije (IKT) zato priporočamo, da kader SVPA obvlada tehnologijo njene
uporabe, hkrati pa tudi razvije različne pristope (oziroma orodja) – glede na to, s kom
komunicira.
Komunikacija in predstavljanje sodobnemu odjemalcu, ki zelo pogosto uporablja IKT
(splet, mobilni telefon), naj vsebuje uporabo orodij, ki so prilagojena segmentom
odjemalcev med drugim glede na njihovo starost in izobrazbo (ref. poglavje 3.2. in
rezultati naše raziskave – poglavje 5.2., Tabela 9), kot so (a) razvita lastna interaktivna
spletna stran, (b) aktivna in ažurna uporaba (specializiranih) družbenih omrežij ter (c)
ostalih spletnih platform (povezanih z izmenjavo turistične ponudbe in povpraševanja),
na katerih je možen neposreden dostop do odjemalcev in komuniciranje z njimi.
Dodatno priporočamo oblikovanje lastne standardizirane oblike e-komuniciranja s
potencialnimi in obstoječimi odjemalci. Z njeno pomočjo je nato možna izgradnja
učinkovitega direktnega marketinga (e-novice, e-ponudbe z vsebino, prilagojeno
segmentu odjemalcev).
Priporočamo tudi, da komunikacijo s partnerji, s katerimi kader SVPA soustvarja
produkt, le-ta poglobi z uporabo sodobnih komunikacijskih orodij. Uporabi jih naj za
izvedbo operativnih nalog (npr. rezervacij, izmenjave dokumentov),kot tudi za ažurno
izmenjavo informacij, povezanih s spremembami vsebine in kakovostjo storitev. Ob
tem priporočamo, da kader ne zanemari neposredne (osebne) komunikacije. Ta krepi
odnose in omogoča lažje odločanje o dolgoročnosti sodelovanja s posameznim
partnerjem.
Sposobnost komuniciranja (neposredno in z uporabo IKT) med sodelavci v SVPA mora
biti še posebej dobro razvita. Zaradi soodvisnosti pri oblikovanju in izvedbi produktov
in storitev (kljub samostojnosti posameznikov) priporočamo izgradnjo te sposobnosti na
visoki ravni (še posebej na primer sposobnost delitve in prenosa ažurnih informacij o
odjemalcih, delitev izkušenj in znanj – npr. med vodniki).
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3. raven: Splet posebnih sposobnosti/lastnosti posameznika
Pomembnost elementov, posebnih sposobnosti oziroma lastnosti posameznika, ki smo
jih izpostavili v poglavju 2.2.2, smo v raziskavi tudi potrdili.
(a) Inovativnost (povezano z ustvarjalnostjo in izvirnostjo),
(b) osebna zavzetost (npr. žar, ljubezen do poklica in destinacije) in
(c) prilagodljivost (fleksibilnost) pri delu so sposobnosti, ki jih bo potrebno v
prihodnosti nadgraditi (ali pa šele razviti), pač glede na obstoječe in predvidene
težnje v povpraševanju pri odjemalcih.
Ostale evidentirane lastnosti, kot so
(d) zavezanost h kakovosti,
(e) etičnost in
(f) sodelovalnost (kooperativnost) bodo morale ohraniti visoko raven, ki jo zahteva
močna konkurenca na tržišču že v sedanjosti.
Priporočamo torej, da kader SVPA te lastnosti čim bolj razvija in nadgrajuje. Še posebej
so pomembne lastnosti, navedene pod točkami a, b, c, d in f, saj jih odjemalci SVPA
prepoznavajo kot razlikovalno prednost pred ostalimi, nespecializiranimi PA (čeprav
obstajajo razlike v dojemanju glede na starostne skupine/generacije odjemalcev ter
njihovo izobrazbo), kot kažejo izsledki naše raziskave (poglavje 5.3).
4. raven: Sposobnosti za operativno izvajanje organizacijske funkcije SVPA (na
osnovi koncepta trženjskega spleta 4P)
Na osnovi dobro razvitih predhodnih treh ravni ima kader SVPA zagotovljene
predpogoje, da izgradi (in uporablja) sposobnosti za operativno izvajanje organizacijske
funkcije SVPA. Kot del sheme KK kadra SVPA smo tovrstne sposobnosti predstavili
skozi trženjski koncept 4P po Kotlerju (Tabela 3 v poglavju 2.2.2). Tega smo uporabili
kot osnovo, priporočamo pa, da se vsebinsko prilagaja glede na specifične lastnosti
poslovanja posamezne SVPA. Tako kot so različne turistične destinacije, v katerih
delujejo, so raznoliki tudi motivi za oblikovanje agencijskega (organizacijskega)
poslovanja, ki se izvaja v različno velikih obsegih (od mikro podjetij do malih podjetij,
povezanih v mreže, kot tudi srednje velikih podjetij).
Priporočamo tudi, da se v okviru sposobnosti razvoja produktnega portfelja
(opredeljenih v Tabeli 3), pri oblikovanju produktov upošteva elemente, ki dejansko
vplivajo na to, da odjemalec loči produkte SVPA od produktov katerekoli PA ter se
nato raje odloči za sodelovanje s SVPA. Pri odločanju o oblikovanju produkta (glede na
naše izsledke v raziskavi v pogl. 5.3) naj vsebina vsekakor vključuje edinstvene
posebnosti destinacije, pomembno pa je tudi, da daje nove izvirne izkušnje/znanja, da
udeleženci aktivno sodelujejo in da gre za »zaokroženo ponudbo«, ki zaposli vsa čutila
ter seveda, da je organizirano v skupini (predvsem majhni, neformalni).
5. raven: Sposobnost tesne povezanosti in odgovornega odnosa do destinacije
Kader SVPA mora imeti izgrajen odnos do okolja, v katerem deluje. Pomemben je
odnos tako do fizičnega okolja, nematerialnih dobrin in dediščine kot do ostalih
deležnikov (turističnih, javnih, prebivalstva) v destinaciji. Priporočamo tudi izgradnjo
dobrega poznavanja destinacije ter sodelovanje s kadrom, ki izhaja iz nje (domačini). Ti
hitreje in bolje razumejo odnose med turističnimi deležniki, hkrati pa praviloma lažje (a
žal ne vedno) vzpostavijo partnerske vezi. Upoštevajoč smernice v povpraševanju, ki
kažejo vse večje povpraševanje po izvirnih in butičnih storitvah, ima kader SVPA to
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prednost, da jih z izgrajenim odnosom in poznavanjem destinacije lažje, bolje in hitreje
oblikuje.
Priporočamo še, da se kader vključuje v aktivnosti lokalne destinacijske organizacije, v
kolikor okoliščine to omogočajo. S tem na eni strani prispeva k boljšemu razumevanju
javnih institucij o tem, kakšna je vloga SVPA v destinaciji, sočasno pa s svojim
znanjem in izkušnjami pripomore k določenim aktivnostim javnih destinacijskih
organizacij (npr. predlogi za nadgradnjo destinacijskih produktov, promocijske
aktivnosti, povezovanje). Po drugi strani pa SVPA s tem pridobi tudi partnerja, ki je
lahko dober distribucijski kanal.
Dinamično okolje globalizirane turistične dejavnosti, v katerem delujejo potovalne
agencije, zahteva od njih hitro prepoznavanje sprememb in nenehno prilagajanje. Ena
izmed možnih prilagoditev, specializacijo za vhodni turizem (kot SVPA), je
predstavljena v tem magistrskem delu. Temelji na spremembi vedenja sodobnega
turista, ki vse bolj izraža svojo voljo pri oblikovanju potovalnega doživetja s pomočjo
sodobnih komunikacijskih poti. Vsebina doživetja pa mora ob tem vključevati več
edinstvenih elementov okolja (destinacije) in njihovo čim bolj pristno, neposredno
uživanje. Slovenija s svojo raznovrstnostjo ponudbe in še vedno relativno
nedotaknjenostjo, pristnostjo, lahko ponudi sodobnemu turistu veliko. Potovalni agenti,
ki bodo znali ponudbo teh destinacij še med sabo dobro povezati in nadgraditi v
specializiranih produktih, bodo imeli možnost žeti uspeh tako na domačem kot
mednarodnem trgu. To že potrjuje nekaj primerov dobrih praks SVPA, vključenih v
našo raziskavo.
Menimo, da lahko predlagani model transformacije ter prilagojena shema KK kadra za
slovenske SVPA pozitivno prispevata k temu, da se bodo obstoječe PA pa tudi
posamezniki, ki šele iščejo svojo poslovno pot v turizmu, lažje odločali za aktivnosti v
okviru slovenskih turističnih destinacij in tako (p)ostali aktivni del njihovega razvoja ter
bodoče slovenske, mednarodno še bolj uveljavljene, turistične dejavnosti.
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Priloga 1: Opomnik za intervju – Faza 1
OPOMIK ZA IZVEDBO POLSTRUKTURIRANIH INTERVJUJEV V
SLOVENSKIH SVPA
Ime in priimek:
Organizacija oziroma podjetje:
Funkcija:
Datum intervjuja:
1. Produkti oz. programi agencije, vezani na turistično destinacijo
Prosim, v opisu se na kratko opredelite do:
– posebnosti vsebine in motivov, ki so pripeljali do oblikovanje le-te;
- posebnosti pri organizaciji produktov/programov agencije – prilagoditve strankam,
vključenost zunanjih partnerjev;
- posebnosti pri izvedbi – pomen vodnika – spremljevalne osebe, skrb za stranke-goste;
- skrbi za kakovost produktov/programov (vsebine in izvedbe).
2. Pristopi pri trženju in prodaji produktov oz. programov agencije, vezanih na
turistično destinacijo in vrednost programov
Prosim, na kratko opišite:
- pristope pri določanju cen / vrednosti programov (morebiten obstoj meril);
- pristope pri trženju / prodaji;
- vlogo sodobne tehnologije pri trženju in operativni prodaji pri Vaši agenciji;
- pomen (vrednostno) produktov/programov v okviru celotnega poslovanja agencije
(delež gostov – strank, delež v celotnem prometu).
3. Predvidevanja za prihodnost (čez 5 oz. 10 let) v zvezi s produkti in programi,
vezanimi na turistično destinacijo
Prosim, na kratko opišite:
- predvidevanja glede strank in njihovih interesov;
- predvidevanja glede vsebin produktov / programov;
-predvidevanja glede vrednosti teh programov v celotnem poslovanju agencije (delež
gostov – strank, delež v prometu);
- predvidevanja glede načinov trženja in prodaje, vloge sodobne tehnologije;
- predvidevanja o sposobnostih (kompetencah), ki jih bo moral imeti agent v
prihodnosti;
Prosim, ocenite pomen navedenih lastnosti – kompetenc agenta v prihodnosti glede
na sedanjost – z oceno večji/manjši/enak pomen:
manjši
INOVATIVNOST–KREATIVNOST
ZAVEZANOST H KAKOVOSTI
OSEBNA ZAVZETOST
(žar, osebno prepričanje v teme/vsebine, ki jih agencija nudi)
ETIČNOST
PRILAGODLJIVOST (FLEKSIBILNOST) znotraj in izven
podjetja
SODELOVALNOST (KOOPERATIVNOST) znotraj in izven
podjetja
SAMOSTOJNOST vsakega posameznika (sodelavca), ki dela v
agenciji

2

enak

večji

4. Ocena vpliva produktov/programov agencije na siceršnjo ponudbo v turistični
destinaciji oziroma vpliv na celoviti produkt turistične destinacije – v sedanjosti in
predvidevanja za prihodnost (čez 5 oz. 10 let)
Prosim, na kratko ocenite vpliv na vsebino ponudbe turistične destinacije kot celote, na
uspešnost destinacije z vidika turističnega obiska ter vpliva na prihodke turistične
destinacije kot celote – v sedanjosti in v prihodnje.
5. Oris in ocena odnosa med agencijo in javnimi organizacijami (LTO, TIC, zavod
za turizem ipd.), ki skrbi za razvoj turizma v turistični destinaciji – v sedanjosti in
predvidevanja za prihodnost (čez 5 oz. 10 let)
Prosim, v opis vključite:
- kratek oris in oceno odnosa med agencijo in javnimi organizacijami odgovornimi za
razvoj turizma v destinaciji oz. destinacijah – trenutno stanje in predvidevanja za
prihodnost;
- oceno dodane vrednosti agencije za turistično destinacijo – v čem je oz. bi lahko bila v
sedanjosti in v prihodnje;
-pričakovanja agencije v zvezi z javnimi organizacijami – katere naloge, vloge bi naj
igrale v destinacijah in v povezavi z agencijami v sedanjosti in v prihodnje.
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Priloga 2: Opomnik za intervju – Faza 2
OPOMIK ZA IZVEDBO POLSTRUKTURIRANIH INTERVJUJEV V
DESTINACIJSKIH ORGANIZACIJAH, V KATERIH DELUJEJO SVPA
Ime in priimek:
Organizacija:
Funkcija:
Datum intervjuja:
1. Prosim, navedite na kratko poglavitne – edinstvene elemente ponudbe Vaše
destinacije, ki bi jih po Vašem mnenju uvrstili v t.i. »celoviti turistični produkt
destinacije«.
2. Po podatkih iz evidenc v Vaši destinaciji delujejo tudi potovalne agencije, ki
oblikujejo in ponujajo različne programe aktivnosti (za skupine in individualne goste)
in druge turistične storitve, vezane na posebnosti le-te.
Kako menite, da vplivajo programi in storitve teh agencij na ponudbo turistične
destinacije kot celote?
Pri tem Vas prosim, da se še posebej opredelite glede:
a) vpliva na vsebino ponudbe turistične destinacije kot celote
b) vpliva na uspešnost turistične destinacije kot celote z vidika turističnega obiska
c) vpliva na prihodke turistične destinacije kot celote.
Kako pa menite, da bo tovrstna ponudba vplivala v prihodnosti (čez 5 ali 10 let) na
celovito ponudbo turistične destinacije?
3. Ali s tovrstnimi potovalnimi agencijami, ki delujejo v Vaši destinaciji
sodelujete?
Če DA, Vas prosim, opišite Vaš odnos.
Še zlasti Vas prosim, da se opredelite glede tega:
a) ali je odnos dober in ste s sodelovanjem popolnoma zadovoljni?
Če odgovorite pritrdilno, vljudno prosim, da navedete poglavitne razloge
za Vaše zadovoljstvo.
b) Če na vprašanje a) ne morete odgovoriti popolnoma pritrdilno, prosim,
da navedete, kako menite, da bi lahko odnos okrepili/izboljšali?
c) Menite, da bo v prihodnosti (čez 5 ali 10 let) glede na velike in hitre
spremembe v vedenju turistov in razvoju IKT takšno sodelovanje lahko
prineslo prednosti za obe strani?
d) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno: na katerih področjih bo po
Vašem mnenju ključno sodelovati?
Če NE, Vas prosim, da navedete poglavitni zadržek oz. razlog.
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Priloga 3: Anketni vprašalnik – Faza 3
Spoštovani,
Ime mi je Vesna Zagoda Peperko in sem študentka Ekonomsko – poslovne fakultete
Univerze v Mariboru. Ob zaključku študija pripravljam raziskavo na temo prilagajanja
potovalnih agencij hitrim spremembam vedenja turistov in tehnologije.
V raziskavi me še posebej zanimajo manjše, specializirane, lokalne potovalne agencije –
take, ki delujejo v nekem kraju ali na večjem območju v Sloveniji in ponujajo različne
programe, ki so vezani na posebnosti tega območja.
Programi običajno vsebujejo športne in adrenalinske aktivnosti, obiske in raziskovanje
posebnosti narave, kulture ter zgodovine, ali pa ponujajo raziskovanje posebnosti
življenja ljudi nekoč in danes, tudi lokalne kulinarike, srečanja z domačini, različne
zabavne dogodke ipd.
V kolikor ste v preteklih treh letih že kupili vsaj en program tovrstne agencije, Vas
vljudno vabim, da sodelujete v raziskavi z izpolnitvijo anketnega vprašalnika in tako
pomagate pri pridobivanju dragocenih podatkov.
Anketa je anonimna, izsledki bodo uporabljeni le v raziskovalne namene. Izpolnjevanje
traja okvirno 10-15 minut.
Za Vaše sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem.
1. S kakšnim motivom običajno izberete destinacijo v Sloveniji za izlet ali
potovanje v prostem času?
Prosim, ocenite moč, ki so jo imeli spodaj navedeni motivi na Vašo odločitev za nakup
izleta/potovanja na lestvici od 1 do 5
Ne

Mogoče

Zagotovo
da
Da

Ne vem

Zagotovo
ne

1

2

3

4

0

5

Obisk naravnih znamenitosti ali danosti ki so dostopne le v tej
destinaciji - lokalno(npr. Zdravilna voda, energijske točke,
posebno rastje)
Spoznavanje krajevnih posebnosti in zgodb z lokalnim vodnikom,
ki oboje pozna in lahko zato zelo doživeto vodi
Stik z lokalnimi prebivalci in sodelovanje pri njihovih
tradicionalnih opravilih ali praznovanjih lokalnih prebivalcev
Spoznavanje lokalno značilne gastronomije
Rekreacija v lokalnem okolju
Bivanje v lokalno obarvanih nastanitvah (turistične kmetije,
zasebniki, penzioni ali manjši hoteli z lokalnim pridihom)

2. Ali ste se že več kot enkrat udeležili potovanja ali izleta z eno in isto potovalno
agencijo?
Da
Ne
Ne vem
5

3. Prosim, ocenite kako pomembni so za Vas OBIČAJNO določeni ELEMENTI
PROGRAMA izleta ali potovanja,da ga izberete za nakup pri katerikoli potovalni
agenciji v tabeli LEVO. Zatem pa ocenite isto glede odločitve za nakup pri
specializirani lokalni agenciji v tabeli DESNO .
Prosim, ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer je:1 = povsem nepomembno,2 =
nepomembno,3 = niti pomembno niti nepomembno,4 = pomembno,5 = zelo
pomembno,imate tudi možnost izbrati 0 = ne vem, če odgovora ne veste, ali ne
morete/ne želite odgovoriti.
KATERA KOLI
POTOVALNA
AGENCIJA
1 2 3 4 5 Ne 1
vem
Vsebina ustreza mojim posebnim
interesom/hobijem
Vsebina vključuje edinstvene posebnosti
destinacije
Vsebina obljublja doživetje, ki ga je možno
izkusiti le kot skupina, ne kot posameznik
Vsebina daje nova izvirna znanja/izkušnje
Izvedba predvideva aktivno sodelovanje
udeležencev (npr. Igre, šport, kmečka
opravila…)
»Zaokrožena« ponudba, ki zaposli vse moje
čute (začasno postanem del lokalne družbe in
spoznavam lokalno glasbo, jedi, začimbe,
dišave, barve, materiale …)
Cena je primerna vsebini in dolžini programa
Ocene oziroma mnenja preteklih udeležencev
programa lahko preverim na internetu (spletna
stran agencije, Facebook in druga, družbena
omrežja, Tripadvisor ipd.)
Predvideni udeleženci so mi po življenjskem
stilu in interesih podobni
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2

3

4

5 Ne
ve
m

4. Prosim, ocenite, kako pomembni so za Vas OBIČAJNO določeni VIDIKI
PREDSTAVITVE katerekoli potovalne agencije in njenega kadra ob prodaji
programa potovanja ali izleta (v tabeli LEVO). Zatem pa ocenite, kako so ti vidiki
pomembni za Vašo odločitev za nakup pri specializirani lokalni agenciji (v tabeli
DESNO).
Prosim, ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer je:1 = povsem nepomembno,2 =
nepomembno,3 = niti pomembno niti nepomembno,4= pomembno,5 = zelo pomembno,
imate tudi možnost izbrati 0 = ne vem, če odgovora ne veste, ali ne morete/ne želite
odgovoriti.
KATERA KOLI
POTOVALNA
AGENCIJA

AGENCIJA v predstavitvi izpostavlja, da:
1

2

3

4

5

Ne
ve
m

SPECIALIZIRANA
LOKALNA
AGENCIJA
1

2

3

4

5

Ne
ve
m

Je njen program izviren (takšen/podoben sicer ni
na voljo na trgu)
Ima posebej usposobljen kader (znanje, veščine,
oprema) za kakovostno izvedbo programa
Njen kader samostojno izvaja program (obvlada
izvedbo programa v celoti)
Njen kader z žarom in osebno zavzetostjo izvaja
program ("živi" za temo programa)
Se s ponudbo in izvedbo prilagaja strankam
(časovno, z vsebino in s ceno)
Živi z destinacijo (dobro sodeluje z lokalnimi
partnerji, prebivalci ipd.)
Je za informacije in rezervacije dosegljiva tako
osebno, po telefonu kot tudi internetu
Opravlja storitve odgovorno in zanesljivo (npr.
Jasni pogoji poslovanja, naziv »zaupanja vredna
znamka«, angl. »trusted brand«)

5. Prosim, ocenite verjetnost spodnjih trditev.
Ocenite verjetnost na lestvici od 1 do 5.
1

2

3

4

5

0

ne vem;
ne
morem/že
lim
povsem
verjetno
precej
verjetno
niti
verjetno
niti
neverjetn
precej
neverjetn
nikakor ni
verjetno
Destinacijo, ki sem jo obiskal/a z agencijo, bi
obiskal/a tudi brez nakupa programa.
Destinacijo, ki sem jo obiskal/a z agencijo, bom
ponovno obiskal/a v prihodnosti.
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6. Če pomislite na prihodnost (na primer čez 5 ali 10 let), kako verjetne so za Vas
sledeče trditve:
Ocenite verjetnost na lestvici od 1 do 5.
1
2
3
4
5
0
ne vem;
ne
morem/že
povsem
verjetno
precej
verjetno
niti
verjetno
niti
neverjetn

o
precej
neverjetn
nikakor ni
verjetno
Predvidevam, da bom spremljal/a zaradi njihove
specifike predvsem programe SPECIALIZIRANIH
LOKALNIH agencij
Predvidevam, da bom kupoval/a predvsem
programe SPECIALIZIRANIH LOKALNIH
agencij
Predvidevam, da bom spremljal/a predvsem
programe SPLOŠNIH potovalnih agencij
Predvidevam, da bom kupoval/a predvsem
programe SPLOŠNIH potovalnih agencij bom
kupoval/a

7. S kakšnim motivom menite, da boste v prihodnosti (čez 5 ali 10 let) verjetno
izbrali destinacijo za izlet ali potovanje v Sloveniji?
Prosim, ocenite predvideno moč svojih motivov za izbor na lestvici od 1 do 5. možnost 0
pa pomeni ne vem, ne morem/znam odgovoriti.
1 2 3 4 5 0
Ne vem

Zagotovo
da
Da

Mogoče

8

Ne

Zagotovo
ne

Obisk naravnih znamenitosti ali danosti ki so dostopne le v
tej destinaciji - lokalno(npr. Zdravilna voda, energijske točke,
posebno rastje),
Spoznavanje krajevnih posebnosti in zgodb z lokalnim
vodnikom, ki oboje pozna in lahko zato zelo doživeto vodi
Stik z lokalnimi prebivalci in sodelovanje pri njihovih
tradicionalnih opravilih ali praznovanjih lokalnih prebivalcev
Spoznavanje lokalno značilne gastronomije
Rekreacija v lokalnem okolju
Bivanje v lokalno obarvanih nastanitvah (turistične kmetije,
zasebniki, penzioni ali manjši hoteli z lokalnim pridihom)

8. Prosim, pomislite na prihodnost (na primer čez 5 ali 10 let). Kaj menite, kako
pomembni bodo za Vas sledeči ELEMENTI PROGRAMA, da bi se odločili za
nakup pri specializirani lokalni agenciji?
Prosim, razvrstite po pomembnosti od 1do 9 (1 = najbolj pomembno, 9 = najmanj
pomembno)
vsebinsko ustreza mojim interesom
vključuje edinstvenosti destinacije
obljublja edinstveno doživetje, izvedljivo le v skupini
daje nova znanja/izkušnje
obljublja zaposlitev vseh čutov
udeleženci aktivno sodelujejo
cena ustreza obsegu in vsebini programa
ocene programa so dosegljive na internetu
predvideni udeleženci mi bodo podobni (življenjski slog, interesi)
9. Kaj menite, kako pomembni bodo za Vas sledeči vidiki PREDSTAVITVE
specializirane lokalne agencije in njenega kadra, da se boste odločili za nakup
programa pri njej v prihodnosti (na primer čez 5 ali 10 let)?
Prosim, razvrstite po pomembnosti od 1 do 8 (1 = najbolj pomembno, 8=najmanj
pomembno)
AGENCIJA bo v predstavitvi izpostavljala:
izvirnost - inovativnost
visoko kakovost izvedbe (znanje, veščine)
samostojnost kadra pri izvedbi
posebno zavzetost –žar - pri kadru
prilagodljivost strankam
vključenost v okolje destinacije, kjer deluje
dostopnost (fizična in po internetu)
odgovornost/zanesljivost
10. Kako pogosto uporabljate internet za iskanje informacij, povezanih s
turizmom in potovanji?
nikoli če ste izbrali ta odgovor, nadaljujte z vprašanjem 12
v manj kot polovici primerov iskanj
v približno polovici primerov iskanj
več kot v polovici primerov iskanj
vedno
ne vem
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11. Katere informacije, povezane s turističnimi potovanji ali izleti, iščete na
internetu?
1
2
3
4

5 0

čim udobnejša ponudba prenočevanja

12. V katero starostno
skupino spadate?
18 - 26 let
27 - 35 let
36 - 43 let
44 - 51 let
52 - 59 let
60 - 70 let
71 - 80 let
nad 80 let

13. Spol:
Moški
Ženski

14. Kakšna je vaša
najvišja zaključena
izobrazba?
Manj kot srednja šola
Srednja šola
Višja šola
Visoka šola, fakulteta
Magisterij ali doktorat
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Ne vem

vedno
več kot v
polovici
primerov
iskanj
v
okvirno
polovici
primerov
v manj
kot
polovici
nikoli
splošne informacije o kraju oz. destinaciji
kulturne znamenitosti
naravne privlačnosti
možnosti uživanja v naravi (plaža, jezero,
smučišče, termalni izvir, gore …)
posebnosti gastronomije v kraju
znane osebnosti, ki so se rodile/delovale v
destinaciji
možnosti prenočevanja pri zasebnikih ali v
manjših butičnih nastanitvah (penzioni, mali
hoteli, turistične kmetije ipd.)
čim cenejša ponudba prenočevanja

Priloga 4: Podatki, statistične analize, na osnovi ankete – Faza 3 – odjemalci SVPA (priloga 3)
Opombe:
1. Prilogo smo sestavili po sistemu zaporedja predstavljanja podatkov v besedilu magistrskega dela, tako te ne sledijo natanko zaporedju
odgovorov v anketi.
2. V odgovorih v anketnem vprašalniku uporabljamo kot sopomenko za SVPA – »specializirana lokalna potovalna agencija« oziroma »lokalna
potovalna agencija«
1. Poglavje 5.2. – Faza 3: odjemalci slovenskih SVPA, cel vzorec (opomba: podatki – prikazi po posameznih starostnih skupinah, spolu
in izobrazbi, so v arhivu avtorice)
Tabela 1: Starost anketirancev, celotni vzorec
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (18 - 26 let)

11

10 %

10 %

10 %

2 (27 - 35 let)

10

9%

9%

19 %

3 (36 - 43 let)

38

34 %

34 %

53 %

4 (44 - 51 let)

17

15 %

15 %

68 %

5 (52 - 59 let)

11

10 %

10 %

78 %

6 (60 - 70 let)

14

13 %

13 %

91 %

7 (71 - 80 let)

10

9%

9%

100 %

8 (nad 80 let)

0

0%

0%

100 %

Veljavni - Skupaj

111

100 %

100 %
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Tabela 2: Spol, celotni vzorec
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Moški)

51

46 %

46 %

46 %

2 (Ženski)

60

54 %

54 %

100 %

Veljavni - Skupaj

111

100 %

100 %

Povprečje

1.5

Std. odklon

0.5

Tabela 3: Izobrazba, celotni vzorec
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Manj kot srednja šola)

2

2%

2%

2%

2 (Srednja šola)

39

35 %

35 %

37 %

3 ( Višja šola )

11

10 %

10 %

47 %

4 (Visoka šola, fakulteta)

45

41 %

41 %

87 %

5 (Magisterij ali doktorat)

14

13 %

13 %

100 %

111

100 %

100 %

3.3

Std. odklon

Veljavni - Skupaj

Povprečje

12

1.1

Tabela 4: Vprašanje – potovanja s PA: 2. Ali ste se že več kot enkrat udeležili potovanja ali izleta z eno in isto potovalno agencijo?, celotni
vzorec
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Da)

83

75 %

78 %

78 %

2 (Ne)

24

22 %

22 %

100 %

Veljavni - Skupaj

107

96 %

100 %

Opomba: Razliko do števila vseh odgovorov (111) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti

Povprečje

13

1.2

Std. odklon

0.4

Tabela 5: Vprašanje – motiv za izlet ali potovanje - sedanjost: » 1. S kakšnim motivom običajno izberete destinacijo v Sloveniji za izlet ali
potovanje v prostem času?«, celotni vzorec
Podvprašanja

Obisk naravnih znamenitosti ali danosti, ki so dostopne
le v tej destinaciji - torej lokalno (npr. Zdravilna voda,
energijske točke, posebno rastje,...)
Spoznavanje krajevnih posebnosti in zgodb z lokalnim
vodnikom, ki oboje pozna in lahko zato zelo doživeto
vodi
Stik z lokalnimi prebivalci in sodelovanje pri njihovih
tradicionalnih opravilih ali praznovanjih

Odgovori (n), izraženi v odstotkih
1
Zagotovo
ne

2
Ne

2 (2)

3 (3)

3
Mogoče

4
Da

Veljavni

Št.
Std.
Povprečje
enot
odklon

5
Zagotovo Skupaj
da

25 (23) 46 (41) 35 (32)

111
(100)

111

111

4.0

0.9

3 (3)

18 (16) 32 (29) 39 (35) 19 (17)

111
(100)

111

111

3.5

1.0

1 (1)

19 (17) 44 (40) 29 (26) 18 (16)

111

111

3.4

1.0

111

111

4.2

0.8

110

111

3.8

0.8

111

111

3.8

0.9

Spoznavanje lokalno značilne gastronomije

0 (0)

4 (4)

Rekreacija v lokalnem okolju

0 (0)

5 (5)

Bivanje v lokalno obarvanih nastanitvah (turistične
kmetije, zasebniki, penzioni ali manjši hoteli z lokalnim
pridihom)

3 (3)

5 (5)

111
(100)
111
20 (18) 41 (37) 46 (41)
(100)
110
34 (31) 45 (41) 26 (24)
(100)
27 (24) 51 (46) 25 (23)

111
(100)

Opomba: Oznake: n = število odgovorov anketirancev, ki so podali oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (111) so
predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti; (%) = številke v oklepajih pomenijo delež od skupnega števila odgovorov
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Tabela 6: Vprašanje – motiv za izlet ali potovanje - sedanjost: »7. S kakšnim motivom menite, da boste v prihodnosti (čez 5 ali 10 let) verjetno
izbrali destinacijo za izlet ali potovanje v Sloveniji?«, celotni vzorec
Podvprašanja

Odgovori (n), izraženi v odstotkih
1
Zagotovo
ne

Obisk naravnih znamenitosti ali danosti, ki so dostopne le
v tej destinaciji - torej lokalno (npr. Zdravilna voda,
energijske točke, posebno rastje,...)
Spoznavanje krajevnih posebnosti in zgodb z lokalnim
vodnikom, ki oboje pozna in lahko zato zelo doživeto vodi
Stik z lokalnimi prebivalci in sodelovanje pri njihovih
tradicionalnih opravilih ali praznovanjih

1 (1)
0 (0)
0 (0)

Spoznavanje lokalno značilne gastronomije

0 (0)

Rekreacija v lokalnem okolju

0 (0)

Bivanje v lokalno obarvanih nastanitvah (turistične
kmetije, zasebniki, penzioni ali manjši hoteli z lokalnim
pridihom)

0 (0)

2
Ne

3
Mogoče

4
Da

2 (2) 35 (32)

42
(38)

50
(45)
38
8 (7) 52 (47)
(34)
46
0 (0) 18 (16)
(41)
38
4 (4) 44 (40)
(34)
5 (5) 41 (37)

6 (5) 35 (32)

48
(43)

Veljavni

Št.
Std.
Povprečje
enot
odklon

5
Zagotovo Skupaj
da

31 (28)
15 (14)
13 (12)
47 (42)
25 (23)
22 (20)

111
(100)
111
(100)
111
(100)
111
(100)
111
(100)
111
(100)

111

111

3.9

0.9

111

111

3.7

0.8

111

111

3.5

0.8

111

111

4.3

0.7

111

111

3.8

0.8

111

111

3.8

0.8

Opomba: Oznake: n = število odgovorov anketirancev, ki so podali oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (111) so
predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti; (%) = številke v oklepajih pomenijo delež od skupnega števila odgovorov
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Tabela 7: Vprašanje – uporaba spleta za iskanje turističnih informacij: »10. Kako pogosto uporabljate internet za iskanje informacij, povezanih s
turizmom in potovanji?« , celotni vzorec
Odgovori

Frekvenca
2
1 (nikoli )
2
2 (v manj kot polovici primerov iskanj)
8
3 ( v okvirno polovici primerov iskanj )
36
4 ( več kot v polovici primerov iskanj )
63
5 (vedno )
111
Veljavni - Skupaj
Povprečje

16

Odstotek
2%
2%
7%
32 %
57 %
100 %

Veljavni
2%
2%
7%
32 %
57 %
100 %

Kumulativa
2%
4%
11 %
43 %
100 %

4.4

Std. odklon

0.8

2. Poglavje 5.3. – HIPOTEZA H2
Faza 3: odjemalci slovenskih SVPA, cel vzorec (opomba: podatki –nekateri prikazi po posameznih starostnih skupinah, spolu in izobrazbi, so v
arhivu avtorice)
Tabela 8: Ocena pomembnosti elementov programa PA in SVPA: Vprašanje: »3. Prosim, ocenite kako pomembni so za Vas OBIČAJNO
določeni ELEMENTI PROGRAMA izleta ali potovanja, da ga izberete za nakup pri katerikoli potovalni agenciji v tabeli LEVO. Zatem pa
ocenite isto glede odločitve za nakup pri specializirani lokalni agenciji v tabeli DESNO. Prosim, ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer je: 1 = povsem
nepomembno, 2 = nepomembno, 3 = niti pomembno niti nepomembno, 4 = pomembno, 5 = zelo pomembno,imate tudi možnost izbrati 0 = ne vem, če
odgovora ne veste, ali ne morete/ne želite odgovoriti.«, celotni vzorec

Podvprašanja

Odgovori (n), izraženi v odstotkih

Veljavni

Št.
Povprečje
enot

Std.
odklon

1
2
3
4
5
Skupaj
KATERA KOLI POTOVALNA AGENCIJA - PA
Vsebina ustreza mojim posebnim
interesom/hobijem
Vsebina vključuje edinstvene posebnosti
destinacije
Vsebina obljublja doživetje, ki ga je možno
izkusiti le kot skupina, ne kot posameznik
Vsebina daje nova izvirna znanja/izkušnje
Izvedba predvideva aktivno sodelovanje
udeležencev (npr. Igre, šport, kmečka opravila…)
»Zaokrožena« ponudba, ki zaposli vse moje čute
(začasno postanem del lokalne družbe in
spoznavam lokalno glasbo, jedi, začimbe, dišave,
barve, materiale …)
Cena je primerna vsebini in dolžini programa
Ocene oziroma mnenja preteklih udeležencev
programa lahko preverim na internetu (spletna

2 (2)

2 (2) 23 (21) 52 (48) 29 (27) 108 (100)

108

111

4.0

0.9

2 (2)

0 (0) 34 (31) 45 (42) 27 (25) 108 (100)

108

111

3.9

0.9

106

111

3.2

1.1

108

111

3.7

0.8

108

111

3.0

1.0

3 (3) 10 (9) 40 (37) 32 (30) 22 (21) 107 (100)

107

111

3.6

1.0

1 (1)

2 (2) 17 (16) 41 (38) 47 (44) 108 (100)

108

111

4.2

0.8

1 (1)

5 (5) 24 (23) 46 (43) 30 (28) 106 (100)

106

111

3.9

0.9

7 (7)
0 (0)
9 (8)

21
36 (34) 28 (26) 14 (13) 106 (100)
(20)
6 (6) 38 (35) 44 (41) 20 (19) 108 (100)
21
50 (46) 20 (19) 8 (7) 108 (100)
(19)

17

stran agencije, Facebook in druga, družbena
omrežja, Tripadvisor ipd.)
11
Predvideni udeleženci so mi po življenjskem
2 (2)
52 (49) 20 (19) 21 (20) 106 (100)
(10)
slogu in interesih podobni
SPECIALIZIRANA LOKALNA AGENCIJA - SVPA
Vsebina ustreza mojim posebnim
0 (0) 2 (2) 16 (15) 53 (49) 38 (35) 109 (100)
interesom/hobijem
Vsebina vključuje edinstvene posebnosti
0 (0) 2 (2) 17 (16) 42 (39) 47 (44) 108 (100)
destinacije
16
Vsebina obljublja doživetje, ki ga je možno
6 (6)
24 (23) 32 (30) 27 (26) 105 (100)
(15)
izkusiti le kot skupina, ne kot posameznik
0 (0) 2 (2) 25 (23) 50 (46) 32 (29) 109 (100)
Vsebina daje nova izvirna znanja/izkušnje

106

111

3.4

1.0

109

111

4.2

0.7

108

111

4.2

0.8

105

111

3.6

1.2

109

111

4.0

0.8

14
41 (38) 29 (27) 19 (17) 109 (100)
(13)

109

111

3.4

1.1

6 (6) 31 (29) 36 (34) 33 (31) 107 (100)

107

111

3.9

0.9

1 (1)

4 (4)

40 (37) 53 (50) 107 (100)

107

111

4.3

0.9

1 (1)

5 (5) 23 (21) 45 (42) 34 (31) 108 (100)

108

111

4.0

0.9

2 (2) 10 (9) 34 (31) 37 (34) 25 (23) 108 (100)

108

111

3.7

1.0

Izvedba predvideva aktivno sodelovanje
6 (6)
udeležencev (npr. Igre, šport, kmečka opravila…)
»Zaokrožena« ponudba, ki zaposli vse moje čute
(začasno postanem del lokalne družbe in
1 (1)
spoznavam lokalno glasbo, jedi, začimbe, dišave,
barve, materiale …)
Cena je primerna vsebini in dolžini programa
Ocene oziroma mnenja preteklih udeležencev
programa lahko preverim na internetu (spletna
stran agencije, Facebook in druga, družbena
omrežja, Tripadvisor ipd.)
Predvideni udeleženci so mi po življenjskem
slogu in interesih podobni

9 (8)

Opomba: Oznake: n = število odgovorov anketirancev, ki so podali oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (111) so
predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti; (%) = številke v oklepajih pomenijo delež od skupnega števila odgovorov
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Tabela 9: Ocena pomembnosti elementov programa PA in SVPA (3. Vpr.) - Statistična analiza - neparam. Mann-Whitney test, moški, ženske

Vrsta
agen.

N

PA
SVPA
PA
SVPA
PA
SVPA
PA
Vsebina daje nova izvirna
znanja/izkušnje
SVPA
Izvedba predvideva aktivno
PA
sodelovanje udeležencev (npr.
SVPA
»Zaokrožena« ponudba, ki
PA
zaposli vse moje čute (začasno
SVPA
PA
Cena je primerna vsebini in
dolžini programa
SVPA
Ocene oziroma mnenja preteklih PA
udeležencev programa lahko
SVPA
Predvideni udeleženci so mi po
PA
življenjskem slogu in interesih
SVPA

49
51
49
51
48
48
49
51
49
51
48
49
49
50
49
51
47
50

Vsebina ustreza mojim posebnim
interesom/hobijem
Vsebina vključuje edinstvene
posebnosti destinacije
Vsebina obljublja doživetje, ki
ga je možno izkusiti le kot

Povp.
rang
46,43
54,41
40,20
60,39
42,26
54,74
42,66
58,03
43,95
56,79
42,22
55,64
47,31
52,64
48,57
52,35
45,57
52,22

Moški
MannVsota
Whitney
rangov
U vredn.
2275,00
1050,000
2775,00
1970,00
745,000
3080,00
2028,50
852,500
2627,50
2090,50
865,500
2959,50
2153,50
928,500
2896,50
2026,50
850,500
2726,50
2318,00
1093,000
2632,00
2380,00
1155,000
2670,00
2142,00
1014,000
2611,00

Z

P

-1,493 ,135
-3,770 ,000
-2,268 ,023
-2,835 ,005
-2,374 ,018
-2,490 ,013
-,982

,326

-,702

,483

-1,220 ,222

N
59
58
59
57
58
57
59
58
59
58
59
58
59
57
57
57
59
58

Ženske
MannPovp. Vsota
Whitney
rang rangov
U vredn.
56,06 3307,50
1537,500
61,99 3595,50
55,41 3269,00
1499,000
61,70 3517,00
54,77 3176,50
1465,500
61,29 3493,50
55,77 3290,50
1520,500
62,28 3612,50
53,86 3177,50
1407,500
64,23 3725,50
56,00 3304,00
1534,000
62,05 3599,00
57,22 3376,00
1606,000
59,82 3410,00
57,61 3283,50
1618,500
57,39 3271,50
54,64 3223,50
1453,500
63,44 3679,50

Z

p

-1,025 ,305
-1,071 ,284
-1,084 ,278
-1,104 ,270
-1,716 ,086
-1,010 ,312
-,471

,638

-,036

,971

-1,498 ,134

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
19

Tabela 10: Ocena pomembnosti elementov programa PA in SVPA (3. Vprašanje) – Stat. analiza - neparametrični Mann-Whitney test, gen. Y
Vrsta
agen.

PA
SVPA
PA
Vsebina vključuje edinstvene posebnosti destinacije
SVPA
Vsebina obljublja doživetje, ki ga je možno izkusiti le kot skupina, ne PA
kot posameznik
SVPA
PA
Vsebina daje nova izvirna znanja/izkušnje
SVPA
PA
Izvedba predvideva aktivno sodelovanje udeležencev (npr. Igre,
šport, kmečka opravila…)
SVPA
»Zaokrožena« ponudba, ki zaposli vse moje čute (začasno postanem
PA
del lokalne družbe in spoznavam lokalno glasbo, jedi, začimbe,
SVPA
PA
Cena je primerna vsebini in dolžini programa
SVPA
Ocene oziroma mnenja preteklih udeležencev programa lahko
PA
preverim na internetu (spletna stran agencije, Facebook in druga,
SVPA
PA
Predvideni udeleženci so mi po življenjskem slogu in interesih
podobni
SVPA

GENERACIJA Y

Vsebina ustreza mojim posebnim interesom/hobijem

N

Povp.
rang

Vsota
rangov

21
20
21
20
21
20
21
20
21
20
21
20
21
20
20
19
21
20

18,90
23,20
19,29
22,80
18,36
23,78
19,57
22,50
18,93
23,18
20,31
21,73
20,57
21,45
20,20
19,79
19,64
22,43

397,00
464,00
405,00
456,00
385,50
475,50
411,00
450,00
397,50
463,50
426,50
434,50
432,00
429,00
404,00
376,00
412,50
448,50

MannWhitney
U vredn.

Z

p

166,000

-1,237

,216

174,000

-1,010

,312

154,500

-1,500

,134

180,000

-,835

,403

166,500

-1,221

,222

195,500

-,410

,682

201,000

-,325

,745

186,000

-,127

,899

181,500

-,777

,437

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 11: Ocena pomembnosti elementov programa PA in SVPA (3. Vprašanje) - Stat. analiza - neparametrični Mann-Whitney test, gen. X
Vrsta
agen.

PA
SVPA
PA
Vsebina vključuje edinstvene posebnosti destinacije
SVPA
Vsebina obljublja doživetje, ki ga je možno izkusiti le kot skupina, ne PA
kot posameznik
SVPA
PA
Vsebina daje nova izvirna znanja/izkušnje
SVPA
PA
Izvedba predvideva aktivno sodelovanje udeležencev (npr. Igre,
šport, kmečka opravila…)
SVPA
»Zaokrožena« ponudba, ki zaposli vse moje čute (začasno postanem PA
del lokalne družbe in spoznavam lokalno glasbo, jedi, začimbe,
SVPA
PA
Cena je primerna vsebini in dolžini programa
SVPA
Ocene oziroma mnenja preteklih udeležencev programa lahko
PA
preverim na internetu (spletna stran agencije, Facebook in druga,
SVPA
PA
Predvideni udeleženci so mi po življenjskem slogu in interesih
podobni
SVPA

GENERACIJA X

Vsebina ustreza mojim posebnim interesom/hobijem

N

Povp.
rang

Vsota
rangov

55
54
55
54
53
50
55
54
55
54
54
53
55
53
54
54
54
53

51,55
58,51
49,41
60,69
49,32
54,84
50,94
59,14
49,41
60,69
49,80
58,28
54,85
54,14
53,50
55,50
51,19
56,87

2835,50
3159,50
2717,50
3277,50
2614,00
2742,00
2801,50
3193,50
2717,50
3277,50
2689,00
3089,00
3016,50
2869,50
2889,00
2997,00
2764,00
3014,00

MannWhitney
U vredn.

Z

p

1295,500

-1,226

,220

1177,500

-1,994

,046

1183,000

-,970

,332

1261,500

-1,442

,149

1177,500

-1,936

,053

1204,000

-1,495

,135

1438,500

-,128

,898

1404,000

-,352

,725

1279,000

-1,002

,316

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 12: Ocena pomembnosti elementov programa PA in SVPA (3. Vprašanje) - Stat. analiza - neparametrični Mann-Whitney test, gen. BB
Vrsta
agen.

PA
SVPA
PA
Vsebina vključuje edinstvene posebnosti destinacije
SVPA
Vsebina obljublja doživetje, ki ga je možno izkusiti le kot skupina, ne PA
kot posameznik
SVPA
PA
Vsebina daje nova izvirna znanja/izkušnje
SVPA
PA
Izvedba predvideva aktivno sodelovanje udeležencev (npr. Igre,
šport, kmečka opravila…)
SVPA
»Zaokrožena« ponudba, ki zaposli vse moje čute (začasno postanem
PA
del lokalne družbe in spoznavam lokalno glasbo, jedi, začimbe,
SVPA
PA
Cena je primerna vsebini in dolžini programa
SVPA
Ocene oziroma mnenja preteklih udeležencev programa lahko
PA
preverim na internetu (spletna stran agencije, Facebook in druga,
SVPA
PA
Predvideni udeleženci so mi po življenjskem slogu in interesih
podobni
SVPA

GENERACIJA BABY BOOM

Vsebina ustreza mojim posebnim interesom/hobijem

N

Povp.
rang

Vsota
rangov

25
25
25
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
24
25

23,90
27,10
22,20
27,92
23,34
27,66
22,12
28,88
22,62
28,38
22,22
28,78
21,80
28,33
24,90
26,10
21,98
27,90

597,50
677,50
555,00
670,00
583,50
691,50
553,00
722,00
565,50
709,50
555,50
719,50
545,00
680,00
622,50
652,50
527,50
697,50

MannWhitney
U vredn.

Z

p

272,500

-,910

,363

230,000

-1,481

,139

258,500

-1,093

,275

228,000

-1,762

,078

240,500

-1,533

,125

230,500

-1,694

,090

220,000

-1,758

,079

297,500

-,312

,755

227,500

-1,516

,130

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 13: Ocena pomembnosti elementov programa PA in SVPA (3. Vprašanje) - Stat. analiza - neparametrični Mann-Whitney test, gen. MG
Vrsta
agen.

PA
SVPA
PA
Vsebina vključuje edinstvene posebnosti destinacije
SVPA
Vsebina obljublja doživetje, ki ga je možno izkusiti le kot skupina, ne PA
kot posameznik
SVPA
PA
Vsebina daje nova izvirna znanja/izkušnje
SVPA
PA
Izvedba predvideva aktivno sodelovanje udeležencev (npr. Igre,
šport, kmečka opravila…)
SVPA
»Zaokrožena« ponudba, ki zaposli vse moje čute (začasno postanem PA
del lokalne družbe in spoznavam lokalno glasbo, jedi, začimbe,
SVPA
PA
Cena je primerna vsebini in dolžini programa
SVPA
Ocene oziroma mnenja preteklih udeležencev programa lahko
PA
preverim na internetu (spletna stran agencije, Facebook in druga,
SVPA
PA
Predvideni udeleženci so mi po življenjskem slogu in interesih
podobni
SVPA

GENERACIJA MG – Zrela generacija

Vsebina ustreza mojim posebnim interesom/hobijem

N

Povp.
rang

Vsota
rangov

7
10
7
10
7
10
7
10
7
10
7
9
7
10
7
10
7
10

10,00
8,30
5,43
11,50
7,29
10,20
6,50
10,75
7,00
10,40
6,50
10,06
7,50
10,05
7,64
9,95
8,50
9,35

70,00
83,00
38,00
115,00
51,00
102,00
45,50
107,50
49,00
104,00
45,50
90,50
52,50
100,50
53,50
99,50
59,50
93,50

MannWhitney
U vredn.

Z

p

28,000

-,805

,421

10,000

-2,688

,007

23,000

-1,255

,209

17,500

-2,129

,033

21,000

-1,475

,140

17,500

-1,721

,085

24,500

-1,166

,244

25,500

-1,044

,296

31,500

-,365

,715

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 14: Ocena pomembnosti elementov programa PA in SVPA (3. Vprašanje) - Statistična analiza - neparametrični Mann-Whitney test,
izobrazba – osnovna, srednja šola
Vrsta
agen.

PA
SVPA
PA
Vsebina vključuje edinstvene posebnosti destinacije
SVPA
Vsebina obljublja doživetje, ki ga je možno izkusiti le kot skupina, ne PA
kot posameznik
SVPA
PA
Vsebina daje nova izvirna znanja/izkušnje
SVPA
PA
Izvedba predvideva aktivno sodelovanje udeležencev (npr. Igre,
šport, kmečka opravila…)
SVPA
»Zaokrožena« ponudba, ki zaposli vse moje čute (začasno postanem PA
del lokalne družbe in spoznavam lokalno glasbo, jedi, začimbe,
SVPA
PA
Cena je primerna vsebini in dolžini programa
SVPA
Ocene oziroma mnenja preteklih udeležencev programa lahko
PA
preverim na internetu (spletna stran agencije, Facebook in druga,
SVPA
PA
Predvideni udeleženci so mi po življenjskem slogu in interesih
podobni
SVPA

Osnovna in srednja šola

Vsebina ustreza mojim posebnim interesom/hobijem

N

Povp.
rang

Vsota
rangov

40
41
40
41
40
41
40
41
40
41
40
41
40
41
39
40
40
41

38,91
43,04
35,41
46,45
37,39
44,52
38,30
43,63
37,19
44,72
36,70
45,20
39,40
42,56
40,88
39,14
38,66
43,28

1556,50
1764,50
1416,50
1904,50
1495,50
1825,50
1532,00
1789,00
1487,50
1833,50
1468,00
1853,00
1576,00
1745,00
1594,50
1565,50
1546,50
1774,50

MannWhitney
U vredn.

Z

p

736,500

-,851

,395

596,500

-2,243

,025

675,500

-1,411

,158

712,000

-1,085

,278

667,500

-1,572

,116

648,000

-1,702

,089

756,000

-,674

,500

745,500

-,363

,717

726,500

-,920

,358

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 15: Ocena pomembnosti elementov programa PA in SVPA (3. Vprašanje) - Statistična analiza - neparametrični Mann-Whitney test,
izobrazba – višja šola, visoka šola, fakulteta
Vrsta
agen.

PA
SVPA
PA
Vsebina vključuje edinstvene posebnosti destinacije
SVPA
Vsebina obljublja doživetje, ki ga je možno izkusiti le kot skupina, ne PA
kot posameznik
SVPA
PA
Vsebina daje nova izvirna znanja/izkušnje
SVPA
PA
Izvedba predvideva aktivno sodelovanje udeležencev (npr. Igre,
šport, kmečka opravila…)
SVPA
»Zaokrožena« ponudba, ki zaposli vse moje čute (začasno postanem PA
del lokalne družbe in spoznavam lokalno glasbo, jedi, začimbe,
SVPA
PA
Cena je primerna vsebini in dolžini programa
SVPA
Ocene oziroma mnenja preteklih udeležencev programa lahko
PA
preverim na internetu (spletna stran agencije, Facebook in druga,
SVPA
PA
Predvideni udeleženci so mi po življenjskem slogu in interesih
podobni
SVPA

Višja šola in visoka šola fakulteta

Vsebina ustreza mojim posebnim interesom/hobijem

N

Povp.
rang

Vsota
rangov

54
55
54
55
53
52
54
55
54
55
53
53
54
53
54
55
53
54

50,81
59,11
48,44
61,44
48,26
57,83
47,39
62,47
48,66
61,23
50,04
56,96
52,35
55,68
52,96
57,00
49,55
58,37

2744,00
3251,00
2616,00
3379,00
2558,00
3007,00
2559,00
3436,00
2627,50
3367,50
2652,00
3019,00
2827,00
2951,00
2860,00
3135,00
2626,00
3152,00

MannWhitney
U vredn.

Z

p

1259,000

-1,485

,138

1131,000

-2,329

,020

1127,000

-1,663

,096

1074,000

-2,663

,008

1142,500

-2,149

,032

1221,000

-1,229

,219

1342,000

-,593

,553

1375,000

-,717

,473

1195,000

-1,566

,117

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 16: Ocena pomembnosti elementov programa PA in SVPA (3. Vprašanje) - Statistična analiza - neparametrični Mann-Whitney test,
izobrazba – magisterij ali doktorat
Vrsta
agen.

PA
SVPA
PA
Vsebina vključuje edinstvene posebnosti destinacije
SVPA
Vsebina obljublja doživetje, ki ga je možno izkusiti le kot skupina, ne PA
kot posameznik
SVPA
PA
Vsebina daje nova izvirna znanja/izkušnje
SVPA
PA
Izvedba predvideva aktivno sodelovanje udeležencev (npr. Igre,
šport, kmečka opravila…)
SVPA
»Zaokrožena« ponudba, ki zaposli vse moje čute (začasno postanem PA
del lokalne družbe in spoznavam lokalno glasbo, jedi, začimbe,
SVPA
PA
Cena je primerna vsebini in dolžini programa
SVPA
Ocene oziroma mnenja preteklih udeležencev programa lahko
PA
preverim na internetu (spletna stran agencije, Facebook in druga,
SVPA
PA
Predvideni udeleženci so mi po življenjskem slogu in interesih
podobni
SVPA

Magisterij ali doktorat

Vsebina ustreza mojim posebnim interesom/hobijem

N

Povp.
rang

Vsota
rangov

14
13
14
12
13
12
14
13
14
13
14
13
14
13
13
13
13
13

13,07
15,00
12,79
14,33
11,81
14,29
13,00
15,08
12,82
15,27
12,39
15,73
13,39
14,65
12,88
14,12
12,38
14,62

183,00
195,00
179,00
172,00
153,50
171,50
182,00
196,00
179,50
198,50
173,50
204,50
187,50
190,50
167,50
183,50
161,00
190,00

MannWhitney
U vredn.

Z

p

78,000

-,708

,479

74,000

-,568

,570

62,500

-,872

,383

77,000

-,798

,425

74,500

-,842

,400

68,500

-1,131

,258

82,500

-,463

,643

76,500

-,447

,655

70,000

-,782

,434

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 17: Ocena pomembnosti kompetenc PA in SVPA (4. Vprašanje: »4. Prosim, ocenite, kako pomembni so za Vas OBIČAJNO določeni
VIDIKI PREDSTAVITVE katerekoli potovalne agencije in njenega kadra ob prodaji programa potovanja ali izleta (v tabeli LEVO). Zatem pa
ocenite, kako so ti vidiki pomembni za Vašo odločitev za nakup pri specializirani lokalni agenciji (v tabeli DESNO)« Prosim, ocenite na lestvici
od 1 do 5, kjer je: 1 = povsem nepomembno, 2 = nepomembno, 3 = niti pomembno niti nepomembno, 4= pomembno, 5 = zelo pomembno, imate
tudi možnost izbrati 0 = ne vem, če odgovora ne veste, ali ne morete/ne želite odgovoriti«, celotni vzorec
Podvprašanja
AGENCIJA v predstavitvi izpostavlja, da:

Odgovori (n), izraženi v odstotkih

1

2

3

4

5

KATERA KOLI POTOVALNA AGENCIJA -PA
41
46
17
Je njen program izviren (takšen/podoben sicer ni na voljo na trgu) 0 (0) 5 (5)
(38) (42) (16)
27
53
28
Ima posebej usposobljen kader (znanje, veščine) za kakovostno
1 (1) 0 (0)
(25) (49) (26)
izvedbo programa
32
47
22
Njen kader samostojno izvaja program (obvlada izvedbo
0 (0) 7 (6)
(30) (44) (20)
programa v celoti)
22
52
28
Njen kader z žarom in osebno zavzetostjo izvaja program ("živi"
0 (0) 6 (6)
(20) (48) (26)
za temo programa)
22
47
36
Se s ponudbo in izvedbo prilagaja strankam (časovno, z vsebino in
0 (0) 4 (4)
(20) (43) (33)
s ceno)
31
48
26
Živi z destinacijo (dobro sodeluje z lokalnimi partnerji, prebivalci
1 (1) 2 (2)
(29) (44) (24)
ipd.)
22
40
44
Je za informacije in rezervacije dosegljiva tako osebno, po
1 (1) 1 (1)
(20) (37) (41)
telefonu kot tudi internetu
Opravlja storitve odgovorno in zanesljivo (npr. Jasni pogoji
38
61
0 (0) 0 (0) 10 (9)
poslovanja, naziv - zaupanja vredna znamka, angl. »trusted
(35) (56)
brand«...)
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Veljavn Št.
Std.
Povpr.
i
enot
odkl.

Skupaj

109 (100)

109

111

3.7

0.8

109 (100)

109

111

4.0

0.8

108 (100)

108

111

3.8

0.8

108 (100)

108

111

3.9

0.8

109 (100)

109

111

4.1

0.8

108 (100)

108

111

3.9

0.8

108 (100)

108

111

4.2

0.8

109 (100)

109

111

4.5

0.7

SPECIALIZIRANA LOKALNA AGENCIJA - SVPA
22
41
45
Je njen program izviren (takšen/podoben sicer ni na voljo na trgu) 0 (0) 2 (2)
(20) (37) (41)
43
56
Ima posebej usposobljen kader (znanje, veščine) za kakovostno
0 (0) 2 (2) 9 (8)
(39) (51)
izvedbo programa
15
46
47
Njen kader samostojno izvaja program (obvlada izvedbo
0 (0) 2 (2)
(14) (42) (43)
programa v celoti)
42
56
Njen kader z žarom in osebno zavzetostjo izvaja program ("živi"
0 (0) 3 (3) 9 (8)
(38) (51)
za temo programa)
41
60
Se s ponudbo in izvedbo prilagaja strankam (časovno, z vsebino in
0 (0) 1 (1) 9 (8)
(37) (54)
s ceno)
12
35
59
Živi z destinacijo (dobro sodeluje z lokalnimi partnerji, prebivalci
1 (1) 2 (2)
(11) (32) (54)
ipd.)
36
62
Je za informacije in rezervacije dosegljiva tako osebno, po
2 (2) 1 (1) 8 (7)
(33) (57)
telefonu kot tudi internetu
Opravlja storitve odgovorno in zanesljivo (npr. Jasni pogoji
29
75
0 (0) 2 (2) 4 (4)
poslovanja, naziv - zaupanja vredna znamka, angl. »trusted
(26) (68)
brand«...)

110 (100)

110

111

4.2

0.8

110 (100)

110

111

4.4

0.7

110 (100)

110

111

4.3

0.8

110 (100)

110

111

4.4

0.8

111 (100)

111

111

4.4

0.7

109 (100)

109

111

4.4

0.8

109 (100)

109

111

4.4

0.8

110 (100)

110

111

4.6

0.7

Opomba: Oznake: n = število odgovorov anketirancev, ki so podali oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (111) so
predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti; (%) = številke v oklepajih pomenijo delež od skupnega števila odgovorov.
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Tabela 18: Ocena pomembnosti kompetenc PA in SVPA (4. Vprašanje) - Statistična analiza - neparametrični Mann-Whitney test, moški, ženske

N
Je njen program izviren
(takšen/podoben sicer ni na voljo na
Ima posebej usposobljen kader
(znanje, veščine) za kakovostno
Njen kader samostojno izvaja
program (obvlada izvedbo programa
Njen kader z žarom in osebno
zavzetostjo izvaja program ("živi"
Se s ponudbo in izvedbo prilagaja
strankam (časovno, z vsebino in s
Živi z destinacijo (dobro sodeluje z
lokalnimi partnerji, prebivalci ipd.)
Je za informacije in rezervacije
dosegljiva tako osebno, po telefonu
Opravlja storitve odgovorno in
zanesljivo (npr. Jasni pogoji

PA
SVPA
PA
SVPA
PA
SVPA
PA
SVPA
PA
SVPA
PA
SVPA
PA
SVPA
PA
SVPA

50
51
50
51
50
51
50
51
50
51
49
49
49
49
50
51

Moški
MannPovp. Vsota
Whitney
rang rangov
U vredn.
41,31 2065,50
790,500
60,50 3085,50
42,69 2134,50
859,500
59,15 3016,50
39,61 1980,50
705,500
62,17 3170,50
42,70 2135,00
860,000
59,14 3016,00
41,74 2087,00
812,000
60,08 3064,00
38,62 1892,50
667,500
60,38 2958,50
42,19 2067,50
842,500
56,81 2783,50
46,79 2339,50
1064,500
55,13 2811,50

Z

p

-3,594

,000

-3,093

,002

-4,203

,000

-3,013

,003

-3,429

,001

-4,051

,000

-2,753

,006

-1,639

,101

N
59
59
59
59
58
59
58
59
59
60
59
60
59
60
59
59

Ženske
MannPovp. Vsota
Whitney
rang rangov
U vredn.
50,94 3005,50
1235,500
68,06 4015,50
51,19 3020,00
1250,000
67,81 4001,00
53,05 3077,00
1366,000
64,85 3826,00
51,05 2961,00
1250,000
66,81 3942,00
54,75 3230,50
1460,500
65,16 3909,50
52,50 3097,50
1327,500
67,38 4042,50
56,48 3332,50
1562,500
63,46 3807,50
56,70 3345,50
1575,500
62,30 3675,50

Z

p

-2,877 ,004
-2,848 ,004
-1,994 ,046
-2,738 ,006
-1,777 ,076
-2,513 ,012
-1,223 ,221
-1,058 ,290

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 19: Ocena pomembnosti kompetenc PA in SVPA (4. Vprašanje) - Statistična analiza - neparametrični Mann-Whitney test, generacija Y
GENERACIJA Y

N

Povp.
rang

PA
SVPA
PA
Ima posebej usposobljen kader (znanje, veščine) za kakovostno
izvedbo programa
SVPA
Njen kader samostojno izvaja program (obvlada izvedbo programa v PA
celoti)
SVPA
Njen kader z žarom in osebno zavzetostjo izvaja program ("živi" za PA
temo programa)
SVPA
Se s ponudbo in izvedbo prilagaja strankam (časovno, z vsebino in s PA
ceno)
SVPA
PA
Živi z destinacijo (dobro sodeluje z lokalnimi partnerji, prebivalci
ipd.)
SVPA
PA
Je za informacije in rezervacije dosegljiva tako osebno, po telefonu
kot tudi internetu
SVPA

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

19,36
23,64
17,93
25,07
17,67
25,33
18,43
24,57
19,31
23,69
17,86
25,14
19,74

406,50
496,50
376,50
526,50
371,00
532,00
387,00
516,00
405,50
497,50
375,00
528,00
414,50

21

23,26

488,50

Opravlja storitve odgovorno in zanesljivo (npr. Jasni pogoji
poslovanja, naziv - zaupanja vredna znamka, angl. »trusted
brand«...)

PA

21

19,86

417,00

SVPA

21

23,14

486,00

Je njen program izviren (takšen/podoben sicer ni na voljo na trgu)

Vsota
rangov

MannWhitney
U vredn.

Z

p

175,500

-1,214

,225

145,500

-2,045

,041

140,000

-2,140

,032

156,000

-1,723

,085

174,500

-1,324

,186

144,000

-2,081

,037

183,500

-1,006

,314

186,000

-1,039

,299

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 20: Ocena pomembnosti kompetenc PA in SVPA (4. Vprašanje) - Statistična analiza - neparametrični Mann-Whitney test, generacija X
GENERACIJA Y

N

Povp.
rang

PA
SVPA
PA
Ima posebej usposobljen kader (znanje, veščine) za kakovostno
izvedbo programa
SVPA
Njen kader samostojno izvaja program (obvlada izvedbo programa v PA
celoti)
SVPA
Njen kader z žarom in osebno zavzetostjo izvaja program ("živi" za PA
temo programa)
SVPA
Se s ponudbo in izvedbo prilagaja strankam (časovno, z vsebino in s PA
ceno)
SVPA
PA
Živi z destinacijo (dobro sodeluje z lokalnimi partnerji, prebivalci
ipd.)
SVPA

55
54
55
54
54
54
54
54
55
55
54

48,13
62,00
49,36
60,74
48,31
60,69
48,15
60,85
52,04
58,96
47,16

2647,00
3348,00
2715,00
3280,00
2609,00
3277,00
2600,00
3286,00
2862,00
3243,00
2546,50

54 61,84

3339,50

Je njen program izviren (takšen/podoben sicer ni na voljo na trgu)

Je za informacije in rezervacije dosegljiva tako osebno, po telefonu
kot tudi internetu
Opravlja storitve odgovorno in zanesljivo (npr. Jasni pogoji
poslovanja, naziv - zaupanja vredna znamka, angl. »trusted
brand«...)

54 49,74
PA
SVPA 53 58,34
55 52,62
PA
SVPA 55 58,38

Vsota
rangov

MannWhitney
U vredn.

Z

p

1107,000

-2,465

,014

1175,000

-2,073

,038

1124,000

-2,195

,028

1115,000

-2,287

,022

1322,000

-1,241

,215

1061,500

-2,613

,009

-1,600

,110

-1,132

,258

2686,00
1201,000
3092,00
2894,00
1354,000
3211,00

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 21: Ocena pomembnosti kompetenc PA in SVPA (4. Vprašanje) - Statistična analiza - neparametrični Mann-Whitney test, generacija BB
GENERACIJA BABY BOOM

N

Povp.
rang

PA
SVPA
PA
Ima posebej usposobljen kader (znanje, veščine) za kakovostno
izvedbo programa
SVPA
Njen kader samostojno izvaja program (obvlada izvedbo programa v PA
celoti)
SVPA
Njen kader z žarom in osebno zavzetostjo izvaja program ("živi" za PA
temo programa)
SVPA
Se s ponudbo in izvedbo prilagaja strankam (časovno, z vsebino in s PA
ceno)
SVPA
PA
Živi z destinacijo (dobro sodeluje z lokalnimi partnerji, prebivalci
ipd.)
SVPA
PA
Je za informacije in rezervacije dosegljiva tako osebno, po telefonu
kot tudi internetu
SVPA
Opravlja storitve odgovorno in zanesljivo (npr. Jasni pogoji
PA
poslovanja, naziv - zaupanja vredna znamka, angl. »trusted
SVPA
brand«...)

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
25

19,94
31,06
21,42
29,58
20,70
30,30
21,46
29,54
20,30
30,70
21,22
28,94
22,86
28,14
24,54

498,50
776,50
535,50
739,50
517,50
757,50
536,50
738,50
507,50
767,50
530,50
694,50
571,50
703,50
613,50

24 25,48

611,50

Je njen program izviren (takšen/podoben sicer ni na voljo na trgu)

Vsota
rangov

MannWhitney
U vredn.

Z

p

173,500

-2,859

,004

210,500

-2,096

,036

192,500

-2,470

,014

211,500

-2,190

,029

182,500

-2,690

,007

205,500

-2,023

,043

246,500

-1,363

,173

288,500

-,261

,794

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 22: Ocena pomembnosti kompetenc PA in SVPA (4. Vprašanje) - Statistična analiza - neparametrični Mann-Whitney test, gen. MG
GENERACIJA MG – Zrela generacija

N

Povp.
rang

PA
SVPA
PA
Ima posebej usposobljen kader (znanje, veščine) za kakovostno
izvedbo programa
SVPA
Njen kader samostojno izvaja program (obvlada izvedbo programa v PA
celoti)
SVPA
Njen kader z žarom in osebno zavzetostjo izvaja program ("živi" za PA
temo programa)
SVPA
Se s ponudbo in izvedbo prilagaja strankam (časovno, z vsebino in s PA
ceno)
SVPA
PA
Živi z destinacijo (dobro sodeluje z lokalnimi partnerji, prebivalci
ipd.)
SVPA
PA
Je za informacije in rezervacije dosegljiva tako osebno, po telefonu
kot tudi internetu
SVPA
PA
Opravlja storitve odgovorno in zanesljivo (npr. Jasni pogoji
poslovanja, naziv - zaupanja vredna znamka, angl. »trusted
SVPA
brand«...)

8
10
8
10
8
10
8
10
8
10
8
10
8
10
8

6,06
12,25
6,06
12,25
6,69
11,75
6,38
12,00
5,63
12,60
5,88
12,40
7,50
11,10
7,31

48,50
122,50
48,50
122,50
53,50
117,50
51,00
120,00
45,00
126,00
47,00
124,00
60,00
111,00
58,50

10 11,25

112,50

Je njen program izviren (takšen/podoben sicer ni na voljo na trgu)

Vsota
rangov

MannWhitney
U vredn.

Z

p

12,500

-2,723

,006

12,500

-2,648

,008

17,500

-2,395

,017

15,000

-2,407

,016

9,000

-2,996

,003

11,000

-2,738

,006

24,000

-1,600

,110

22,500

-1,733

,083

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 23: Ocena pomembnosti kompetenc PA in SVPA (4. Vprašanje) - Statistična analiza - neparametrični Mann-Whitney test, osnovna,
srednja šola
Vrsta
agen.

Osnovna ali srednja šola

PA
SVPA
PA
Ima posebej usposobljen kader (znanje, veščine) za kakovostno
izvedbo programa
SVPA
Njen kader samostojno izvaja program (obvlada izvedbo programa v PA
celoti)
SVPA
Njen kader z žarom in osebno zavzetostjo izvaja program ("živi" za PA
temo programa)
SVPA
Se s ponudbo in izvedbo prilagaja strankam (časovno, z vsebino in s PA
ceno)
SVPA
PA
Živi z destinacijo (dobro sodeluje z lokalnimi partnerji, prebivalci
ipd.)
SVPA
PA
Je za informacije in rezervacije dosegljiva tako osebno, po telefonu
kot tudi internetu
SVPA
PA
Opravlja storitve odgovorno in zanesljivo (npr. Jasni pogoji
poslovanja, naziv - zaupanja vredna znamka, angl. »trusted
SVPA
brand«...)
Je njen program izviren (takšen/podoben sicer ni na voljo na trgu)

N

Povp.
rang

Vsota
rangov

41
41
41
41
40
40
40
40
41
41
41
40
41
41
41

34,79
48,21
34,66
48,34
33,98
47,03
32,75
48,25
34,37
48,63
30,78
51,48
38,07
44,93
38,68

1426,50
1976,50
1421,00
1982,00
1359,00
1881,00
1310,00
1930,00
1409,00
1994,00
1262,00
2059,00
1561,00
1842,00
1586,00

40 43,38

1735,00

MannWhitney
U vredn.

Z

p

565,500

-2,686

,007

560,000

-2,783

,005

539,000

-2,665

,008

490,000

-3,201

,001

548,000

-3,023

,003

401,000

-4,272

,000

700,000

-1,408

,159

725,000

-1,054

,292

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 24: Ocena pomembnosti kompetenc PA in SVPA (4. Vprašanje) - Statistična analiza - neparametrični Mann-Whitney test, višja šola in
visoka šola, fakulteta
Vrsta
agen.

Višja šola in visoka šola fakulteta

PA
SVPA
PA
Ima posebej usposobljen kader (znanje, veščine) za kakovostno
izvedbo programa
SVPA
Njen kader samostojno izvaja program (obvlada izvedbo programa v PA
celoti)
SVPA
Njen kader z žarom in osebno zavzetostjo izvaja program ("živi" za PA
temo programa)
SVPA
Se s ponudbo in izvedbo prilagaja strankam (časovno, z vsebino in s PA
ceno)
SVPA
PA
Živi z destinacijo (dobro sodeluje z lokalnimi partnerji, prebivalci
ipd.)
SVPA
PA
Je za informacije in rezervacije dosegljiva tako osebno, po telefonu
kot tudi internetu
SVPA
PA
Opravlja storitve odgovorno in zanesljivo (npr. Jasni pogoji
poslovanja, naziv - zaupanja vredna znamka, angl. »trusted
SVPA
brand«...)
Je njen program izviren (takšen/podoben sicer ni na voljo na trgu)

N

Povp.
rang

Vsota
rangov

54
55
54
55
54
56
54
56
54
56
53
55
53
54
54

46,52
63,33
46,86
62,99
47,55
63,17
49,30
61,48
48,19
62,55
48,57
60,22
47,27
60,60
50,66

2512,00
3483,00
2530,50
3464,50
2567,50
3537,50
2662,00
3443,00
2602,00
3503,00
2574,00
3312,00
2505,50
3272,50
2735,50

56 60,17

3369,50

MannWhitney
U vredn.

Z

p

1027,000

-2,977

,003

1045,500

-2,953

,003

1082,500

-2,758

,006

1177,000

-2,178

,029

1117,000

-2,596

,009

1143,000

-2,057

,040

1074,500

-2,405

,016

1250,500

-1,769

,077

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 25: Ocena pomembnosti kompetenc PA in SVPA (4. Vprašanje) - Statistična analiza - neparametrični Mann-Whitney test, magisterij ,
doktorat
Vrsta
agen.

Magisterij ali doktorat

PA
SVPA
PA
Ima posebej usposobljen kader (znanje, veščine) za kakovostno
izvedbo programa
SVPA
Njen kader samostojno izvaja program (obvlada izvedbo programa v PA
celoti)
SVPA
Njen kader z žarom in osebno zavzetostjo izvaja program ("živi" za PA
temo programa)
SVPA
Se s ponudbo in izvedbo prilagaja strankam (časovno, z vsebino in s PA
ceno)
SVPA
PA
Živi z destinacijo (dobro sodeluje z lokalnimi partnerji, prebivalci
ipd.)
SVPA
PA
Je za informacije in rezervacije dosegljiva tako osebno, po telefonu
kot tudi internetu
SVPA
PA
Opravlja storitve odgovorno in zanesljivo (npr. Jasni pogoji
poslovanja, naziv - zaupanja vredna znamka, angl. »trusted
SVPA
brand«...)
Je njen program izviren (takšen/podoben sicer ni na voljo na trgu)

N

Povp.
rang

Vsota
rangov

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11,82
17,18
12,96
16,04
11,75
17,25
11,93
17,07
14,71
14,29
12,18
16,82
13,64
15,36
14,57

165,50
240,50
181,50
224,50
164,50
241,50
167,00
239,00
206,00
200,00
170,50
235,50
191,00
215,00
204,00

14 14,43

202,00

MannWhitney
U vredn.

Z

p

60,500

-1,883

,060

76,500

-1,303

,193

59,500

-1,956

,051

62,000

-2,028

,043

95,000

-,159

,874

65,500

-1,620

,105

86,000

-,772

,440

97,000

-,076

,940

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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3. Poglavje 5.3. – HIPOTEZA H3
Tabela 26: Rezultati analize razlike med predvidevanji o verjetnosti spremljanja ali nakupa predvsem programov PA ali SVPA – Sklop vprašanja
6, celotni vzorec
Podvprašanja

Veljavni

Odgovori (n), izraženi v odstotkih

Št.
Std.
Povprečje
enot
odklon

3
1

2

niti
4
nikakor precej verjetno
precej
ni
neverjet niti
verjetno
verjetno
no
neverjet
no

Predvidevam, da bom spremljal/a zaradi njihove
specifike predvsem programe SPECIALIZIRANIH
LOKALNIH agencij
Predvidevam, da bom kupoval/a predvsem
programe SPECIALIZIRANIH LOKALNIH agencij
Predvidevam, da bom spremljal/a predvsem
programe SPLOŠNIH potovalnih agencij
Predvidevam, da bom kupoval/a predvsem
programe SPLOŠNIH potovalnih agencij bom
kupoval/a

5
povsem Skupaj
verjetno

3 (3)

8 (7) 33 (30) 46 (42) 20 (18)

2 (2)

6 (5) 41 (37) 50 (45) 11 (10)

3 (3) 13 (12) 56 (50) 35 (32)

4 (4)

3 (3) 18 (17) 58 (53) 26 (24)

4 (4)

110
(100)
110
(100)
111
(100)
109
(100)

110

111

3.7

1.0

110

111

3.6

0.8

111

111

3.2

0.8

109

111

3.1

0.8

Opomba: Oznake: n = število odgovorov anketirancev, ki so podali oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (111) so
predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti; (%) = številke v oklepajih pomenijo delež od skupnega števila odgovorov
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Tabela 27: Rezultati analize razlike med predvidevanji o verjetnosti spremljanja ali nakupa predvsem programov PA ali SVPA – Sklop vprašanja
6, celotni vzorec
Predvidevanje o verjetnosti...
spremljanja predvsem programov…
nakupov predvsem programov…

Vrsta
agen.
PA
SVPA
PA
SVPA

N
111
110
109
110

Povprečni
rang
95,46
126,68
92,50
127,34

Vsota
rangov
10596,50
13934,50
10083,00
14007,00

Mann-Whitney
U test

Z

p
vrednost

4380,500 -3,861

,000

4088,000 -4,375

,000

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (111) so
predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti; P = p - statistična pomembnost

Tabela 28: Rezultati analize razlike med predvidevanji o verjetnosti spremljanja ali nakupa predvsem programov PA ali SVPA – Sklop vprašanja
6, moški in ženske

Predvidevanje o
verjetnosti...

Moški
Ženske
Vrsta N Povpreč Vsota
MannZ
p
N Povpreč Vsota
MannZ
p
agen.
ni rang rangov Whitney
vredn.
ni rang rangov Whitney
vrednos
U test
U test
t
51
41,54 2118,50
60
54,32 3259,00
PA
792,500 -3,485 0,000
1429,000
,038
2,074
60,65 3032,50
60
66,68 4001,00
SVPA 50

spremljanja
predvsem
programov…
50
nakupov predvsem PA
programov…
SVPA 50

39,55 1977,50
61,45 3072,50

702,500 -4,019

0,000

59
60

53,64 3165,00
66,25 3975,00

1395,000

2,172

,030

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 29: Rezultati analize razlike med predvidevanji o verjetnosti spremljanja ali nakupa predvsem programov PA ali SVPA – Sklop vprašanja
6, generacija Y in X

Predvidevanje o
verjetnosti...

Vrsta
agen.

PA
spremljanja
predvsem progr.… SVPA
nakupov predvsem PA
programov…
SVPA

N Povpreč
ni rang
21
21
21
21

19,33
23,67
18,07
24,93

Generacija Y
Generacija X
Vsota
MannZ
p
N Povpreč Vsota
Mannrango Whitney
vredn.
ni rang rangov Whitney
v
U test
U test
406,00
55
51,69 2843,00
175,000 -1,229 0,219
1303,000
497,00
54
58,37 3152,00
379,50
53
47,52 2518,50
148,500 -1,937 0,053
1087,500
523,50
54
60,36 3259,50

Z

p
vrednost

-1,182

0,237

-2,370

0,018

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost

Tabela 30: Rezultati analize razlike med predvidevanji o verjetnosti spremljanja ali nakupa predvsem programov PA ali SVPA – Sklop vprašanja
6, generacija BB in MG

Predvidevanje o
verjetnosti...

Vrsta N
agen.

PA
SVPA
nakupov predvsem PA
programov…
SVPA
spremljanja
predvsem progr.

25
25
25
25

Generacija BABY BOOM
Generacija MG – Zrela generacija
Povprečni Vsota MannZ
p
N Povprečni Vsota
MannZ
p
rang
rangov Whitney
vrednost
rang
rangov Whitneyev
vrednost
U test
U test
19,26 481,50
10
7,20 72,00
156,500 -3,263
,001
17,000 -2,606
0,009
31,74 793,50
10
13,80 138,00
21,54 538,50
10
7,40 74,00
213,500 -2,051
,040
19,000 -2,488
0,013
29,46 736,50
10
13,60 136,00

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
39

Tabela 31: Rezultati analize razlike med predvidevanji o verjetnosti spremljanja ali nakupa predvsem programov PA ali SVPA – Sklop vprašanja
6, izobrazba - osnovna in srednja šola / višja šola in visoka šola, fakulteta
Vrsta
agen.

N

PA
spremljanja
predvsem progr.… SVPA
nakupov predvsem PA
progr.…
SVPA

41
41
40
41

Predvidevanje o
verjetnosti...

Povp.
rang
34,13
48,87
33,68
48,15

Osnovna in srednja šola
Višja šola in visoka šola fakulteta
Vsota
MannZ
p
N Povprečni Vsota
MannZ
p
rangov Whitney
vredno
rang
rangov Whitneyev
vrednost
U test
st
U test
1399,50
56
50,13 2807,00
538,500 -2,978
,003
1211,000
-2,067
,039
2003,50
55
61,98 3409,00
1347,00
55
47,24 2598,00
527,000 -3,005
,003
1058,000
-2,902
,004
1974,00
55
63,76 3507,00

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost

Tabela 32: Rezultati analize razlike med predvidevanji o verjetnosti spremljanja ali nakupa predvsem programov PA ali SVPA – Sklop vprašanja
6, izobrazba – magisterij, doktorat

Predvidevanje o verjetnosti...
spremljanja predvsem programov…
nakupov predvsem programov…

Magisterij ali doktorat
Vrsta N Povprečni Vsota Mann-Whitney
Z
agen.
rang
rangov
U test
PA
SVPA
PA
SVPA

14
14
14
14

12,14
16,86
12,39
16,61

170,00
236,00
173,50
232,50

p vrednost

65,000

-1,624

,104

68,500

-1,488

,137

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111,
Y: 21, X: 55, BB:25, MG:10; M: 51, Ž: 60; OŠ/SŠ: 41, V/UN: 56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 33: Povprečne ocene in razvrstitev elementov produkta SVPA po pomembnosti za prihodnost: »8. Prosim, da sedaj pomislite na
prihodnost (na primer čez 5 ali 10 let). Kako pomembni bodo za Vas sledeči ELEMENTI PROGRAMA, da bi se odločili za nakup pri
specializirani lokalni agenciji?Prosim, razvrstite elemente po pomembnosti od 1 do 9, kjer je 1 = najbolj pomembno in 9=najmanj pomembno«,
celotni vzorec
Podvprašanja
1
61
(55)
17
(16)

2
22
(20)
23
(21)

0 (0)

5 (5)

5 (5)

16
(15)

Obljublja zaposlitev vseh čutov 5 (5)

8 (7)

1 (1)

3 (3)

Cena ustreza obsegu in vsebini 14
(13)
programa
Ocene programa dosegljive na
3 (3)
internetu
Predvideni udeleženci mi bodo
3 (3)
podobni (življenjski slog,
interesi)

24
(22)

Vsebinsko ustreza mojim
interesom
Vključuje edinstvenosti
destinacije
Vključuje doživetje, izvedljivo
le skupini
Daje nova znanja / izkušnje

Udeleženci aktivno sodelujejo

Velja Št.
Std.
Povp.
vni enot
odklon

Odgovori (n), izraženi v odstotkih

5 (5)
3 (3)

3
4
5
6
7
11
2 (2) 2 (2) 5 (5) 3 (3)
(10)
17
13 (12) 15 (14) 8 (7) 5 (5)
(16)
20
7 (6) 7 (6) 13 (12) 9 (8)
(18)
21
17
21 (19) 16 (15)
7 (6)
(19)
(16)
18
18
5 (5) 17 (16) 14 (13)
(17) (17)
15
26
7 (6) 11 (10) 12 (11)
(14) (24)
22
12 (11) 14 (13) 7 (6) 8 (7)
(20)
11
15
9 (8)
22 (20) 11 (10)
(10)
(14)
9 (8)

5 (5) 11 (10)

14
12
(13) (11)

8

9

5 (5)

3 (3)

16
(15)

16
(15)

Skupaj
110
(100)
108
(100)
110
(100)
108
(100)
108
(100)
108
(100)
109
(100)
108
(100)

1 (1)

3 (3)

9 (8)

1 (1)

17
(15)

32
(29)

1 (1)

4 (4)

22
(20)

29
(27)

108
(100)

17
(16)
20
(19)

6 (6)
13
(12)

110 111

2.2

2.0

108 111

3.8

2.2

110 111

6.7

2.1

108 111

4.3

1.9

108 111

5.5

2.2

108 111

6.3

1.9

109 111

3.8

2.2

108 111

5.7

2.3

108 111

6.6

2.3

Opomba: Oznake: n = število anketirancev, ki so navedli oceno ranga pri posameznem odgovoru. Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (cel vzorec: 111) so
predstavljali odgovori, kjer ni bilo podane ocene; (%) = številke v oklepajih pomenijo delež od skupnega števila odgovorov.
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Tabela 34: Povprečne ocene in razvrstitev kompetenc kadra SVPA po pomembnosti za prihodnost: »9. Kaj menite, kako pomembni bodo za Vas
sledeči vidiki PREDSTAVITVE specializirane lokalne agencije in njenega kadra, da se boste odločili za nakup pri njej v prihodnosti (na primer
čez 5 ali 10 let)?Prosim, razvrstite elemente po pomembnosti od 1 do 8, kjer je 1 = najbolj pomembno in 8=najmanj pomembno«, celotni vzorec
Podvprašanja
AGENCIJA bo v predstavitvi
izpostavljala:

1

2

3

38
14
15 (14)
(35)
(13)
31
17
Visoko kakovost izvedbe (znanje,
31 (29)
(29)
(16)
veščine)
11
0 (0) 13 (12)
Samostojnost kadra
(10)
19
Posebno zavzetost - žar - pri kadru 8 (7) 10 (9)
(18)
18
15
18 (16)
Prilagodljivost strankam
(16)
(14)
Vključenost v okolje destinacije,
5 (5) 4 (4) 7 (6)
kjer deluje
Izvirnost - inovativnost

Dostopnost (fizična in po internetu) 4 (4)
Odgovornost/zanesljivost

Velja Št. Povp Std.
vni enot rečje odklon

Odgovori (n), izraženi v odstotkih

6 (6)

8 (7) 12 (11)

4

5

6

7

11
(10)

7 (6)

15
(14)

9 (8)

6 (6)

12
(11)

6 (6)

3 (3)

9 (8)

4 (4)

16
(15)
22
(20)
18
(17)

13
(12)
14
(13)
17
(16)
17
(16)
24
(22)

17
(16)
23
(21)

15
(14)
16
(15)

32
(30)
12
(11)
11
(10)
19
(18)
14
(13)

7 (6)

8 (7)

3 (3)

9 (8)

21
(19)

18
(17)

9 (8)

8

Skupaj

109
(100)
108
2 (2)
(100)
22
108
(20) (100)
108
7 (6)
(100)
111
4 (4)
(100)
23
108
(21) (100)
39
108
(36) (100)
108
10 (9)
(100)
0 (0)

109 111 3.1

2.1

108 111 2.8

1.8

108 111 5.7

2.1

108 111 4.6

2.0

111 111 3.8

2.0

108 111 5.5

2.0

108 111 6.0

2.0

108 111 4.3

2.0

Opomba: Oznake: n = število anketirancev, ki so navedli oceno ranga pri posameznem odgovoru. Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (cel vzorec: 111) so
predstavljali odgovori, kjer ni bilo podane ocene; (%) = številke v oklepajih pomenijo delež od skupnega števila odgovorov.
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3. Poglavje 5.3. – HIPOTEZA H5
Tabela 35: Podatki za analizo hipoteze 5 - »Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu specializirane agencije, bi obiskal/a tudi brez nakupa
programa / Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu specializirane agencije, bom ponovno obiskal/a v prihodnosti«, cel vzorec
Podvprašanja

Odgovori (n), izraženi v odstotkih

Veljav.

Št. Povp Std.
enot rečje odklon

1
3
4
5
2
nikakor
niti
precej povsem
precej
Skupaj
ni
verjetno niti verjetn verjetn
neverjetno
verjetno
neverjetno
o
o
Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu
specializirane agencije, bi obiskal/a tudi brez
nakupa programa.
Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu
specializirane agencije, bom ponovno obiskal/a
v prihodnosti.

2 (2)

15 (14)

26 (24)

45 (42) 19 (18) 107 (100)

107

111 3.6

1.0

2 (2)

11 (10)

30 (28)

39 (36) 25 (23) 107 (100)

107

111 3.7

1.0

Opomba: Oznake: n = število odgovorov anketirancev, ki so podali oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (111) so
predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti; (%) = številke v oklepajih pomenijo delež od skupnega števila odgovorov.
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Tabela 36: Analiza razlike med odgovori na trditvi: »Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu specializirane agencije, bi obiskal/a tudi brez
nakupa programa« / »Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu specializirane agencije, bom ponovno obiskal/a v prihodnosti« - moški, ženske;
neparametrični Mann-Whitney test
Spol: N Povprečni Vsota
rang
rangov
Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu specializirane
agencije, bi obiskal/a tudi brez nakupa programa.
Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu specializirane
agencije, bom ponovno obiskal/a v prihodnosti.

MannZ
p
Whitney
vrednost
U test
1357,500 -0,386 0,700

M

48

55,22

2650,50

Ž
M
Ž

59
48
59

53,01
50,86
56,55

3127,50
2441,50 1265,500 -0,985
3336,50

0,325

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (M: 51, Ž: 60;) so
predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 37: Analiza razlike med odgovori na trditvi: »Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu specializirane agencije, bi obiskal/a tudi brez
nakupa programa« / »Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu specializirane agencije, bom ponovno obiskal/a v prihodnosti« - starostne
skupine – generacije, neparametrični Kruskal-Wallisov test.

Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu
specializirane agencije, bi obiskal/a tudi brez
nakupa programa.
Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu
specializirane agencije, bom ponovno obiskal/a v
prihodnosti.

Starostne
skupine
Generacija Y
Generacija X
Generacija BB
Generacija MG
Generacija Y
Generacija X
Generacija BB
Generacija MG

N

Povprečni rang
20
52
25
10
21
51
25
10

47,60
59,09
44,16
64,95
48,21
51,60
64,40
52,40

2

g

p vrednost

6,652

3

0,084

4,226

3

0,238

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (Y: 21, X: 55,
BB:25, MG:10) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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Tabela 38: Analiza razlike med odgovori na trditvi: »Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu specializirane agencije, bi obiskal/a tudi brez
nakupa programa« / »Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu specializirane agencije, bom ponovno obiskal/a v prihodnosti« - izobrazba,
neparametrični Kruskal-Wallisov test.
Izobrazba
Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu
specializirane agencije, bi obiskal/a tudi brez
nakupa programa.
Destinacijo, ki sem jo obiskal/a v programu
specializirane agencije, bom ponovno obiskal/a v
prihodnosti.

N

Osnovna in srednja šola
Višja in visoka šola fakulteta
Magisterij ali doktorat
Osnovna in srednja šola
Višja in visoka šola fakulteta
Magisterij ali doktorat

40
53
14
41
52
14

Povprečni
rang
54,19
51,79
61,82
53,62
51,58
64,11

2

g

p vrednost

1,284

2

0,526

1,975

2

0,373

Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (OŠ/SŠ: 41, V/UN:
56, M/DR: 14) so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost

Tabela 39: Moč motiva – »spoznavanje krajevnih posebnosti in zgodb z lokalnim vodnikom, ki oboje pozna in lahko zato zelo doživeto vodi »
sedanjost in prihodnost, celotni vzorec, primerjava ocen, Spearmanov korelacijski koeficient
Korelacija
7b. Spoznavanje krajevnih posebnosti in zgodb z lokalnim
vodnikom, ki oboje pozna in lahko zato zelo doživeto vodi
Spearmanova
korelacija

1b. Spoznavanje krajevnih posebnosti in
zgodb z lokalnim vodnikom, ki oboje
pozna in lahko zato zelo doživeto vodi

Koeficient
korelacije
P vrednost (2stranka)
N

0,431**
0,000
111

**. Korelacija je pomembna na ravni 0,01 (2-stranska).
Opomba: Oznake v tabeli: N = št. anketirancev, ki je podalo oceno na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa; Razliko do števila vseh veljavnih odgovorov (celotni vzorec: 111)
so predstavljali odgovori 0 = ne vem/ne morem odgovoriti), P = p -statistična pomembnost
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