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1 UVOD 
 
Na naslednjih straneh je predstavljeno diplomsko delo, katerega jedro je nakupni proces 
turistične storitve s poudarkom na vlogi čustev. Nakupne odločitve sodijo med procese 
odločanja, ki so eno najpomembnejših področij znotraj vedenja porabnikov. Peter in Olson 
(2002, str. 548) opredeljujeta vedenje porabnikov kot dinamično interakcijo med čustvi in 
razumom ter vedenjem in okoljem. Znanstveniki, ki proučujejo to področje, se ukvarjajo s 
temi medsebojnimi interakcijami, poleg tega pa obravnavajo tudi premišljeni del vedenja 
porabnikov. Omenjene interakcije so še posebej izrazite pri nakupu turističnega proizvoda, 
kjer so v porabnikove odločitve močno vpletena čustva. Razumevanje teh interakcij prispeva 
h kakovostnejšemu odločanju turista, poleg tega pa ponudniku turističnih proizvodov 
pojasnjuje vedenje turista. Poznavanje slednjega je na hitro razvijajočem se turističnem trgu 
in v visoko konkurenčnem poslovnem okolju, meni Pizam (1999, str. 1), nujno potrebno. 
Temu dodaja, da je sposobnost uspešnega konkuriranja močno povezana s sposobnostjo 
proizvajanja proizvodov, ki ustrezajo potrebam, pričakovanjem in željam turistov. 
 
Raziskovanje vedenja porabnikov v turizmu je v zelo zgodnji fazi razvoja (Swarbrooke, 2001, 
str. 4). Holbrook in Hirschman (1999, str. 121-122) raziskovalcem na tem področju 
predlagata, da je potrebno pri oblikovanju novih modelov vedenja pozornost usmeriti na to, 
kako turist pride do določenih razumskih in čustvenih odločitev. Podobnega mnenja je tudi 
Pizam (1999, str. 127), ki temu dodaja, da so čustva, občutja in sanje zelo pomemben element 
v nakupnem procesu turističnega proizvoda. Splošni model vedenja porabnikov (Slika 1 na 
str. 2) prikazuje, da čustva sodijo med notranje vplive pri oblikovanju posameznikove 
samopodobe in življenjskega sloga. Iz modela je razvidno, da so čustva zajeta v obravnavo, 
vendar se postavlja vprašanje, kakšna je njihova vloga v nakupnem procesu. Zato je namen 
diplomskega dela konceptualno in empirično raziskati proces odločanja za turistični proizvod 
s poudarkom na vlogi čustev. Natančneje rečeno, ugotoviti želim, kakšna je vloga čustev v 
posameznih stopnjah nakupnega procesa turistične storitve, in sicer tudi v odnosu do razuma. 
Cilj raziskave je na podlagi rezultatov teoretične in empirične raziskave podati smernice za 
kakovostnejše odločanje turistov ter smernice za strategije ponudnikov turističnih proizvodov. 
Z metodološkega vidika se bom opredeljene teme lotil s kvalitativnim pristopom, ki mi bo 
omogočal dovolj bogat nabor informacij o čustvih v procesu odločanja pri nakupu turističnega 
proizvoda. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slika 1: Splošni model vedenja porabnikov 
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Uvodnemu poglavju sledi drugo poglavje, v katerem bom predstavil storitve in turistični 
proizvod. Turistični proizvod ima poleg značilnosti, ki jih deli s storitvami, tudi njemu lastne 
značilnosti. Poglavje podaja opis trženjskega spleta za storitve, ki poleg elementov 
trženjskega spleta za fizične izdelke vsebuje nekaj dodatnih elementov . Tretje poglavje je 
namenjeno predstavitvi nakupnega procesa in čustev v njem. V prvem delu poglavja bom na 
kratko opredelil modele raziskovanja, odločanja in pomanjkljivosti modelov vedenja turistov. 
Temu bo sledil opis nakupnega procesa in njegovih faz ter na koncu še opis nakupnega 
vedenja kupcev turističnega proizvoda. V drugem delu poglavja bom najprej na splošno 
opredelil čustva in vrste čustev ter opisal čustva v turizmu. Sledila bo obravnava čustev v 
modelih odločanja. Obravnavano poglavje bom zaključil z opredelitvijo odražanj čustev pri 
odločanju. V naslednjem poglavju bom s pomočjo kvalitativne raziskave ugotavljal, kako se 
obravnavana čustva odražajo v nakupnem procesu turističnega proizvoda. Peto poglavje je 
namenjeno predstavitvi rezultatov, šesto poglavje pa sklepnim mislim. V tem poglavju bom 
določil tudi smernice za kakovostnejše odločanje turistov in smernice za strategije podjetij, ki 
tržijo turistične proizvode. 
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2 STORITVE IN TURISTIČNI PROIZVOD 
 
Glavna tema diplomskega dela je vloga čustev v nakupnem procesu turističnega proizvoda. 
Turistični proizvod vzbuja pri raziskovalcih vedenja turistov veliko pozornost. In kar je prav 
zanimivo; turisti se kljub temu, da po njegovi uporabi nimajo ničesar oprijemljivega, 
naslednjič ponovno odločijo za njegov nakup. Turistični proizvod je pretežno storitev 
(Mihalič, 2003, str. 47), zato se bom pri obravnavi proizvoda osredotočil samo na storitve, ki 
jih bom opisal v nadaljevanju. Temu bo sledil opis dodatnih elementov trženjskega spleta, ki 
so zaradi značilnosti storitev pomembni pri trženju storitev. Na koncu bom opredelil še 
obravnavani turistični proizvod.  
 

2.1 STORITEV IN ZNAČILNOSTI STORITEV 
 
»Storitev je vsako dejanje ali delovanje, ki ga nekdo lahko ponudi drugemu, je 
neopredmeteno ter ne pomeni lastništva nečesa. Njena izvedba je lahko povezana s fizičnimi 
izdelki, ali pa tudi ne« (Kotler, 2003, str. 444). Ključne značilnosti storitev so: 
neopredmetenost, neločljivost, spremenljivost in minljivost (Kotler 2003, str. 446). Vsaka 
izmed njih bo podrobneje predstavljena v nadaljevanju.  
 

2.1.1 NEOPREDMETENOST 
 
Posebnost storitev v primerjavi s fizičnimi izdelki je, da storitev pred nakupom ne moremo 
videti, okusiti, potipati, slišati ali vonjati (Kotler, 2003, str. 446). Potočnik (2000, str. 20) 
pravi, da z nakupom kateregakoli izdelka kupec sorazmerno lahko opredeli, kaj je dobil in ali 
so bile njegove potrebe zadovoljene. V nadaljevanju navaja, da se tega pri storitvah ne da 
preprosto opredeliti. Razlog je v tem, da kupec po nakupu in porabi pogosto nima v posesti 
ničesar opredmetenega. Za izvajalca storitev je pojasnjevanje in specificiranje ponujenih 
storitev zahtevno delo. Na strani kupcev se pojavlja negotovost glede kakovosti storitev, ki pa 
jo skušajo odpraviti z določenimi znaki ali dokazili. Kupci pridejo do določenih sklepov glede 
storitev na podlagi prostora, ljudi, opreme, komunikacijskega gradiva, simbolov in cene. 
Storitvena podjetja imajo torej nalogo poskrbeti za dokazno gradivo, ki naj bi neotipljivo 
spremenilo v otipljivo. Tako svojim abstraktnim ponudbam skušajo dodati fizične dokaze.  
 

2.1.2 NELOČLJIVOST 
 
Druga lastnost storitev je neločljivost. »Storitve so ponavadi proizvedene in porabljene 
sočasno« (2003, str. 447). Middleton (2001, str. 42-43) navaja, da izvedba storitev zahteva 
sočasno aktivno sodelovanje proizvajalca in porabnika. Vendar to ne velja za izdelke. Ti so 
izdelani, skladiščeni in prek posrednikov preneseni do porabnikov. Za izvajalca storitve pa je 
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značilno, da storitev posreduje in je hkrati tudi sam del storitve. Tako je porabnik pogosto 
vključen v izvedbo storitve, poleg tega pa skupaj s ponudnikom vpliva na končni izid, ki je 
njegovo zadovoljstvo (Potočnik, 2000, str. 21).  
 

2.1.3 SPREMENLJIVOST 
 
Storitve so zelo spremenljive, saj so v veliki meri odvisne od tega, kdo, kdaj in kje jih izvaja. 
Nekateri izvajalci storitev so lahko izjemno razumevajoči in prijazni, drugi pa so lahko v 
vzpostavljanju odnosov s strankami precej neuspešni. Kupci storitev se zavedajo te 
spremenljivosti in se zato pred izbiro ponudnika večkrat posvetujejo s prijatelji (Kotler, 2003, 
str. 448). Middleton (2003, str. 43) pravi, da dobesedni pomen besede spremenljivost v 
povezavi s storitvami pomeni, da je vsaka izvedena storitev edinstvena za vsako stranko. 
Človeška bitja nismo stroji, zato so storitve resnično spremenljive. Potočnik (2000, str. 21-22) 
navaja, da je spremenljivost opravljene storitve neizogibna posledica hkratne izvedbe in 
porabe (to je, neločljivosti).  
 

2.1.4 MINLJIVOST 
 
Posebnost storitev je tudi v tem, meni Kotler (2003, str. 448), da jih ne moremo shranjevati. V 
primeru, da je povpraševanje stalno, minljivost ni problem, v nasprotnem primeru pa imajo 
storitvene organizacije hude težave. Middleton (2001, str. 44) pravi, da za storitvene 
organizacije ni mogoče, da naredijo zaloge proizvodov za zadovoljitev dnevnih nihanj v 
povpraševanju. Med takšne organizacije sodijo tudi letalski in javni prevozniki ter gostinska 
podjetja. Ti neprodanih sedežev na liniji in nezasedenih hotelskih sob ne morejo prodati 
kasneje (Potočnik, 2000, str. 21). Storitveno proizvodnjo je tako lažje smatrati kot količino za 
proizvesti in ne kot količino proizvodov (Middleton, 2001, str. 44).  
 

2.2 TRŽENJSKI SPLET ZA STORITVE  
 
Pri oblikovanju trženjskega spleta storitvenih dejavnosti je potrebno usmeriti pozornost na 
dodatne elemente trženjskega spleta. Tradicionalni štirje trženjski P-ji ( proizvod (angl. 
product), prodajna cena (angl. price), prodajna pot (angl. place) in tržno komuniciranje (angl. 
promotion)) zadoščajo pri fizičnih izdelkih. Pri storitvenih dejavnostih pa je zaradi posebnih 
lastnosti storitev (omenjenih v prejšnji točki) potrebno vključiti še tri druge elemente. Ti so: 
ljudje (angl. people), fizični dokazi (angl. physical evidence) in proces (angl. process) (Kotler, 
2003, str. 450). Sledi razlaga vseh treh elementov.  
 
Ljudje. Storitve izvajajo ljudje, zatorej je izbira, usposabljanje in motiviranje zaposlenih 
izrednega pomena, saj ima ogromen vpliv na porabnikovo zadovoljstvo. Zaposleni naj bi 
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izžarevali sposobnost, skrbnost, odzivnost, zavzetost, sposobnost premagovanja problemov in 
dobronamernost (Kotler, 2003, str. 450). Storitveno podjetje mora natančno opredeliti, kaj 
pričakuje od zaposlenih pri njihovem kontaktiranju s porabniki ali samem izvajanju storitev. 
Dejstvo je, da zaposleni največ prispevajo k privabljanju in ohranjanju strank (porabnikov 
turističnega proizvoda), zato zagotavljajo trajno konkurenčno prednost storitvenega podjetja 
(Potočnik, 2000, str. 150). Middleton (2001, str. 94) pravi, da je enostavno prepoznati, da 
večina spremenljivosti turističnih storitev izvira iz medsebojnega človeškega vplivanja, ki se 
pojavlja tekom procesa. Ti vplivi lahko pozitivno ali negativno vplivajo na celotno kupčevo 
doživetje. Podobnega mnenja so tudi Rust in ostali (1996, str. 11), saj trdijo, da mnogo 
storitev zahteva osebno sodelovanje med kupci in zaposlenimi. Prav to sodelovanje pa močno 
vpliva na kupčevo zaznavanje kakovosti storitev. 
 
Fizični dokazi. Fizični dokazi in predstavitve so sredstva, preko katerih skušajo podjetja 
pokazati kakovost svojih storitev (Kotler, 2003, str. 450). Potočnik (2000, str. 154) opisuje 
fizične dokaze v širši obliki, ki ji pravi fizična podpora. To sestavljajo fizično okolje 
(zgradbe, prostori), sredstva (stroji, naprave) in fizični dokazi storitve (prospekti, katalogi, 
promocijsko gradivo/predmeti, spominki, zavarovalne police itd.). Pomen fizičnega okolja kot 
trženjskega instrumenta je velik, saj z njim podjetje vpliva na nakupne odločitve porabnikov 
storitev. Porabniki se pogosto odločajo za določene storitve prav zaradi fizičnega okolja in 
tehnološke podpore izvajanju storitev. »Fizično okolje ustvarja 'atmosfero' z vidnimi, slišnimi, 
otipljivimi, vohalnimi in drugimi zaznavami storitve.« (Potočnik, 2000, str. 154). Storitveno 
podjetje lahko z dejavniki fizičnega okolja na različne načine manipulira z namenom, da bi 
ustvarilo pozitivno zaznavanje storitev. Zatorej si prizadeva, da bi pojasnilo storitev s 
fizičnimi dokazi (stvarmi), ki jih porabnik lahko zazna s svojimi petimi čutili.  
 
Procesi. Storitveni proces sestavljajo postopki, seznami nalog, delovni postopki in delovne 
operacije. Ti omogočajo izvedbo storitve. Sam potek izvajanja storitev pa je odvisen tudi od 
oblike in načina vključitve izvajalca in porabnika. Izvajalci so kritični dejavnik trženjskega 
spleta, zato morajo storitvenemu procesu posvetiti posebno pozornost. V primeru, da bi bilo 
izvajanje storitve nezadovoljivo, bi to lahko povzročilo izgubo porabnikov, ker bi se ti 
usmerili h konkurentom. Veliko storitvenih podjetij se ne zaveda pomembnosti dobrega 
izvajanja storitvenega procesa in njegovega prispevka h kakovosti storitve. Vse pomembnejše 
pa je tudi njegovo prilagajanje posameznim porabnikom (Potočnik, 2000, str. 151-152). 
 
Middleton (2001, str 98) pravi, da je za potovalne in turistične organizacije v primerjavi z 
ostalimi storitvenimi organizacijami pomembneje, kako je bila storitev izvedena in zaznana s 
strani kupca. Medtem ko se uspešnost ostalih organizacij lahko sodi na podlagi vidnih 
rezultatov, pa za potovalne in turistične organizacije velja, da je težko ugotoviti rezultat iz 
doživetja, ki ga je kupec izkusil tekom procesa proizvodnje in potrošnje. Zaposleni in kupci 
so pomemben člen celotnega procesa, saj kupci med procesom srečujejo ogromno zaposlenih. 
Prav njihovo medsebojno vplivanje pa močno zaznamuje končno kakovost storitve in 
zadovoljstvo kupca. 
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2.3 TURISTIČNI PROIZVOD 
 
Kot sem omenil v uvodu drugega poglavja, opisu značilnosti storitev sledi kratka predstavitev 
turističnega proizvoda kot osrednjega »izdelka« diplomskega dela.  
 

2.3.1 TURISTIČNI PROIZVOD  
 
Turistični proizvod je v širšem pomenu besede neke vrste izdelek, slednjega pa Kotler (1999, 
str. 274) opredeljuje kot »vsaka stvar, ki jo je možno ponuditi na trgu za vzbuditev pozornosti, 
za nakup, uporabo ali porabo in ki lahko zadovolji željo ali potrebo«. 
 
Izrazoslovje s področja turizma vsebuje pogosto uporabljen izraz »turistični proizvod«. Lahko 
se nanaša na fizične izdelke, na čiste storitve ali na storitve, ki so vezane na nek 
materializirani proizvod ali izdelek (Mihalič, 2003, str. 62). Kotler (2003, str. 445–446) pravi, 
da je storitev lahko manjša ali celo poglavitna sestavina celotne ponudbe podjetja. V zvezi s 
tem loči pet vrst ponudb:  

• zgolj fizični izdelki, 
• fizični izdelki s spremljajočimi storitvami, 
• mešana ponudba, 
• glavna storitev s spremljajočimi stranskimi fizičnimi izdelki in storitvami, 
• zgolj storitev. 

 
Turistično potovanje je sestavljeno iz potrošnje cele vrste storitev, med katere štejemo: 
prevoz, nastanitev, ogled znamenitosti, zabavo, itd. Turist lahko večino teh elementov kupi 
pri enem ponudniku (npr. nakup pavšalnih počitnic) ali pa jih lahko zakupi tudi sam (npr. 
rezervacija polpenziona v izbranem hotelu) (Mihalič, 2003, str. 62). Elementi so združeni v 
celoto na različne načine z namenom, da najbolj zadovoljijo porabnikove potrebe (Middleton, 
2001, str. 122). 
 
Mihalič (2003, str. 62) navaja tri vrste turističnih proizvodov glede na različne vidike:  

• z vidika turista: celotni turistični proizvod, 
• z vidika turističnega proizvajalca: delni turistični proizvod, 
• z vidika organizatorjev potovanj: pavšalni proizvod. 

V nadaljevanju bom podal kratko obrazložitev za vsakega izmed teh treh vrst proizvodov. 
 
2.3.1.1 CELOTNI TURISTIČNI PROIZVOD 
 
»Turistični proizvod je celotno doživetje turista od trenutka, ko zapusti kraj stalnega bivališča, 
do trenutka, ko se vrne vanj« (Mihalič, 2003, str. 62–63). Z vidika turista je celotni turistični 
proizvod skupek ali paket opredmetenih ali neopredmetenih elementov, ki temeljijo na 
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aktivnostih v destinaciji (Middleton, 2001, str. 125-127). Nekatere izmed elementov 
predstavljam v nadaljevanju.  
 
Privlačnosti destinacije in okolje  
Mihalič (2003, str. 63) pravi, da so privlačnosti destinacije gonilna sila in osnovni motiv za 
turistično povpraševanje. V nadaljevanju navaja, da so kljub temu, da se pogosto ne prodajajo 
neposredno na turističnem trgu, v resnici pomembnejši sestavni del turističnega proizvoda. 
Privlačnost destinacije je vzrok, da se oblikuje povpraševanje po namensko proizvedenih 
turističnih storitvah. Med elemente destinacije, ki skupaj tvorijo okolje, sodijo naravne 
privlačnosti, arhitekturne privlačnosti, kulturne privlačnosti in socialne privlačnosti 
(Middleton, 2001, str. 125). 
 
Turistične zmogljivosti v destinaciji 
Te so locirane v destinaciji ali pa so povezane z njo. Njihov namen je, da omogočijo turistu 
ostati in uživati v privlačnostih. Mednje spadajo nastanitvene zmogljivosti, restavracije, bari, 
kavarne, športne naprave in druge zmogljivosti ter storitve (Middleton, 2001, str. 126). 
Ločevanje med privlačnostmi destinacije in turističnimi zmogljivostmi ni enostavno. Včasih 
turistična zmogljivost v destinaciji postane privlačnost destinacije, čeprav je njena osnovna 
funkcija zagotavljati določene storitve (Mihalič, 2003, str. 63). 
 
Dostopnost destinacije 
Dostopnost destinacije vsebuje elemente, ki vplivajo na stroške, hitrost in udobje potovanja 
do destinacije. Semkaj spadajo: cestna in železniška infrastruktura, letališča, javna prevozna 
sredstva, itd. (Mihalič, 2003, str. 63). 
 
Predstave ali podobe destinacije (angl. images of destination) 
Porabnik ima glede določene destinacije neke predstave in podobe, ki močno vplivajo na 
nakupno odločitev. Kljub temu, da ne temeljijo na izkušnjah in dejstvih, so vedno močni 
motivatorji v turizmu. Obstaja tudi močna povezanost med podobami in pričakovanji 
turističnih doživetij. To pomeni, da si ljudje, ki še nimajo dejanske podobe o destinaciji, to 
ustvarijo preko medijev in drugih kanalov, ki jih omogočajo fizični dokazi in sredstva 
(Middleton, 2001, str. 126–127). 
 
2.3.1.2 DELNI TURISTIČNI PROIZVOD 
 
Turistični proizvod je sestavljen proizvod, ki ga tvorijo proizvodi posameznih turističnih 
proizvajalcev. »Z vidika proizvajalca je delni turistični proizvod posamezna storitev ali 
skupek več storitev, ki jih proizvaja oz. prodaja« (Mihalič, 2003, str. 64). Semkaj sodijo 
proizvodi letalskih družb, muzejev in drugih.  

 
Delni turistični proizvod pa je opredeljen tudi z vidika turista. V tem primeru je delni 
turistični proizvod celotno doživetje turista (Mihalič 2003, str. 64). Avtorica kot primer 
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navaja hotel in tako v turistični proizvod vključuje vsa doživetja turista, ki jih je izkusil. To 
pomeni od njegovega prvega stika s hotelom do njegove odjave v recepciji. 
 
2.3.1.3 PAVŠALNI PROIZVOD 
 
Organizatorji potovanj povezujejo delne turistične proizvode hotelirjev, transportnih in drugih 
podjetij v pavšalni proizvod. »Pavšalni proizvod je standardiziran paket storitev, ki ga 
sestavljata najmanj dve potovalni storitvi, ki ga vnaprej proizvedejo za neznanega kupca in za 
trg, ki ga razpišejo v tiskanih ali drugih medijih ter nudijo po javno objavljeni pavšalni ceni 
tako, da cene posameznih, v paket povezanih turističnih storitev, niso razpoznavne« (Mihalič, 
2003, str. 65). 
 

2.3.2 POSEBNE ZNAČILNOSTI TURISTIČNEGA PROIZVODA 
 
Posebnost turističnega proizvoda je v tem, da vsebuje vse značilnosti storitev, poleg tega pa 
ima tudi značilnosti, ki so lastne samo njemu in ne vsem storitvam (Mihalič, 2003, str. 49). 
Posebne značilnosti turističnega proizvoda bom opisal v nadaljevanju, in sicer najprej 
neenakomerno povpraševanje, potem medsebojno odvisnost delnih turističnih proizvodov in 
nazadnje velik delež fiksnih stroškov v celotnih stroških. 
 
Neenakomerno povpraševanje 
Neenakomerno povpraševanje po turističnih proizvodih je posledica spreminjajočih se 
klimatskih razmer ter povezanosti letnih dopustov, šolskih počitnic in praznikov s samim 
povpraševanjem. Nihanje povpraševanja povzročajo tudi nenadni dogodki, kot so: vojne, 
terorizem, naravne katastrofe in podobno (Mihalič, 2003, str. 49). 
 
Medsebojna odvisnost delnih turističnih proizvodov (komplementarnost)
Obstajata dva vidika komplementarnosti turističnega proizvoda (Mihalič, 2003, str. 50):  
- obstoj komplementarnega razmerja med ponudbami turističnih proizvajalcev; Avtorica v 
nadaljevanju navaja primer hotela z igralnico, ki mora imeti vzporedno z igralnico odprto tudi 
menjalnico. 
- obstoj komplementarnega razmerja med ponudbo turističnih podjetij in neproizvedene 
turistične ponudbe; Mihalič (2003, str. 50) kot primer navaja poletne počitnice, katere 
sestavljajo proizvedene hotelske storitve in ugodne klimatske razmere v poletnih mesecih. 
Komplementarnost turistične ponudbe pomeni, da je obstoj enega dela brez drugega 
nemogoč. Potrebno jo je razumeti kot nujnost po medsebojnem povezovanju in usklajevanju 
turističnih ponudnikov v določeni destinaciji. Znano je, da se kakovost celotnega turističnega 
proizvoda meri po kakovosti delnega turističnega proizvoda najslabše kakovosti (Mihalič, 
2003, str. 50). 
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Velik delež fiksnih stroškov v celotnih stroških 
Turistična dejavnost zahteva veliko osnovnih sredstev v obliki zgradb in zemljišč, ki pa so 
nizko izkoriščena. Posledično to pomeni velik delež stalnih stroškov na enoto proizvoda. Za 
uspešno ekonomsko poslovanje je pomembno, da so hoteli in restavracije locirani na mestu, 
kjer obstaja povpraševanje in se njihove storitve tudi potrošijo (Mihalič, 2003, str. 50).  
 
Morrison (Mihalič, 2003, str. 51) poleg že omenjenega neenakomernega povpraševanje in 
komplementarnosti turističnih ponudnikov navaja še naslednje značilnosti turističnih storitev: 
krajši čas uporabe turističnih storitev, večji vpliv iracionalnih dejavnikov na nakupno 
odločitev, velik pomen vidnih elementov storitev (npr. opremljenost turističnih podjetij, 
izgled zaposlenih), velik pomen imidža podjetja, velik pomen posrednikov, ki omogočajo stik 
ponudbe in povpraševanja.« 
 

2.3.3 RAVNI PROIZVODA 
 
Ponudniki turističnih proizvodov morajo biti pri načrtovanju in izdelavi proizvodov zelo 
ustvarjalni, saj je konkurenca na turističnem trgu zelo velika. Pri oblikovanju in razvoju 
proizvodov so tržniki pozorni na ravni posameznega proizvoda, ki potekajo od osnovne 
koristi, ki jo daje proizvod ter vse do potencialnih razširitev tega proizvoda. Kotler (Mihalič, 
2003, str. 67–68) navaja pet ravni proizvoda:  
A. jedro, 
B. osnovni ali generični proizvod, 
C. pričakovani proizvod, 
D. razširjeni proizvod, 
E. potencialni proizvod. 

 
A. »Najosnovnejša raven izdelka je jedro izdelka, ki predstavlja osnovno storitev ali korist, ki 
jo kupec resnično kupuje« (Mihalič, 2003, str. 67). Kotler (1999, str. 274) pravi, da je vsak 
izdelek paket storitev, ki rešujejo težave. Tržniki morajo odkriti jedro kupčeve koristi vsakega 
izdelka in prodajati te koristi, raje kot pa goli prodajni izdelek. Primer jedra turističnega 
proizvoda je gost v hotelu, ki kupuje »počitek in spanje« (Mihalič, 2003, str. 67-68).  

 
B. Naloga tržnika je, da pretvori jedro izdelka v osnovni (generični) izdelek, ki je temeljna 
različica izdelka. V primeru turističnega proizvoda štejemo k tej ravni proizvoda hotel kot 
zgradbo s sobami za najem.  
 
C. Tretja raven proizvoda je pričakovani izdelek, katerega sestavljajo nizi lastnosti in 
pogojev. Slednje kupci pri nakupu ponavadi pričakujejo in z njimi soglašajo. V primeru 
hotela hotelski gostje pričakujejo čisto posteljo, milo in brisače, vodovodno napeljavo, 
telefon, omaro za obleke in primerno tišino. Večina hotelov lahko zadosti tem osnovnim 
pričakovanjem, zato turisti na tej ravni običajno še nimajo izoblikovanih preferenc.  
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D. Naslednja raven izdelka je razširjeni izdelek, ki vsebuje dodatne storitve in koristi. Zaradi 
njih se ponudba podjetja razlikuje od konkurenčnih ponudb. Razširitev svojega izdelka lahko 
hotel opravi tako, da vključi TV, sveže rože, šampon, hitro prijavo in odjavo iz hotela, odlično 
prehrano in podobno. 
 
E. Peta raven izdelka je potencialni izdelek, ki vsebuje vse mogoče razširitve in spremembe 
izdelka v prihodnosti. S potencialnim izdelkom je nakazan možen razvoj izdelka. Naloga 
podjetij je, da vztrajno iščejo nove načine, s katerimi bi zadovoljili kupce in s katerimi bi 
svoje ponudbe ločili od ponudbe drugih. Kot primer Kotler navaja pojav hotelov, ki imajo 
samo apartmaje, kjer gost zasede nekaj sob. Slednje predstavlja inovativno spremembo 
tradicionalnega hotela. Nekatera podjetja pa kupca ne samo zadovoljijo, temveč ga tudi 
razveselijo. To pomeni, da je v ponudbo vključeno tudi presenečenje. Kot primer navaja 
hotelskega gosta, katerega na blazini čaka bombon ali videorekorder z videokasetami. Na ta 
način podjetje izkazuje posebno pozornost do svojih gostov (Mihalič, 2003, str. 67-68). 

 

3 NAKUPNI PROCES IN ČUSTVA V NAKUPNEM PROCESU 
 
V prejšnjem poglavju sem se dotaknil orisa storitev in turističnega proizvoda, to poglavje pa 
namenjam drugemu ogrodju diplomskega dela, to je nakupnemu procesu in čustvom v njem. 
Skupna točka mnogih obstoječih modelov nakupnega procesa turističnega proizvoda je 
»hrepenenje« po čustvih (Pizam, 1999, str. 29, 121, 129). Vključitev čustev v nakupni proces 
je težavna, saj je poleg spremenljivih čustev potrebno vključiti v model tudi turista, katerega 
vedenje je zelo spremenljivo. Za boljše razumevanje vedenja turista in odražanja čustev je 
potrebno oba elementa proučevanja poenostaviti do največje možne mere. Tako je potrebno 
preiti iz že narejenih modelov vedenja turista v splošni model vedenja porabnika. Na drugi 
strani pa je potrebno proučiti odražanje čustev človeka in ugotoviti morebitne posebnosti pri 
odražanju čustev turista. Z namenom, da se temu približam, je cilj tega poglavja opredeliti 
nakupni proces porabnika in čustva v nakupnem procesu. 
 

3.1 NAKUPNI PROCES  
 
Nakupni proces lahko razumemo kot proces odločanja ali reševanja problemov, s katerimi 
označujemo premišljena in zavestna dejanja za zadovoljevanje želja in potreb (Damjan, 
Možina, 1999, str. 29). Odločanje je eno izmed mnogih področij, ki jih proučuje vedenje 
porabnikov. Slednji obravnava tudi uporabo proizvodov ali storitev ter izkušnje porabnikov z 
določenimi proizvodi (Solomon et al., 2006, str. 6). V nadaljevanju bom opisal modele 
raziskovanja porabnikovega odločanja in modele procesov odločanja. Temu bo sledil opis 
pomanjkljivosti obstoječih modelov vedenja turistov in opis petstopenjskega modela 
porabnikovega nakupnega odločanja, na podlagi katerega bo tudi temeljila raziskava v 
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naslednjem poglavju. Na koncu bom povzel značilnosti nakupnega vedenja kupcev 
turističnega proizvoda. 
 

3.1.1 MODELI RAZISKOVANJA PORABNIKOVEGA ODLOČANJA 
 
Erevelles (1998, str. 199-215) v svojem članku navaja, da čustva prispevajo k večjemu 
razumevanju izkustvenega pojava (vidika) potrošnje in so občasno glavni razlog 
porabnikovega vedenja. Pomembnosti čustev se vse bolj zavedajo tudi raziskovalci, saj je v 
zadnjih dveh desetletjih zaznati ogromen porast raziskovanja vloge čustev v trženju. 
Raziskave pogostokrat prikazujejo rezultate, ki jih je zelo težko razložiti z uporabo 
tradicionalnih teoretičnih modelov, saj čustvo lahko povzroči, da se porabnik obnaša 
nerazumno. 
 
V nadaljevanju avtor navaja, da so se zaradi njihove pomembnosti in enkratnosti spremenili 
tudi modeli raziskovanja porabnikovega odločanja, ki so sprva bili večlastnostni (angl. 
multiattribute models), danes pa se uporabljajo večrazsežnostni (angl. multidimensional 
models). Prvi so zelo preprosti, vendar pa imajo mnogo slabosti. Tako predpostavljajo, da 
porabniki pred nakupno odločitvijo temeljito analizirajo vse informacije. Raziskava je 
pokazala, da to ne drži v celoti, saj porabniki pogosto ne sodelujejo v razširjenem nakupnem 
procesu in tako minimizirajo svoje miselne aktivnosti. Tako se vedejo tudi v primerih, ko 
nakupujejo prvikrat, ko nakupujejo drage izdelke ter izvršujejo tvegane nakupe. Porabniki 
pogostokrat ne uporabljajo določenih informacij o lastnostih blagovne znamke, ampak 
preprosto izberejo blagovno znamko, ki vzbuja najbolj pozitivna čustva. Razlog za takšno 
vedenje je tudi v tem, da je potrebnega zelo malo miselnega napora. Slabost večlastnostnih 
modelov je med drugim v prepričanju, da čustveni procesi sledijo miselnim procesom. Cohen, 
Miniard in Dickson (Erevelles, 1998, str. 200) so ugotovili, da se čustveni procesi lahko 
odvijajo ločeno od miselnih procesov. Zaradi tega Erevelles (1998, str. 199-215) meni, da 
morajo biti oboji procesi raziskovani ločeno. Prav zaradi omenjenih razlogov je veliko 
tržnikov zamenjalo večlastnostni model z večdimenzionalnim modelom, saj slednji omogoča 
boljše razumevanje porabnikovega odločanja. 
 

3.1.2 MODELI ODLOČANJA 
 
Obstajata dva modela procesa odločanja, ki ju Elliott (1998, str. 95–108) poimenuje »model 
obdelovanja informacij« (angl. information-processing model) in »čustveni proces odločanja« 
(angl. model of emotion driven-choice). V literaturi je prevladujoč prvi model, ki temelji na 
sprejemanju odločitev na podlagi porabnikovih racionalnih odločitev. V nasprotju s tem 
modelom se drugi model osredotoča na odločitev porabnika, ki je družbeno in kulturno 
povezan ter temu primerno sprejema tudi odločitve. Tradicionalni modeli trdijo, da 
posameznik v procesu odločanja izvršuje kognitivne aktivnosti, tem sledi čustveno 
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vrednotenje, ki pa se konča z določenim vedenjem. V nasprotju s temi modeli je Zajonc 
(Elliott, 1998, str. 95) dokazal, da čustva niso samo ločen proces, ki ne vključuje znanja, 
ampak so primarni vpliv na razvoj preferenc in so občasno tudi pred znanjem. Dodal je še, da 
so čustva neizogibna, nepreklicna, težko ubesedena in neodvisna od znanja. Glavni problem, 
ki se pojavlja v raziskavah v zvezi s čustvi in njihovim opisom, je v tem, da raziskovalci 
čustva smatrajo kot osebni in individualni fenomen, ne pa kot družbeni pojav. Čustva namreč 
niso samo notranji dogodki, ampak so odkrita dejanja, ki so naslovljena na določeno 
občinstvo. Zato so deloma definirana v kulturnem kontekstu. Hochschild (Elliott, 1998, str. 
97) pravi, da se ljudje učimo lokalnih zakonov občutij ali povedano drugače, učimo se, kako 
naj čutimo, da bodo naša občutja primerna lokalnim okoliščinam ter da se bodo skladala s 
pričakovanji drugih ljudi.  
 

3.1.3 POMANJKLJIVOSTI MODELOV VEDENJA TURISTOV  
 
Obstajajo tradicionalni in novejši modeli ter predlogi vedenja turistov. Prvi so zelo racionalni 
in temeljijo na kognitivnem obdelovanju informacij (Pizam, 1999, str. 129). Phillips, Olson in 
Baumgartner (Pizam, 1999, str. 121) pravijo, da so ti modeli neprimerni za opisovanje 
odločitev, kjer čustvena komponenta igra pomembno vlogo. Ti modeli niso primerni za 
interpretacijo kompleksnosti realnega življenja, poleg tega pa ne vsebujejo pomembnih tem, 
kot so vloga čustev in občutij, pasivno iskanje informacij in sanjanje (Pizam, 1999, str. 129). 
Modeli so neprimerni za napovedovanje, saj so zelo stereotipni in splošni, kar je v nasprotju z 
realnim procesom odločanja, ki se zelo spreminja v odvisnosti od različnih skupin turistov. 
Poleg tega ne vsebujejo časovne dimenzije, kar onemogoča uporabniku, da bi točno vedel, 
kdaj vstopiti v proces in vplivati na odločitev. Modeli ne vključujejo tistih turistov, ki tega 
proizvoda ne uporabljajo, prav tako ne vključujejo zadreg, s katerimi se kupec sooča v 
nakupnem procesu. Vsi modeli domnevajo, da je nakup končni izid, zato nobeden izmed njih 
ne vsebuje priporočil za premagovanje zadreg (Pizam, 1999, str. 29). 
 
Novejših modelov je malo, saj so raziskovalci zaradi mnogih možnih modelov raje podali 
predloge, na katere naj bodo ustvarjalci novih modelov odločanja turistov pozorni. Veliko 
modelov odločanja obstaja zaradi različnosti posameznikov in skupin ter časa, v katerem se 
posameznik nahaja. Holbrook in Hirschman (Pizam, 1999, str. 121-122) predlagata, da je 
potrebno v novejše modele vključiti vedenja porabnikov, ki se razlikujejo glede na različne 
situacije in izkustva posameznika. Kot sem omenil že v uvodu, se je potrebno osredotočiti na 
to, kako porabniki pridejo do določenih razumskih in čustvenih odločitev, namenov, navad in 
ponakupnih vrednotenj. Avtorja sklepata, da je to edini način, s katerim je mogoče zajeti 
domišljijo, občutja in zabavo.  
 



 

3.1.4 PETSTOPENJSKI MODEL PORABNIKOVEGA NAKUPNEGA 
ODLOČANJA 

 
Obstoječi modeli odločanja porabnikov v turizmu so dokaj neprimerni za obravnavanje vloge 
čustev v nakupnem procesu. Zato sem izbral generični petstopenjski model, ki je primeren za 
analizo odločanja pri vseh vrstah proizvodov in storitev. Njegova prednost je ta, da dobro 
prikazuje časovno zaporedje posameznih faz. 
 
Porabnik gre pri nakupnem odločanju običajno skozi pet stopenj: prepoznavanje problema, 
iskanje informacij, presojanje možnosti, nakupna odločitev in ponakupno vedenje. 
Petstopenjski model na Sliki 2 (na str. 13) prikazuje, da se nakupno odločanje začne veliko 
pred dejanskim nakupom in ima posledice še dolgo zatem (Kotler, 2003, str. 204). Slednje 
spodbuja tržnike, da se osredotočijo na celoten nakupni proces in ne samo na nakupno 
odločitev (Kotler, 1999, str. 201). Po tem modelu naj bi porabniki pri odločanju za izdelek šli 
skozi vseh pet faz. Vendar to ne drži vedno, saj lahko porabniki določene stopnje preskočijo, 
ali pa se premaknejo nazaj na prejšnjo stopnjo. Koraki, ki jih opravi porabnik skozi nakupni 
proces, so odvisni od stopnje vpletenosti v nakup oz. od kompleksnosti nakupne situacije 
(Kotler, 2003, str. 204). 
 
Slika 2: Petstopenjski model porabnikovega nakupnega odločanja 
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Vir: Kotler, 2003, str. 204. 
 
Porabnikova vpletenost v nakupni proces turističnega proizvoda je visoka, saj proces vsebuje 
težje odločitve, ki potekajo daljše časovno obdobje. Porabnik je visoko vpleten v nakupni 
proces zaradi lastnosti proizvoda in njegovega velikega vpliva na čustva porabnika. Več 
avtorjev trdi, da porabnik aktivno sodeluje v vseh petih stopnjah procesa nakupnega 
odločanja. Tako lahko rečem, da je nakupni proces turističnega proizvoda razširjen 
(Swarbrooke, Horner, 2001, str. 70). Posamezne faze obravnavanega modela predstavljam v 
nadaljevanju. 
 
3.1.4.1 PREPOZNAVANJE PROBLEMA 
 
Nakupni proces se začne s kupčevim prepoznavanjem problema ali potrebe, ki jo sprožijo 
notranji ali zunanji dražljaji. Med notranje dražljaje štejemo posameznikove osnovne potrebe 
(lakoto, žejo,...), med katerimi ena preseže prag in postane vzgib. Na drugi strani so zunanji 
dražljaji, ki pri porabniku zbudijo potrebo (npr. oseba občuti lahkoto, ko gre mimo pekarne) 
(Kotler, 2003, str. 204). Potreba je občutek pomanjkanja nečesa v organizmu, kar povzroča 
neprijeten občutek, ki človeka sili k zmanjšanju nastale napetosti (Možina et al., 2002, str. 
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837). Prepoznavanje problema se pojavi vedno, ko porabnik občuti značilno razliko med 
njegovim dejanskim položajem in zaželenim oz. idealnim položajem. Porabnik zazna, da je 
nastal problem, ki ga je potrebno rešiti. Problem je lahko velik ali majhen, enostaven ali 
kompleksen (Solomon et al., 2006, str. 262). 
 
Huitt (1992) pravi: »Prepoznavanje problema je, kolikor je mogoče točno opisovanje vrzeli 
med zaznavanjem trenutnih okoliščin posameznika in tega, kar bi posameznik rad, da se 
zgodi«. Cilj te faze je jasno razumevanje problema, saj je zelo pomembno, da je problem 
točno, jasno in jedrnato opredeljen. Prepoznavanje problema je žarišče reševanja problema ali 
procesa odločanja, zato je problem nujno potrebno sporočiti sebi in drugim udeležencem 
procesa odločanja. Arnold (Huitt, 1992) je identificiral štiri tipe vrzeli. Kot prvo vrzel je 
navedel nekaj, kar je napačno in mora biti popravljeno. Drugo vrzel je pojmoval kot nekaj, 
kar grozi in mora biti preprečeno, tretjo vrzel pa je opredelil kot nekaj, kar se ponuja in mora 
biti sprejeto. Zadnjo vrzel predstavlja nekaj, kar manjka in mora biti priskrbljeno. Avtor 
opozarja na »tunelsko vizijo« (angl. tunnel vision), ki pomeni preozko opredeljevanje 
problema. Ta se pojavlja kot največja težava pri prepoznavanju problema, saj vodi do 
umetnega omejevanja iskanja alternativ. 
 
3.1.4.2 ISKANJE INFORMACIJ 
 
Iskanje informacij je proces s katerim porabnik pregleduje svoje okolje in išče primerne 
informacije, ki mu bodo pomagale sprejeti primerno odločitev (Solomon et al., 2006, str. 
265).  
 
Kotler (2003, str. 204) pravi, da bo spodbujen porabnik iskal dodatne informacije. V 
nadaljevanju navaja dve ravni spodbujenosti. Prva je milejše oblike, ki se imenuje povečana 
pozornost. Značilnost te ravni je, da porabnik postane dovzetnejši za informacije o izdelku. 
Na drugi ravni se porabnik lahko odloči za aktivno iskanje informacij. Da bi izvedel več o 
izdelku, išče tiskano gradivo, pokliče prijatelje in obišče prodajalne. V nadaljevanju avtor 
navaja porabnikove vire informacij, ki jih razvršča v štiri skupine: 

• osebni viri: družina, prijatelji, sosedi, znanci; 
• poslovni viri: oglaševanje, prodajalci, posredniki, embalaža, predstavitev v 

prodajalnah; 
• javni viri: množični mediji, porabniške organizacije; 
• izkustveni viri: ravnanje z izdelkom, pregledovanje in uporaba izdelka 

 
Porabnik pridobi največ informacij iz poslovnih virov, ki so pod nadzorom tržnikov in igrajo 
obveščevalno vlogo. Informacije iz osebnih virov so najbolj vplivne informacije, njihova 
vloga pa je usmerjena v potrjevanje in vrednotenje.  
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3.1.4.3 PRESOJANJE MOŽNOSTI 
 
Presojanje možnosti predstavlja najtežjo stopnjo v nakupnem procesu, saj je to stopnja, v 
kateri je potrebno sprejeti mnogo odločitev. Prva izmed njih je odločitev o pomembnosti 
kriterijev za presojanje. V nadaljevanju je potrebno izbrati sprejemljivo število izmed vseh 
možnih alternativ in na koncu izbrati možnost, ki bo najbolje zadovoljila porabnikovo 
potrebo. Vendar pa ne obstaja le en postopek presojanja, ki bi mu sledili vsi porabniki ali 
posamezen porabnik v vseh nakupnih primerih. Teh postopkov je veliko in katerega bo 
porabnik izbral, je odvisno od njegove stopnje vpletenosti v nakup. Porabnik, ki je visoko 
vpleten v nakupno odločanje, bo pazljivo ovrednotil nekaj možnosti (npr. nekaj blagovnih 
znamk), medtem ko bo porabnik z nizko vpletenostjo izbral tisto, ki jo ponavadi kupuje in ne 
bo izbiral med ostalimi (Kotler, 2003, str. 205; Solomon et al., 2006, str. 273). 
 
Reševanje problemov in odločanje z upoštevanjem osebnostnih značilnosti  
Huitt (1992) meni, da je za posameznika, ki rešuje probleme in se odloča, dobro, da se zaveda 
svojih prednosti in slabosti, ki jih je deležen vsak človek. Te prednosti in slabosti lahko 
izboljša in popravi z uporabo določenih tehnik, ki so razvrščene v dve skupini. Ene so 
primernejše za posameznike, ki so bolj racionalni in analitični, druge pa za posameznike, ki 
so bolj čustveni in intuitivni. Nekatere izmed teh tehnik so analiziranje, induktivno in 
deduktivno razmišljanje, vrednotenje, »viharjenje možganov«, vizualizacija in relaksacija. 
Avtor pravi, da je za uspešnejše reševanje problemov potrebno izbrati in uporabiti tehnike iz 
obeh kategorij. To sta v raziskavi s študenti ugotovila tudi Duemler in Mayer (Huitt, 1992). V 
primeru, ko so študentje uporabljali izključno razmišljanje ali navdihnjenje, so bili manj 
uspešni kot takrat, ko so uporabljali zmerno količino obeh procesov. Wonder in Donovan 
(Huitt, 1992) pravita, da so tehnike reševanja problemov najmočnejše takrat, ko so združene z 
namenom, da aktivirajo oba dela možganov. To pomeni, da je aktiven tako logični in 
racionalni del, kakor tudi intuitivni in kreativni del možganov. Vendar je pri tem potrebno 
opozoriti, da je za uspešno reševanje problemov poleg zgoraj omenjenega nujno potrebna 
prisotnost dveh elementov. Ta elementa sta znanje ter ustrezna stopnja razmišljanja in 
komunikacijskih sposobnosti. Samo ustrezen razvoj teh dveh elementov omogoča učinkovito 
izbiro rešitve. Vsak problem namreč zahteva edinstveno znanje, katerega ne more nadomestiti 
noben splošen napotek (Huitt, 1992). 
 
3.1.4.4 NAKUPNA ODLOČITEV 
 
Po izbiri in vrednotenju primernih možnosti iz celotne množice možnosti se je potrebno 
odločiti za nakup ene izmed njih. Odločitev je lahko enostavna ali zapletena, takšna, ki 
zahteva veliko pozornosti in kognitivnega razmišljanja. Na odločitev vplivajo različne 
informacije kot npr. prva izkušnja z izdelkom ali podobnim izdelkom, informacije v času 
nakupa na samem prodajnem mestu in prepričanja o blagovnih znamkah, ki jih je ustvarilo 
oglaševanje (Solomon et al., 2006, str. 277). Na nakupno odločitev porabnika poleg zgoraj 



 

omenjenih dejavnikov vplivata tudi predhodno stanje in vzdušje v prodajalni, ki sta opisana v 
nadaljevanju in prikazana na Sliki 3. 
 
Slika 3: Dejavniki, ki vplivajo na nakupno odločitev 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ponakupna predelava 
informacij 

 
- porabnikovo 
zadovoljstvo 

- uporabnost izdelka 
- ponovna izbira izdelka 

 

Vzdušje v prodajalni 
 

- nakupovalna izkušnja iz 
preteklosti 

- spodbuda na prodajnem 
mestu 

- prodajno osebje 
 

Predhodno stanje 
 

- situacijski dejavniki 
- uporaba dobrine 

- pritisk časa 
- razpoloženje 

- stališče do nakupovanja 
 

 
Vir: Solomon et al., 2006, str. 300. 
 
Predhodno stanje 
Znotraj predhodnega stanja uvrščamo situacijske in osebne dejavnike (uporabnost izdelka, 
pritisk časa in razpoloženje) ter stališče do nakupovanja. Pritisk časa je pomemben, saj je od 
razpoložljivega časa odvisno, kakšno količino in kako kakovostne informacije bo porabnik 
poiskal. V primeru, da ima na razpolago ogromno časa, bo te informacije tudi zelo dobro 
presodil. Porabnik ima do nakupovanja določeno stališče, ki se spreminja glede na vrsto 
izdelka in vrsto prodajalne. Prav tako pa je stališče do nakupovanja odvisno od kulture, v 
kateri živimo, in od trenutnega razpoloženja porabnika (Solomon et al., 2006. str. 300–312). 
 
Vzdušje v prodajalni 
Med dejavnike, ki vplivajo na vzdušje v prodajalni, spadajo nakupovalna izkušnja iz 
preteklosti, spodbude na prodajnem mestu (tržno–komunikacijski material) in prodajno 
osebje. Veliko nakupnih odločitev je sprejetih v času, ko je porabnik v prodajalni, kar kaže 
povečano število nenačrtovanih nakupov. Zato skušajo prodajalci na različne načine pritegniti 
njegovo pozornost. To jim uspeva z vzpostavitvijo primernega vzdušja v prodajalni, primerne 
lokacije prodajalne, ustrezne prodajne politike in zaposlitvijo prijaznega in strokovno 
izobraženega prodajnega osebja. Vse več pozornosti se namenja spodbudam na prodajnem 
mestu (angl. Point of Purchase – POP), katerih namen je demonstracija izdelka in njegov 
temeljit prikaz. Analitiki ocenjujejo, da se z vzpostavitvijo primernih prikazov na prodajnem 
mestu impulzivni nakupi povečajo za 10 odstotkov (Solomon et al., 2006, str. 300-324). 
 
3.1.4.5 PONAKUPNO VEDENJE 
 
Po opravljenem nakupu izdelka porabnik občuti neko raven zadovoljstva ali nezadovoljstva, 
ki je odvisna od ujemanja njegovih pričakovanj in zaznane kakovosti izdelka. Porabnik 
oblikuje pričakovanja na podlagi sporočil, ki jih je prejel od prodajalcev, prijateljev in drugih 
virov informacij. Kupec je zadovoljen, kadar je kakovost enaka pričakovani in je razočaran, 
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kadar je kakovost slabša od pričakovane. V primeru, da je kakovost izdelka boljša od 
pričakovane, pa je porabnik navdušen. Zelo pomembno je, ali je porabnik po nakupu 
zadovoljen ali ne, saj to močno vpliva na njegovo ponakupno vedenje. Porabnik, ki je 
zadovoljen, bo verjetno ponovno kupil izdelek in ga priporočal drugim. V primeru 
porabnikovega nezadovoljstva pa se bo ta pritožil, posvaril prijatelje in nikoli več kupil 
izdelka (Kotler, 2003, str. 208).  
 
V zgoraj omenjenih stopnjah sem zajel splošen proces nakupnega odločanja. Kakšno pa je 
vedenje kupcev turističnega proizvoda, pa predstavljam v nadaljevanju. 
 

3.1.5 NAKUPNO VEDENJE KUPCEV TURISTIČNEGA PROIZVODA 
 
Porabnik se pri nakupu posameznih izdelkov različno obnaša. Pri nakupu zapletenih in dragih 
izdelkov veliko premišljuje, vpletenih je tudi več oseb. Glede na raven kupčeve vpletenosti in 
razlike med blagovnimi znamkami Kotler (2003, str. 200-201) navaja štiri oblike nakupnega 
vedenja:  

• zapleteno nakupno vedenje, 
• nakupno vedenje, usmerjeno k zmanjšanju neskladja, 
• ustaljeno nakupno vedenje in 
• nakupno vedenje, usmerjeno k iskanju raznolikosti. 

 
Nakupovanje turističnega proizvoda sodi med zapleteno nakupno vedenje. Kotler (2003, str. 
201) pravi, da porabniki uporabijo to obliko nakupnega odločanja v primeru močne 
vpletenosti v nakup in v primeru zavedanja bistvenih razlik med blagovnimi znamkami. Avtor 
nadaljuje, da to vedenje velja za proizvode, ki so dragi, tvegani, se ne kupujejo pogosto in 
imajo simboličen pomen. Swarbrooke in Horner (2001, str. 71–73) natančneje opisujeta 
razloge, ki povzročajo zapleteno vedenje porabnikov turističnih proizvodov. Mednje sodijo: 
visoka stopnja vpletenosti v nakupnem procesu in visoka stopnja porabnikovega zaupanja, 
visoka stopnja negotovosti, ki je povezana z neotipljivostjo, znatna čustvena pomembnost, 
velik vpliv drugih ljudi, dolgoročne odločitve in visoka stopnja iskanja informacij.  
 
Visoka stopnja vpletenosti v nakupnem procesu in visoka stopnja porabnikovega zaupanja. 
Visoka stopnja teh dejavnikov in njun vpliv na porabnikovo nakupno vedenje se pojavi zaradi 
lastnosti proizvodov in storitev. Vzorci vedenja porabnikov znotraj nakupovanja niso rutinski, 
ampak je vsako nakupno vedenje drugačno. Porabnik je aktivno vpleten v nakupni proces in 
išče najboljšo rešitev, preden se dokončno odloči. Prav to pa povzroči daljše trajanje 
nakupnega odločanja. Vzorci vedenja se prav tako spreminjajo glede na vrsto počitnic, motiv 
posameznega nakupa in vloge porabnika v življenjskem ciklu družine.  
 
Visoka stopnja negotovosti, ki je povezana z neotipljivostjo. Turistični proizvod je neotipljiv, 
kar povzroča, da je porabnik tekom nakupovanja zelo negotov. V nasprotju z drugimi 
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proizvodi se turističnega proizvoda ne da preizkusiti pred nakupom. Zato porabnik išče 
zagotovilo o njegovi izbiri, kar povečuje zapletenost vedenja. Tako se pred nakupom 
posvetuje s prijatelji, družino, turističnim agentom in drugimi. 
 
Znatna čustvena pomembnost. Nakupni proces turističnega proizvoda pomembno vpliva tudi 
na čustva porabnika in njegovih najbližjih. To pomeni, da odločitev glede nakupa turističnega 
proizvoda vpliva na širši krog ljudi in ne zgolj na eno osebo. V primeru nestrinjanja ostalih 
članov družine s porabnikom se morajo ti pogovoriti in skleniti sporazum. Poleg tega pa lahko 
porabnik razmišlja tudi o nakupu drugih proizvodov, npr. hiše ali avtomobila, namesto 
nakupa turističnega proizvoda. 
 
Velik vpliv drugih ljudi. Porabnik je tekom nakupnega procesa turističnega proizvoda pod 
vplivom drugih ljudi. Ti so lahko družinski člani ali člani referenčne skupine. To povzroča, da 
so modeli vedenja porabnikov zelo zapleteni in jih je težko preučevati. Vzporedno s 
spreminjanjem porabnika in njegovega pogleda na svet in stvari se spreminjajo tudi vplivni 
ljudje, kar še dodatno otežuje preučevanje.  
 
Dolgoročne odločitve. Večina nakupnih odločitev turističnih proizvodov je sprejeta mnogo 
prej, preden porabnik uporabi ta proizvod. To pomeni, da je miselni vzorec posameznega 
porabnika ob nakupu različen od vzorca ob realizaciji. Porabnik poskuša predvideti, kaj bo 
želel početi v prihodnosti. Sama odločitev za nakup turističnega proizvoda močno vpliva nanj. 
Kot primer Swarbrooke in Horner (2001, str. 71–73) navajata porabnikovo vzbujeno čustvo 
upanja in pričakovanja, ko ta sredi zime kupi turistični proizvod v vročih krajih. 
 
Visoka stopnja iskanja informacij. Odločitev o nakupu turističnega proizvoda močno vpliva 
na čustva porabnika. To pomeni, da porabnik ponavadi zelo obširno išče informacije, preden 
sprejme določeno odločitev. Posvetuje se s posamezniki, skupinami, organizacijami in 
drugimi, kar povzroča zelo zapleten proces iskanja informacij.  
 
Iz zgoraj omenjenega lahko sklepam, da je vedenje porabnika v nakupnem procesu 
turističnega proizvoda nerutinsko, nepredvidljivo in zelo zapleteno. Za boljše razumevanje 
njegovega vedenja je nujno potrebno razumevanje vloge čustev, ki so prisotna med nakupnim 
procesom. Zato bom v nadaljevanju opredelil čustva in njihovo vlogo v odločanju. To bo tudi 
temelj kvalitativne raziskave, ki bo prikazana v naslednjem poglavju. 
 

3.2 ČUSTVA V NAKUPNEM PROCESU 
 
Kot sem že omenil v uvodu tretjega poglavja, bom v tem delu predstavil čustva v nakupnem 
procesu. Najprej bom opisal čustva in čustva v turizmu, zatem pa čustva v povezavi z 
odločanjem posameznika.  
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3.2.1 ČUSTVA IN ČUSTVA V TURIZMU 
 
Sledi definicija čustev in opredelitev pojma »razpoloženje«, ki se pomembno razlikuje od 
pojma »čustev«. Zatem bom predstavil vrste čustev in čustva v turizmu, kjer bom podrobneje 
opisal pojem »pričakovanja« in povezanost Maslowove hierarhije potreb in pričakovanj.  
 
3.2.1.1 Definicija čustev 
 
Čustvo lahko opredelimo kot stanje vzburjenosti, ki vsebuje zavedno doživljanje in notranje 
oz. fiziološke spremembe (Pizam in Mansfeld, 1999, str. 108). Cohen in Areni (Erevelles, 
1998, str. 199). pravita, da so danes čustva običajno definirana kot močna občutja. »Čustva so 
močna, relativno nenadzorovana občutja, ki vplivajo na človekovo obnašanje« (Hawkins, 
Best in Coney, 1998, str. 383). Človek občuti široko paleto čustev, ki so običajno sprožena 
zaradi okoljskih dogodkov. Tako so žalost, veselje in jeza najpogosteje odgovor na vrsto 
zunanjih dogodkov. Čustvene reakcije pa so lahko vzbujene tudi iz notranjih procesov, med 
katere spadajo duševne slike (npr. atlet običajno uporablja domišljijo, da se »potisne« v 
hoteno čustveno stanje). Vzporedno s čustvenimi reakcijami potekajo tudi fiziološke 
spremembe, kot so: razširjena očesna zenica, povečano potenje, hitrejše dihanje, povečani 
srčni utrip in krvni tlak ter povečana stopnja sladkorja v krvi.  
 
Čustva v človeku so združena z njegovim vedenjem, ki se razlikuje od vedenj drugih ljudi. 
Podobno pa se človek različno obnaša v določenem času in situaciji. Tako so poznana 
edinstvena vedenja, ki so značilna za posamezne vrste čustev, npr. žalost povzroča jok, strah 
daje povod za pobeg, jeza povzroča izzivanje. »Čustva vsebujejo subjektivna občutja.« 
(Hawkins, Best in Coney, 1998, str. 383). Te človek doživi, ko pomisli na čustva. Žalost, jeza, 
ljubosumje in strah zelo različno vplivajo na človeka. Prav to osebnostno različnost občutij pa 
strokovnjaki poimenujejo bistvo čustev (Hawkins, Best in Coney, 1998, str. 383). 
 
3.2.1.2 Razpoloženje  
 
Schiffman in Kanuk (2004, str. 552-553) navajata, da lahko razpoloženje opredelimo kot neko 
občutje ali duševno stanje. Za razliko od čustev, ki so reakcija na posamezno okolje, je 
razpoloženje mnogo bolj tipično, neosredotočeno, že obstoječe stanje. To pomeni, da je 
razpoloženje že prisotno v času, ko kupec doživlja oglas, okolje trgovine, blagovno znamko 
ali proizvod. Splošno gledano je razpoloženje v primerjavi s čustvi manjše jakosti in traja dlje 
časa. Poleg tega ni neposredno povezano z določenim dejanjem, kot so povezana čustva. 
 
3.2.1.3 Vrste čustev 
 
Plutchik (Hawkins, Best in Coney, 1998, str. 383) navaja osem primarnih čustev: strah, jeza, 
radost, žalovanje, odobravanje, odpor, pričakovanje in presenečenje. V nadaljevanju pravi, da 
so vsa ostala čustva sekundarna čustva in prikazujejo kombinacije primarnih čustev. Tako je 
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npr. prezir sestavljen iz jeze in odpora, optimizem pa iz pričakovanja in radosti. Med 
sekundarna čustva prišteva tudi ljubezen, podreditev, groza, razočaranje, obžalovanje in 
agresivnost (Richins, 1997, str. 128) (Slika 1 v Prilogi 4). 
 
3.2.1.4 Čustva v turizmu 
 
Po Holbrooku (Pizam, 1999, str. 108) izraz »čustvo« vsebuje široko vrsto pojavov, ki imajo 
za posledico štiri med seboj povezane elemente. Ti elementi so fizična reakcija, znanje, 
vedenjski odziv in občutja. Občutja tvorijo skupaj z domišljijo in zabavo tako imenovani 
»doživljajski pogled«, menita Holbrook in Hirschman (Pizam, 1999, str. 108), in so del 
turistove izkušnje. Slednja kljub svoji pomembnosti dobiva malo pozornosti, saj je 
raziskovalci vedenja turistov pogostokrat ne omenjajo v svojih knjigah in strokovnih člankih. 
 
Čustva so del izkušnje turista, ki jo pridobi tekom uporabe proizvoda. Zaradi boljšega 
razumevanja v nadaljevanju navajam nekaj primerov. V posamezniku se lahko pojavi čustvo 
odobravanja, ko je temu všeč osebnost turističnega vodiča. Določeni strahovi se lahko 
pojavijo v turistu, ko je ta v življenjsko nevarnih destinacijah. V človeku se prebudi jeza, ko 
ta na začetku potovanja obstane v prometni gneči. In veselje je prisotno v posamezniku, ki 
posluša eksotično glasbo, ki jo izvajajo tamkajšnji domačini. Pričakovanje pa je v 
posamezniku prisotno že na začetku potovanja v Egipt (Pizam, 1999, str. 108).  
 
Navedenih je bilo nekaj primerov čustev, ki se lahko prebudijo v turistu tekom nakupnega 
procesa in uporabe turističnega proizvoda. Iz njih je moč sklepati, da je celotna izkušnja s 
proizvodom sestavljena iz nakupne izkušnje in potovalne izkušnje. In če je znano, da so 
čustva del izkušnje turista, je potem smiselno sklepati, da del teh izkušenj predstavljajo 
čustva, pridobljena med nakupnim procesom, drugi del pa čustva, zbujena tekom potovalne 
izkušnje. Za lažji pregled podajam enačbi:  

Nakupna izkušnja + potovalna izkušnja = celotna izkušnja s proizvodom 
Čustva kot del nakupne izkušnje + čustva kot del potovalne izkušnje =  

čustva kot del celotne izkušnje s proizvodom. 
 
Čustva predstavljajo pomemben element trženja in oglaševanja na področju turizma. 
Raziskave so pokazale, da je učinkovitost oglaševanja odvisna od čustvene vsebine sporočila. 
Pri tem igrajo pomembno vlogo ponovitve oglasov ter humor in strah, saj ti povzročajo 
močne čustvene reakcije na turistične proizvode (Pizam, 1999, str. 108).  

 
V nadaljevanju predstavljam pojma »pričakovanje« in »potrebe«, ki sta pri obravnavanju 
čustev v turizmu zelo pomembna. Čustva so sestavni element pričakovanj, poleg tega pa tudi 
vzpodbujevalec vedenj, ki zadovoljujejo potrebe (Pizam, 1999, str. 255). 
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3.2.1.4.1 Pričakovanje in proces nastajanja pričakovanja  
 
Kupci oblikujejo svoja pričakovanja na podlagi izkušenj iz preteklosti, nasvetov prijateljev in 
sodelavcev ter informacij in obljub podjetja in konkurentov (Kotler, 2003, str. 62). 
Pričakovanje je eno od osnovnih osmih čustev in je v turistu prisotno skozi celoten nakupni 
proces. Zato je zelo pomembno poznati pojem »pričakovanja«, ki je mnogo širši kot samo 
čustvo in je sestavljen iz več elementov. S tem, ko turist pozna pojem pričakovanja in ga zna 
v sebi tudi identificirati, poveča možnost, da bo to pričakovanje ob izbiri določenega 
turističnega proizvoda tudi uresničeno. Na drugi strani pa je razumevanje pričakovanj 
pomembno tudi za ponudnike turističnih proizvodov, saj jim to omogoča boljše ravnanje s 
turisti in turističnimi proizvodi. Zato bom v nadaljevanju podrobneje opredelil pojem 
pričakovanja in opisal proces njegovega nastajanja. Na ta način bom povečal možnost 
razumevanja pričakovanja pri turistu. 
 
Pizam (1999, str. 247) pravi, da povečanje poznavanja vseh sestavnih elementov pričakovanja 
in povečanje poznavanja medsebojnega delovanja teh elementov pospešuje boljše 
razumevanje vedenja turistov s strani ponudnikov turističnih proizvodov. To izboljšano 
razumevanje pa pripomore k boljšemu ravnanju s turisti in viri, ki jih ti potrebujejo. Poleg 
tega se izboljša tudi način trženja teh virov. Avtor v nadaljevanju navaja, da v primeru, ko 
poznamo in se zavedamo pričakovanj ljudi, lahko slednjim tudi svetujemo, kdo in kaj jih 
lahko zadovolji, poleg tega pa lahko ocenimo, ali so njihova pričakovanja realna. Elementi, ki 
sestavljajo pričakovanje, so motivi in motivacije, vrednote, stališča in čustva. Motiv izvira iz 
določene spodbude in potrebe in je mnogo širši pojem kot motivacija, saj lahko povzroči več 
vedenj, ki bi zadovoljila osnovno potrebo. Iz motiva pa izhaja motivacija, ki se oblikuje v 
določenem okolju in točno določeni situaciji. Ta v nasprotju z motivom vsebuje procese in 
cilje, ki jih je lažje opredeliti in prilagoditi. Vrednote so skupek pravil, ki jih uporabljamo za 
zadovoljevanje naših potreb. Ta pravila postanejo vodila, s katerimi upravljamo naše vedenje. 
Četrti element so stališča, ki tvorijo povezavo med opazovanim vedenjem in abstraktnimi 
vrednotami. Ta povezava so pravila, s katerimi turisti ustvarjajo stališča in upravljajo svoje 
vedenje. Za globlje razumevanje pričakovanj in njihove čustvene komponente se je potrebno 
osredotočiti na celoten proces, ki poteka v posamezniku ob določeni spodbudi.  
 
Pizam (1999, str. 255) meni, da določena spodbuda naznanja, da bo določena potreba 
aktivirala osebo in jo prisilila k določenemu dejanju. Obstaja več načinov, kako odgovoriti na 
potrebo, in teh se oseba lahko nauči. Tako se lahko nauči tipaje ali preko modela vedenja 
nekoga drugega. Tudi oglaševanje, informacije od ust do ust, branje stvarnih knjig ter splošno 
učenje v šoli so možni viri, preko katerih se uči posameznik. Pred miselnim procesom je v 
posamezniku sprožena določena spodbuda v obliki čustva. V nadaljevanju avtor pravi, da je 
to neka energija, ki je skupek vztrajnosti in napetosti. Temu dodaja, da pogosteje, kot se to 
čustvo pojavlja, ter močneje, kot je, večja je verjetnost, da bo posameznik privzel neko 
vedenje. To določeno čustvo vzpodbudi težnjo po aktivnosti in to je prvi znak, da čustva 
delujejo z namenom, da organizirajo posameznikovo misel in akcijo.  
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Ta čustva, navaja Pizam (1999, str. 255), vzpodbudijo mnogo vedenj, s katerimi se je oseba 
naučila zadovoljevati potrebe znotraj danega okolja. Isti avtor je tudi mnenja, da se 
posameznik nauči pretvarjati potrebe in želje v določene razumljive in primerne situacije, ki 
so osebno učinkovite in družbeno sprejemljive ali celo družbeno željene. »Želje oblikuje 
družba« (Kotler, 2003, str. 11). To pomeni, da je celota teh akcij sestavljena iz čustev, 
preteklega učenja in drugih sestavin spomina ter vrednot in stališč. Pričakovanja so, meni 
Pizam (1999, str. 255), vnaprej vodena stališča, ki vsebujejo bolj ali manj določene elemente 
znanja o predmetu. Poleg tega pa vsebujejo tudi čustveni naboj, ki se izraža v intenzivnosti 
želje, ki povzroča, da je določeno vedenje izvršeno. Avtor je mnenja, da oba elementa 
delujeta vzajemno in vplivata drug na drugega. V posamezniku se ustvari napetost želje, ki ga 
prisili k vedenju. Potrebno se je zavedati, da pričakovanja vsebujejo željo, na drugi strani pa 
mora zato neko zadovoljeno stanje povzročiti odsotnost želje. Za turista je pomembno, da se 
zaveda obeh stanj, prisotnosti in odsotnosti želje.  
Čustva pospešujejo prebujanje motivov, sklepa Pizam, in pomagajo ustvariti zvezo med 
potrebo in določenim predmetom, ki je preko učenja v posamezniku zaznan kot sredstvo za 
zadovoljevanje motiva. In prav omenjena zveza tvori bistvo pričakovanj, ki predvidevajo 
rezultate. Izražena želja, ki je dobila obliko motiva, temelji na vrednotah, stališčih, situacijah 
in prednostih, ki jih ima posameznik. Vsaka nova izkušnja na strani turista pa zanj pomeni 
nov učni proces in znanje, ki pričakovanja poveča ali spremeni. To posledično zmanjšuje 
želje. Zato je avtor mnenja, da se je potrebno osredotočiti na zmanjševanje želja znotraj 
procesov, ki potekajo med fazo, ko se ustvarijo pričakovanja, in na drugi strani fazo, ko se 
ustvari zadovoljstvo. Z drugimi besedami to pomeni tekom ustvarjanja izkušnje turistov 
(Pizam, 1999, str. 256–257). 
 
3.2.1.4.2 Maslowova hierarhija potreb in pričakovanje  
 
Turist bo resnično zadovoljen le v primeru, če bodo njegove potrebe skladne z izkušnjo, ki 
zadovolji potrebo. Pizam (1999, str. 255-257) je opredelil razpon med pričakovanji in 
potovalno izkušnjo. To je zelo pomemben razkorak, vendar je potrebno opozoriti tudi na 
razpon, ki sega od dejanskih potreb do pričakovanj posameznika. Težko je namreč pričakovati 
končno popolno zadovoljstvo, če posameznik ni točno opredelil potreb in jih jasno izrazil 
nekomu, ki ponuja proizvode za zadovoljevanje potreb. Maslow (Solomon et al., 2006, str. 
99) je opredelil pet stopenj potreb in jih razvrstil v naslednje ravni: fiziološka, varnost, 
pripadnost, ego potrebe in samo-aktualizacija (glej Sliko 4). Ker je v človeku mnogo potreb in 
mnogo želja, je za končno zadovoljstvo potrebna njihova skladnost. Zatorej je za 
posameznika zelo pomembno, da je natančen pri prepoznavanju potreb. 
 
 
 
 
 
 



 

Slika 4: Maslowova hierarhija potreb 

Čustva
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Voda, spanje, hrana

Varnost
Varovanje, zavetje, varstvo

Pripadnost
Ljubezen, prijateljstvo,sprejetost od drugih

Ego potrebe
Ugled, status, znanje

Samo-aktualizacija
Samo-izpolnitev,

pridobivanje izkušenj

Čustva
  Motivi
      in
motivacija

Potovalna
izkušnja

 
Vir: Solomon et al., 2006, str. 99; Pizam, 1999, str. 255-257. 
 
Nekateri proizvodi ali aktivnosti zadovoljujejo potrebe na različnih stopnjah Maslowove 
hierarhije potreb. Kot primer navajam turista na Mauriciusu v povezavi s primerom 
prehranjevanja kot aktivnostjo, ki zadovoljuje več potreb (Solomon et al., 2006, str. 99). 
Turistu prehranjevanje omogoča preživetje, hkrati pa lahko zanj pomeni zelo družabno 
dejanje, ki zadovoljuje potrebe na stopnji pripadnosti. Poleg tega lahko turist zadovoljuje 
svoje ego potrebe z uživanjem dobrih jedi. Solomon in ostali (2006, str. 99) pravijo, da lahko 
enako analiziramo skoraj vse vrste porabnikovih izkušenj. Na podlagi tega sklepam, da 
izkušnja s turističnim proizvodom zadovoljuje potrebe na različnih stopnjah Maslowove 
hierarhije potreb. 
 

3.2.2 ČUSTVA IN ODLOČANJE 
 
V nadaljevanju bom na kratko opredelil vlogo čustev v modelih odločanja, zatem pa bom 
pozornost usmeril na vlogo čustev pri odločanju. 
 
3.2.2.1 Čustva v modelih odločanja 
 
V zadnjih desetletjih večina raziskovalnih metod temelji na razumu. Zato Allen in drugi 
(2003, str. 494-495) predlagajo, da je nujno potrebno v obravnavane modele vključiti čustva, 
saj ta pripomorejo k boljšemu razumevanju porabnikovih motivov. Poleg tega avtorji 
opozarjajo na odprta vprašanja glede naraščajoče vrednosti čustvene informacije, katere 
uporaba izboljšuje razlago vedenjskih modelov. Pravijo, da ni zadostno vprašati se, ali 
čustvena informacija bolje napoveduje vedenje posameznika v primerjavi z razumskimi 
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modeli. Tako so mnenja, da je nujno potrebno ugotoviti realno vrednost čustvene informacije 
v vedenjskih modelih. Ugotoviti je potrebno, kako lahko čustvena informacija pomaga k 
boljšemu razumevanju preferenc posameznika in ne zgolj tega, ali je omenjena informacija 
sploh primerna. Večrazsežnostni modeli (angl. multiattribute models) raziskovalcem 
pripomorejo k boljši napovedi in diagnozi prednosti porabnikov. Prav obravnavana raziskava 
pa je dokazala, da vključitev čustvene informacije v te modele pripomore k dosegu takšnega 
cilja. Zaltman (Allen et al., 2003, str. 498-499) opozarja, da se večina čustvenih in razumskih 
reakcij, ki vodijo misli in vedenja, zgodi podzavestno. Temu dodaja, da je zato nesmiselno 
smatrati lastna porabnikova poročila o čustvenih izkustvih za veljavna poročila in jih kot taka 
uporabiti kot vir informacij pri tržnih raziskavah. Kljub temu Allen in ostali (2003, str. 494-
495) smatrajo instrumente pridobivanja čustvenih informacij za koristne in prikažejo, da 
takšna poročila veljajo za zanesljive napovedi stališč porabnikov. V sklepu trdijo, da so 
bogate čustvene izkušnje splošen pojav na mnogih področjih potrošnje in zato ne vidijo 
razloga, da ne bi bile vključene v skupno raziskovalno metodo, kot so večrazsežnostni modeli 
stališč (angl. multiattribute attitude models). 
 
3.2.2.2 Vloga čustev pri odločanju 
 
V tem delu poglavja bom prikazal vlogo čustev na različne načine: kot notranji dejavnik, kot 
znanje, kot posledico miselnega napora, v povezanosti z razumom, kot dejavnikom, ki vpliva 
na mišljenje, kot vir informacij pri vrednotenju in kot »motivator« ego potreb. 
 
3.2.2.2.1 Čustvo kot notranji dejavnik 
 
Loewenstein (2000, str. 426–431) v svojem članku opisuje, da je v zadnjih desetletjih oživelo 
raziskovanje ekonomistov na področju čustev. Izoblikovali sta se dve skupini. Na eni strani so 
se ekonomisti osredotočili na pričakovana čustva, kot sta obžalovanje in razočaranje. Ta se ne 
pojavljajo v času odločanja, ampak v prihodnosti. Na drugi strani pa so se psihologi 
osredotočili na trenutna čustva, ki jih porabniki doživljajo v procesu odločanja. Ta čustva 
Loewenstein poimenuje »notranji dejavniki«, ki vplivajo na vedenje porabnikov.  
 
Avtor v nadaljevanju pravi, da se notranji dejavniki nanašajo na širok spekter negativnih 
čustev, med katere spadata jeza in strah. Poleg tega spadajo v skupino notranjih dejavnikov 
tudi razna občutja, kot je npr. bolečina, ter gonilna stanja, kot sta lakota in žeja. Notranji 
dejavniki se zelo hitro spreminjajo, saj so odvisni od spreminjajočih se notranjih telesnih stanj 
in zunanjih vzpodbud. Ekonomisti tako ne zanikajo obstoja notranjih dejavnikov, vseeno pa 
so jih izpustili iz svojih analiz, saj menijo, da je njihov vpliv minljiv in zato nepomemben. 
Poleg tega pa so zelo težko napovedljivi in kompleksni, kar otežuje njihovo vključevanje v 
formalne modele. Tako imajo notranji dejavniki pomemben, vendar velikokrat podcenjen 
vpliv na vedenje, zato je pomembno, da se jih vključi v modele ekonomskega obnašanja.  
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3.2.2.2.2 Čustvo kot znanje 
 
Človek pridobiva znanje o svetu preko razuma in čustev. Prvi način se imenuje »znanje iz 
opisa« (angl. knowledge by description), nastane pa na podlagi zaporednega in analitičnega 
obdelovanja informacij, ki jih posameznik pridobi iz okolja. Drugi način pa se imenuje 
»znanje iz poznavanja« (angl. knowledge by acquaintance) in je celota podatkov, pridobljenih 
iz zunanjega in notranjega okolja, natančneje, znanje o hedonični ali drugi čustveni vrednosti 
proizvoda ali storitve. Omenjeno znanje izvira iz izkustva porabnika, ki ga je pridobil tekom 
potrošnje proizvoda. Ta občutja so lahko pozitivna (veselje, ljubezen) in negativna (strah, 
odpor) (Chaudhuri, 1997, str. 82).  
 
Vedenje porabnika je povezano s tveganjem, kar pomeni, da vsako dejanje porabnika 
povzroči posledice, ki jih ta zazna kot negotovost. Zato si porabnik prizadeva, da bi zmanjšal 
tveganje in negotovost s pomočjo informacij iz okolja. Obstaja povezava med znanjem iz 
poznavanja in zaznanim tveganjem, meni Chaudhuri (1997, str. 82), saj so čustva znanje in 
znanje vpliva na tveganje. Tudi turist pri iskanju informacij poseže po tisti vrsti znanja, ki mu 
zmanjša tveganje in pomaga pri odločitvi.  
 
Malhotra (2005, str. 496), v svojem članku pravi, da je človekovo znanje o čustvih 
organizirano v hierarhijo. Na najvišji stopnji je delitev čustev na pozitivna in negativna 
čustva. Raziskovalci vlagajo napore v razrešitev vprašanja glede vpliva mešanih čustev na 
porabnikovo vedenje. Avtor v nadaljevanju omenja več raziskav, ki so potrdile, da je vedenje 
ljudi, ki niso naklonjeni sprejemanju dvojnosti čustev (pozitivnih in negativnih) v primerjavi z 
ljudmi, ki dvojnost sprejemajo, zelo neugodno za posameznika. 
 
3.2.2.2.3 Čustvo kot posledica miselnega napora 
 
Alternativa, ki zahteva več miselnega napora pri vrednotenju, zbuja pri porabnikih več 
negativnih čustev kot alternativa, ki terja manj miselnega napora. Zato se porabnik velikokrat 
odloči za možnost, ki od njega ne terja toliko miselnega napora in zato v njem ne prebudi 
negativnih čustev (Malhotra, 2005, str. 496-497). To pomeni, da negativna čustva, ki so 
vzbujena med predelovanjem informacij o alternativah, lahko vplivajo na izbiro določene 
alternative. Garbarino in Edell (1997, str. 147-149, 156-157) sta ugotovila, da imamo ljudje 
določene kapacitete za obdelovanje informacij, ki jih razumsko razporejamo. V nadaljevanju 
navajata, da smo ljudje neke vrste »miselni skopuhi«, saj se miselno naprezamo le toliko, 
kolikor je potrebno za dosego zadovoljstva, in ne toliko, da bi dosegli optimalno odločitev. V 
primeru, da je potrebno neko informacijo učinkovito predelati in zato vložiti mnogo 
miselnega napora, odločevalec raje izbere informacijo, ki zahteva manj miselnega napora. Iz 
tega sledi, da se je posameznik pripravljen odreči nekaterim koristim zgolj z namenom, da ne 
vloži toliko miselnega napora ter tako ohrani določeno pozitivno razpoloženje.  
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V primeru, da so nakupni izdelki kompleksni ali da imajo porabniki o izdelkih malo znanja, je 
proces odločanja lahko zelo naporen, kar posledično vodi do pojava negativnih čustev. 
Avtorja sta ugotovila, da je miselni napor povezan z negativnimi in pozitivnimi posledicami. 
K prvim prištevata vzbujena negativna čustva, k drugim pa uspešno rešitev, zmanjšanje 
negotovosti ter povečanje samozadovoljstva. Vse tri pozitivne posledice skupaj pa v 
posamezniku vzbudijo pozitivna čustva.  
 
Vpliv različnih informacij na posameznikovo odločitev sta v svoji raziskavi proučevala 
Tversky in Kahneman (Garbarino in Edell, 1997, str.157) in tako ugotovila, da na ljudi bolj 
kot pozitivna vpliva negativna informacija. Avtorja v zaključku menita, da je negativni vpliv 
vzbujenih čustev na končno odločitev večji od pozitivnega vpliva, ki ga povzroči obdelovanje 
informacij. 
 
3.2.2.2.4 Povezanost čustev in razuma 
 
Peter in Olson (1996, str. 48-55) pravita, da čustveni in miselni sistem proizvajata čustva in 
razum. Oba sistema sta aktivna v vsakem okolju. Samo nekatere od notranjih aktivnosti se 
zgodijo zavestno, vse ostale aktivnosti pa se zgodijo z malo ali nič zavesti. Razlika med čustvi 
in razumom je v tem, da se čustva nanašajo na čutne reakcije, medtem ko je razum sestavljen 
iz miselnih reakcij. Razlikujeta se tudi v tem, da ljudje čustva občutimo v telesu in so del nas, 
ko jih doživljamo. Na drugi strani pa svojega razuma, misli in prepričanj običajno ne moremo 
občutiti v telesu.  
 
Avtorja menita, da se oba sistema lahko samostojno odzoveta na pojave okolja, poleg tega pa 
se oba odzivata eden na drugega. Tako ima lahko vsak porabnik čustveno in miselno reakcijo 
na okolje, na vedenja in celo na ostale čustvene in miselne reakcije. Sistema sta ločena, 
vendar tudi močno povezana. Vpliv enega sistema na drugega in njuna bogata medsebojna 
povezanost je tudi zaradi živčnega sistema, ki povezuje čustveno in miselno območje (Peter in 
Olson, 1996, str. 48–55).  
 
Vpliv čustev na razum in v nadaljevanju na odločitev je raziskoval tudi Dolan (2002, str. 
1191), ki pravi, da čustva močno vplivajo na razum in tako prispevajo k določenemu stališču 
in prepričanju. Poleg tega pa pomanjkanje čustvenega ravnotežja prispeva k človeškemu 
nezadovoljstvu in je skupni imenovalec mnogih duševnih motenj. Zaradi tega meni, da smo 
ljudje bolj kot vsa ostala bitja deležni koristi in pomanjkljivosti, ki jih povzroča bogastvo 
čustvenih izkušenj. 
 
Čustveni sistem, ki se odziva na spodbude iz okolja, proizvaja čustvene reakcije. Te se 
pojavljajo v obliki čustev in so fizično lahko občutene v telesu. Peter in Olson (1996, str. 52) 
menita, da so močne fizične reakcije močna občutja, ki jih porabnik zaznava v času 
nakupovanja pomembnega proizvoda, poleg tega pa tudi v času, ko proizvod preizkuša. Ta 
čustva interpretira miselni proces, končna interpretacija pa je lahko uporabljena pri določeni 
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odločitvi. Avtorja v nadaljevanju navajata, da porabnikove čustvene reakcije lahko vplivajo 
na razum tekom odločanja. Kot primer navajata nakupovanje posameznika, ko je dobro 
razpoložen in v stanju, ko ga prežema slabo razpoloženje. V prvem primeru bo porabnik 
nakupil bistveno več kot v drugem primeru. Človeško čustveno stanje je ponavadi izraženo v 
telesnih potezah, nadaljujeta avtorja, to stanje pa je preko vedenja sporočeno drugim ljudem 
(Peter in Olson, 1996, str. 48-55). 
 
Tudi Schachter (Vida, 2006) v svoji teoriji dveh dejavnikov navaja, da je doživljanje čustev 
ali čustvovanje odvisno od avtonomičnega vzburjenja in njegove interpretacije. Avtor je 
prepričan, da je na podlagi dražljaja vzbujen čustveni proces sestavljen iz stopnje 
avtonomičnega vzburjenja, analize pomena, nadaljnjega vzburjenja, vedenjskega odziva in 
občutenja zadovoljitve (Slika 2 v Prilogi 4). 
 
Shiv in Fedorikhin (1999, str. 278–279, 288) pravita, da je medsebojno delovanje razuma in 
čustev v porabnikovem odločitvenem procesu odvisno od razpoložljivosti kapacitet za 
obdelovanje informacij. To pomeni, da bodo v primeru omejene razpoložljivosti spontano 
vzbujena čustva imela večji vpliv na odločitev. V nasprotnem primeru, ko je razpoložljivost 
neomejena, pa bo znanje, povezano s posledicami alternativ, imelo večji vpliv na odločitev. 
Avtorja sta raziskavo opravila na primeru sadne solate in čokoladne torte. V primeru, da 
odločitev temelji na čustveni komponenti, se je večina odločila za čokolado. V nasprotnem 
primeru, ko je prevladovalo poznavanje posledic obeh primerov, pa so se opazovani odločili 
za sadno solato. Tako sta prišla do ugotovitve, da je bila odločitev za čokoladno torto večja, 
ko je bila razpoložljivost kapacitet za obdelovanje informacije omejena. Obravnavan primer 
velja v situaciji, ko so opazovanim predstavljene realne možnosti in ko je stopnja 
impulzivnosti nakupa zelo visoka.  
 
Do enakega zaključka je prišel tudi Malhotra (2005, str. 496), ki pravi, da na vrednotenje 
vplivajo tako čustva kot razum. Posebnost čustvenih procesov je, da so avtomatični in da je 
vpliv razpoložljivosti kapacitet za obdelovanje informacij nanje malo verjeten. Različnost 
med njimi pa se nakazuje preko njihove intenzivnosti in pozitivne ali negativne valence. Na 
drugi strani so prisotni kognitivni procesi, ki so nadzorovani, za razliko od čustvenih procesov 
je vpliv razpoložljivosti že prej omenjenih kapacitet nanje verjetnejši. Ti procesi vodijo do 
poznavanja posledic, ki jih bo prinesla določena odločitev. V zaključku avtor sklepa, da se bo 
posameznik v primeru neomejene razpoložljivosti obravnavanih kapacitet odzval razumsko, v 
nasprotnem primeru pa čustveno. 
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3.2.2.2.5 Vpliv čustev na mišljenje 
 
Vzporedno s čustvovanjem poteka v človeku mišljenje1. Tako se njegovo mišljenje ali 
možnost, da razmišlja racionalno, spreminja glede na stopnjo in vrsto čustev. Hawkins, Best 
in Coney (1998, str. 383) pravijo, da je ekstremna čustvena reakcija pogostokrat vzrok 
nejasnega mišljenja ali zmanjšanja zmožnosti njegovega delovanja. V nadaljevanju navajajo, 
da človek, ki je zelo jezen, ne more racionalno razmišljati.  
 
Isen (2001, str. 75, 78, 80) poudarja, da pozitivna čustva izboljšujejo reševanje problemov in 
odločanje v kompleksnih situacijah. Omenjena čustva spodbujajo sistematično, pozorno, 
kognitivno mišljenje z namenom, da to postane učinkovitejše in temeljitejše, poleg tega pa 
tudi fleksibilnejše ter inovativnejše. Raziskava je pokazala, da so bili ljudje, prežeti s 
pozitivnimi čustvi, pri reševanju pomembnih nalog učinkovitejši in temeljitejši, saj so naloge 
opravili hitreje in bolje. Prav tako se je njihova drugačnost opazila v odprtosti za druge ljudi, 
v večji organiziranosti ter jasnejšem in fleksibilnejšemu mišljenju. Iz omenjenega lahko 
sklepam, da pozitivna čustva pozitivno vplivajo na reševanje kompleksnih situacij, med 
katere sodi tudi nakup turističnega proizvoda: turisti, v katerih so vzbujena pozitivna čustva, 
hitreje pridejo do rešitve. 
 
3.2.2.2.6 Čustvo kot vir informacij pri vrednotenju 
 
Mnogo odločitev je sprejetih na podlagi vrednotenja informacij, to pa poteka tako, da se ljudje 
odločajo na podlagi občutij, ki jih doživljajo ob misli na proizvod. Pri tem se sprašujejo: 
»Kako čutim o tem?«. To pomeni, da si predstavljajo ciljni objekt in poskušajo opredeliti 
občutja, ki jih povzroča predstava (Pham, 1998, str. 144). 
 
Pham (1998, str. 144) pravi, da je v zadnjem obdobju že sprejeto dejstvo, da čustva poleg 
razpoloženja in občutij močno vplivajo na vedenje porabnikov. V nadaljevanju navaja zadnje 
raziskave, ki dokazujejo, da čustva igrajo glavno vlogo v procesu odločanja. Poleg Phama sta 
tudi Schwarz in Clore (Pham, 1998, str. 144-146) v svojem delu prikazala, da lahko ljudje 
smatramo čustvo kot vir informacij pri vrednotenju možnosti. Tako sta ustvarila model, ki se 
imenuje »čustva kot informacija« (angl. affect as information model). Iz tega sledi, da se 
mnogi ljudje pri vrednotenju produktov raje opirajo na občutja, ki jih doživljajo ob predstavi 
določenega proizvoda, kot pa na vrednotenje lastnosti proizvodov. 
 
Proces odločanja na podlagi čustev je nelinearen, temelji na neracionalni osnovi in se odvije 
celovito ter hitreje kot kognitivni proces. Elliot (1998, str. 104-105) pravi, da se oblikuje 
nemudoma. V nadaljevanju navaja, da odsotnost premišljenega odločanja ni nujno škodljiva. 

 
1 Razlika med razumom in mišljenjem je v tem, da je razum sposobnost vključevati in sprejemati v zavest ter 
ugotavljati vzročne in logične povezave, mišljenje pa je največja umska dejavnost kot izraz človekove zavesti 
(SSKJ, 1985). Tako je mišljenje neke vrste »razumski proces«, podobno, kakor je čustvovanje čustveni proces. 
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Obstaja dokaz, da ima lahko razmišljanje o prednostih negativen vpliv, saj lahko človeka 
pripelje do neoptimalne rešitve. Posledično so ljudje manj zadovoljni s svojimi odločitvami. 
Potreben je ponoven pregled tradicionalnega pogleda, menita Ramanathan in Shiv (2001, str. 
49), saj človek ne sprejema odločitve samo na podlagi razuma. Prepričana sta, da obstajajo 
odločitve, ki jih ljudje ne sprejemajo razumsko, temveč čustveno. 
 
3.2.2.2.7  Čustvo kot »motivator« ego potreb 
 
Porabnik ne kupi dobrine le zaradi njene koristnosti, temveč tudi zaradi njenega simboličnega 
pomena. To pomeni, da nakup dobrine deluje v notranjo in zunanjo smer človeka. V zunanji 
smeri nakup izgrajuje družbeni svet, v notranji smeri pa osebno identiteto. Ideje za izgradnjo 
in vzdrževanje družbenega in osebnega sveta proizvaja potrošnja, ki na tem področju igra 
ključno vlogo, saj preko oglaševanja ponuja široko paleto dobrin in vrednot. Vzporedno se 
pojavljajo blagovne znamke, ki so pogostokrat vir za izgradnjo in vzdrževanje identitete. 
Mnogi porabniki pravijo, da so, kar imajo in kar kupujejo. Tako lahko simboličen pomen 
potrošnje vidimo kot močan ali celo primarni motiv za čustveno vodene odločitve (Elliott, 
1998, str. 99-100). Pizam (1998, str. 252) pravi, da gredo nekateri turisti na potovanje z 
namenom, da so prepoznavni, drugi pa z namenom, da se izobrazijo. Omenjeni vrednoti se 
razlikujeta po obsegu čustev, ki jih vsebujeta, in po usmerjenosti, ki jih ta čustva vsebujejo. 
Vrednota »biti prepoznaven« je zunanje usmerjena vrednota, ki ima značilnost družbenega 
pojava. Na drugi strani pa je vrednota »biti izobražen« notranje usmerjena vrednota, ki je 
izraz njegove volje in nima namena zadovoljevati družbene norme.  
 
»Čustva so vzbujena kot odgovor na določene dogodke, ki so pomembni za posameznikove 
cilje, motive in skrbi« (Elliot, 1998, str. 97). V postmoderni družbi se je zelo razširilo iskanje 
identitete posameznika, saj je ta soočen z mnogimi dilemami o sebi. Tako posamezniku grozi 
revščina in je zelo negotov glede prihodnosti. Poleg tega pa se tudi boji, da bo v družbi 
nepomemben. Da bi se obvaroval tega, si prizadeva zgraditi in vzdrževati identiteto, ki bo v 
hitro spreminjajočem se okolju ostala trdna. Posamezniku je na voljo mnogo virov, katerih 
kreativna uporaba omogoča doseči idealen ego, ki bo spoštovan in bo spodbudil ljubezen do 
sebe. Dobrine so lahko uporabljene kot viri, ki gradijo in vzdržujejo identiteto. Potemtakem 
pravimo takim odločitvam čustveno vodene odločitve (Elliott 1998, str. 97). 
 
Etzioni (1988, str. 135) meni, da so dobrine z visoko stopnjo vpletenosti tiste dobrine, ki jih 
porabniki ne smatrajo samo kot dobrine za trošenje. Te obravnavajo kot dobrine, ki pošiljajo v 
svet sporočilo o osebi in so tako tesno povezane s posameznikovim samospoštovanjem.  
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4 KVALITATIVNA RAZISKAVA 
 
V predhodnih poglavjih sem predstavil teoretična izhodišča tako za področje storitev kot za 
področje odločanja. Nadalje pa se bom osredotočil na metodološko zasnovo empiričnega dela 
diplome.  

4.1 Opredelitev namena in ciljev raziskave 
 
Namen raziskave je bil konceptualno in empirično ugotoviti proces odločanja za turistični 
proizvod s poudarkom na vlogi čustev. Cilj raziskave pa je bil določiti, kako se v posameznih 
stopnjah odločanja odražajo čustva. Na podlagi ugotovitve nameravam v zaključku podati 
smernice za kakovostnejše odločanje turistov in smernice za učinkovitejše strategije 
ponudnikov turističnih proizvodov. 

4.2 Načrt raziskave 
 
V načrt raziskave so vključene odločitve o virih podatkov, raziskovalnih metodah, 
raziskovalnih instrumentih, načrtu vzorčenja in oblikah komuniciranja (Kotler, 2003, str. 
131). Posamezna področja predstavljam v nadaljevanju.  

4.2.1 Raziskovalne metode 
 
Celotna raziskava, ki sem jo opravil, je kvalitativnega značaja. Kvalitativna metodologija se 
uporablja pri raziskovanju vedenja, občutij in motivov porabnikov. Ena izmed prednosti te 
metodologije je, da pomaga najbolje pojasniti globlje motive in čustva porabnikov (McDaniel 
in Gates, 1998, str. 98). Namen kvalitativne raziskave je ugotoviti, kaj se dogaja v mislih 
porabnika. Podatki so zbrani tako, da raziskovalci lahko izvedo več o določenih stvareh, ki ne 
morejo biti neposredno opazovane in ocenjene (Kuhar et al., 1999, str. 198). Kvalitativna 
metoda je v turizmu zelo priporočljiva pri raziskovanju motivacij, stališč in vedenja turistov. 
Njena uporaba je priporočljiva tudi pri raziskavah, ki poskušajo podati večje razumevanje o 
tem, kako so odločitve sprejete ter kako so turistove izkušnje doživete (Pizam, 1999, str. 360-
361). 
 
Creswell (2003, str. 181-183) navaja naslednje značilnosti kvalitativne raziskave:  

• kvalitativni raziskovalec gre običajno na dom ali v pisarno intervjuvanca in tam opravi 
raziskavo; to mu omogoča visoko vpletenost v obravnavano izkušnjo posameznika; 

• kvalitativna raziskava uporablja mnogo metod, ki omogočajo zelo dobro zbiranje 
potrebnih podatkov; 

• kvalitativna raziskava je nepredvidljiva in se tekom procesa zbiranja podatkov lahko 
zelo spreminja; 
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• kvalitativna raziskava je v osnovi interpretativne narave, kar pomeni, da raziskovalec 
interpretira zbrane podatke;  

• kvalitativni raziskovalec je »ogledalo« intervjuvanca – pozoren je na njegovo osebnost 
ter njen vpliv na obravnavano raziskavo; 

• kvalitativni raziskovalec uporablja kompleksno razmišljanje, ki je večplastno, 
iterativno in hkratno; 

• kvalitativni raziskovalec uporablja eno ali več strategij raziskave, ki mu pomagajo 
voditi posamezne postopke v celotni raziskavi. 

 
Izmed vseh metod pridobivanja podatkov sem izbral polstrukturiran individualni intervju, saj 
mi je ta zelo dobro pripomogel k pridobivanju podatkov o čustvih, občutjih, mišljenju in 
vedenju porabnika pri nakupu turistične storitve. Individualni intervju je neposreden pogovor 
z respondentom, ki ga opravi raziskovalec z namenom, da podrobno razišče določeno temo 
intervjuja (Kuhar et. al, 1999, str. 199). Namen individualnega intervjuja ni samo spraševati 
vprašanja in poslušati ljudi, ampak tudi deliti družbene izkušnje (Pizam, 1999, str. 345). Tisti, 
ki vodi globinski intervju, je zato posebej izurjen in občasno uporablja klinične posredne 
metode z namenom, da bi odkril skrite motive. Uspešnost individualnega intervjuja je odvisna 
od izvajalca intervjuja in njegove smiselne interpretacije podatkov (McDaniel in Gates, 1998, 
str. 118-119). Pizam (1999, str. 361) pravi, da individualni intervju in opazovanje 
intervjuvanca v primerjavi z drugimi metodami pripelje raziskovalca mnogo bližje k 
respondentovemu realnemu življenju. 
 
Kuhar in ostali (1999, str. 236) navajajo naslednje značilnosti individualnega intervjuja: 

• »izvajalec intervjuja intervjuva respondenta osebno«, 
• med izvajalcem in respondentom je neposreden stik, 
• na proces zbiranja podatkov ima velik vpliv tudi okolje (razpoloženje tistega, ki 

intervjuva, in respondenta ter čas in prostor intervjuja), 
• individualni intervju je najcenejša in najhitrejša oblika zbiranja podatkov. 

 

4.2.2 Raziskovalni instrumenti 
 
Pri izvedbi intervjuja sem si pomagal z opomnikom, ki sem ga skrbno zasnoval s pomočjo 
razpoložljivih strokovnih člankov in literature. Vprašanja se v večini primerov nanašajo na 
pozitivna in negativna čustva, saj sem upošteval dejstvo, da je znanje o čustvih organizirano v 
hierarhijo (Malhotra, 2005, str. 496). Tako sem oblikoval dokaj preprosta vprašanja, na katera 
je moč odgovoriti brez večjega znanja o čustvih in zgolj z nekim osnovnim znanjem, ki 
vsebuje delitev čustev na pozitivna in negativna. Pri sestavljanju vprašanj sem bil pozoren 
tudi na to, da oblika zastavljenih vprašanj ni vplivala na odgovore.  
 
Opomnik je v osnovi razdeljen na pet delov, nahaja pa se v Prilogi 1. Posamezni del 
obravnava eno izmed petih stopenj nakupnega procesa. Na ta način sem lahko posamezno 
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vprašanje vključil v njemu primerno fazo, kar je izboljšalo preglednost opomnika in 
vprašanemu omogočilo lažji pregled in boljšo predstavo o temi pogovora. Celoten opomnik 
vsebuje več tematskih sklopov, ki sem jih opredelil s pomočjo strokovnih člankov in 
literature. 
 
Opomnik je sestavljen iz 29 vprašanj. S sklopom vprašanj od 1 do 3 sem želel izvedeti, ali je 
negativno čustvo kot notranji dejavnik tisto, ki pomaga pri prepoznavanju potrebe po 
turističnem proizvodu. V naslednjem vprašanju pa me je zanimalo, ali se turisti odločajo za 
turistični proizvod na podlagi pozitivnih čustev. Peto vprašanje je namenjeno ugotovitvi 
vpliva zunanjih dražljajev s strani ponudnikov turističnih proizvodov na turista. V fazi iskanja 
informacij sem s sklopom vprašanj od 6 do vključno 8 poskušal ugotoviti, ali turisti 
obravnavajo čustvo kot znanje. Tu sem se osredotočil na izkustvene vire informacij v 
povezanosti z določenim turističnim proizvodom in določeno turistično agencijo. V 
vprašanjih od 9 do vključno 12 me je zanimalo, ali miselni napor vpliva na čustva porabnikov 
in posledično na njihovo odločitev. Vprašanje 13 je namenjeno ugotovitvi povezanosti 
razuma in čustev. Samo vprašanje je splošno, saj je postavljeno z namenom, da posameznik 
ozavesti svoje znanje o povezanosti razuma in čustev, na ta način pa sem pridobil informacijo 
o porabnikovem znanju o obravnavani povezanosti. V vprašanjih 14 in 15 se ta povezanost 
nanaša na samega turista in njegove odločitve. Namen tega sklopa je ugotoviti vpliv čustev 
turista na njegovo mišljenje ter posledično na njegovo odločitev. Z vprašanjema 17 in 18 sem 
ugotavljal, ali pozitivna in negativna čustva vplivajo na turistovo mišljenje in posledično na 
hitrost ter kakovost odločitve. Osemnajsto vprašanje ugotavlja, kakšna je vloga čustev, poleg 
občutij in domišljije, v fazi presojanja možnosti. Vprašanja od 19 do vključno 21 vprašujejo, 
ali porabniki sprejemajo odločitev na podlagi čustev in ali jim ta čustva pomagajo pri izbiri 
destinacije. V naslednjih treh vprašanjih (22-24) me je zanimalo, ali odločitev za turistični 
proizvod vpliva na statusni simbol posameznika in ali je lahko takšna odločitev čustveno 
vodena. Vprašanji 25 in 26 se nanašata na temo, ali pri nakupu obravnavanega proizvoda 
prevladujejo čustva ali razum ter ali je nakup racionalen. V zadnji fazi nakupnega procesa, to 
je v fazi ponakupnega vedenja, sta vprašanji 27 in 28 namenjeni ugotovitvi vpliva čustev na 
nadaljnje odločitve. V zadnjem vprašanju pa me je zanimalo, ali se turisti zavedajo čustev, ki 
jih občutijo tekom celotnega obravnavanega nakupnega procesa.  
 
Med intervjuji sem postavljal dodatna vprašanja in pojasnila, ki so pripomogla k temu, da je 
intervjuvanec razumel, kaj sem želel vprašati. Opaziti je bilo, da je tema zelo zahtevna, saj je 
pogovor pri nekaterih respondentih vzbujal nelagodje. Opazil sem, da nejasnost ni bila 
posledica slabo strukturiranih vprašanj, temveč rezultat zahtevne teme ter nepoznavanja, 
nerazumevanja in nezavedanja čustev in čustvenih procesov v samem človeku. Vsak 
posameznik je podal svoje izkušnje in opažanja glede vloge čustev pri nakupnem procesu, kar 
je zelo obogatilo moje raziskovanje, s čimer sem dosegel svoj cilj.  
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Na podlagi raziskovane teme in s tem povezane raziskave sem oblikoval vprašanja odprtega 
tipa. To je vprašanemu dopuščalo, da je odgovarjal z lastnimi besedami. Na ta način je bilo še 
več razkritega o tem, kako vprašani čutijo, zaznavajo, razmišljajo in kako se odločajo.  
 

4.2.3 Načrt vzorčenja  
Ker sem poskušal ugotoviti vlogo čustev v nakupnem procesu turističnega proizvoda, sem kot 
ciljno populacijo določil vse turiste, ki pogosto hodijo na počitnice ali potovanja. Poleg tega 
je bilo pomembno tudi to, da redno kupujejo pavšalne proizvode pri turističnih agencijah. 
Vzorčne osebe sem izbral na podlagi priložnostnega vzorca, saj sem izbral tiste osebe, do 
katerih sem najlažje prišel. To so bili znanci in tisti, ki sem jih pridobil s pomočjo priporočil 
prijateljev. V končni fazi se je izkazalo, da je bil to zelo dober izbor, saj sem na ta način prišel 
do globljih odgovorov. Razlog za to je mogoče najti v dobri medsebojni komunikaciji in 
sproščenem vzdušju. Tako sem proučeval šest oseb, ki sem jih po vnaprejšnjem dogovoru 
obiskal na domu. Kljub majhnosti vzorca menim, da je bil postopek vzorčenja temi primeren 
in dobro zasnovan, kar je odločilno pripomoglo h kakovostnim rezultatom. 
 
Individualne intervjuje sem izvedel v četrtek, 27. decembra 2007, v soboto, 29. decembra 
2007, v petek, 11. januarja 2008, v nedeljo, 13. januarja 2008 in v četrtek, 17. januarja 2008 
(glej Prilogo 2). Kot sem že omenil, vzorec vsebuje 6 oseb, štiri ženske in dva moška, 
intervjuvanci pa so stari med 23 in 47 let. Intervjuji so bili opravljeni v občinah Radeče in 
Ljubljana, intervjuvancev pa zaradi anonimnosti ne bom imenoval. 
 
Tabela 1: Starost in spol intervjuvancev  
Intervjuvanec Starost Spol 

1. 23 let Ženski 
2. 28 let Moški 
3. 40 let Ženski 
4. 47 let Ženski 
5. 42 let Moški 
6. 27 let Ženski 

Vir: Lastno delo, 2008. 
 

4.2.4 Oblike komuniciranja 
 
Odločil sem se za osebno obliko komuniciranja, saj je bila ta oblika za raziskovalno temo 
najučinkovitejša. Njene prednosti so se izkazale v tem, da sem vprašanim lahko zastavil več 
vprašanj, poleg tega pa sem imel priložnost biti pozoren na dodatna opažanja v zvezi z 
vprašano osebo. Tekom intervjuvanja sem bil pozoren na to, da je intervjuvanec razumel 
vprašanje. V primeru nerazumevanja sem mu postavil podvprašanje, saj sem le tako lahko 
pridobil koristen odgovor. Osebno obliko komuniciranja sem zaradi njenih lastnosti in svoje 



 

 34   

visoke miselne vpletenosti zaznal kot dokaj težavno obliko komuniciranja. Poleg tega pa tudi 
kot bogato obliko komuniciranja, saj omogoča pridobitev skritih podatkov, med katere sodijo 
tudi čustva. Vse intervjuje sem snemal z mp3 napravo, jih doma ponovno poslušal in posnetek 
pretvoril v pisno obliko. 
 

5 REZULTATI RAZISKAVE 
 
Rezultate raziskave bom predstavil v petih sklopih, kolikor je tudi faz nakupnega procesa. 
Sklope bom razvrstil v logično zaporedje, kar pomeni, da bom najprej opisal ugotovitve v fazi 
prepoznavanja problema, zatem pa še v vseh ostalih fazah. Na koncu bom podal tudi dodatne 
ugotovitve, ki se nanašajo na znanje iz poznavanja ter povezanost čustev in potreb. 
 
Prepoznavanje potreb 
 
Da je obravnavana tema intervjuvancem dokaj težavna tema, je bilo opaziti že uvodoma, saj 
je nekatere prvi sklop vprašanj, ki je namenjen ugotovitvi načina prepoznavanja problema, 
spravil v neugodno situacijo. Eden izmed intervjuvancev je celo predlagal preskok na 
naslednja vprašanja in kasnejšo vrnitev na ta vprašanja. Zaznati je bilo mogoče, da običajno 
ne razmišljajo o globljih motivih odločitve za turistični proizvod. Dva izmed vseh 
intervjuvancev prepoznavata potrebo na podlagi negativnih čustev, ostali štirje pa to potrebo 
zaznavajo s pomočjo pozitivnih čustev, med katerimi so vsi omenili pričakovanje. Ena izmed 
vseh je potrdila, da ji čustvo pomaga pri prepoznavanju problema, medtem ko dve v to nista 
prepričani. Glede zunanjih dražljajev s strani ponudnikov turističnih proizvodov pa so 
enotnega prepričanja in pravijo, da ti v njih prebujajo pozitivna čustva.  
 
Zaznati je obstoj in pomembno vlogo negativnih čustev, ki posameznika vzpodbudijo k 
reševanju problema. Vendar je potrebno dodati, da je prepoznavanje in imenovanje tega 
elementa za intervjuvance zelo težavno. Zanimiva je ugotovitev, da intervjuvanci ugotavljajo 
»potrebo po turističnem proizvodu« na podlagi potreb po sprostitvi, oddihu in počitku, 
zamenjavi okolja in »odklopu od sveta«. K temu dodajam, da je zaznati prisotnost »tunelske 
vizije« (angl. tunnel vision), ki se pojavi v primeru, ko posameznik preozko opredeljuje 
problem. To pomeni, da že med prepoznavanjem problema omeji iskanje možnosti, ki bi 
lahko zadovoljevale potrebo. Intervjuvanci namreč prepoznavajo problem na podlagi zelo 
široke palete potreb, za katere pa ni nujno razvidno, da jih zadovoljuje zgolj turistični 
proizvod.  
 
Iskanje informacij 
 
Pet intervjuvancev je potrdilo, da je izkustvo zanje najpomembnejši vir informacij, saj 
določeno izkustvo v njih prebuja čustva, ki pomembno vplivajo na nadaljnje odločitve. To 
izkustvo ne vpliva na ponovno izbiro enakega proizvoda, saj v večini ne izbirajo iste 
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destinacije, ampak vpliva na izbiro agencije v prihodnosti. Tako so v primeru zadovoljstva s 
proizvodom naslednjič izbrali isto agencijo, v nasprotnem primeru pa poiskali drugo. Pet od 
vseh vprašanih se vrača k določeni agenciji, kar pomeni, da prihodnje nakupe opravljajo pri 
isti agenciji. Med razloge za to uvrščajo odnos agencije kot celote in njenih zaposlenih do 
strank, kakovost vodenja, dobro komunikacijo, izpolnjevanje pričakovanj, dobro počutje in 
drugo.  
 
Opaziti je, da turisti obravnavajo določena čustva, ki so del celotne izkušnje s turističnim 
proizvodom, kot pomemben vir informacij. To je znanje iz poznavanja in turistom zmanjšuje 
tveganje in negotovost ter jim pomaga pri odločanju.  
Pri dveh intervjuvankah obširno iskanje informacij vzbuja negativna čustva, ki vplivajo na 
nadaljnje odločitve tekom iskanja informacij. To pomeni, da prenehata iskati informacije o 
tem proizvodu in izbereta drug proizvod, katerega informacije niso tako kompleksne. V 
ostalih pa miselni napor ne povzroča omenjenih posledic. Nekateri izmed slednjih so dodali, 
da je eden izmed pomembnejših elementov pri tem čas, saj imajo za iskanje informacij na 
voljo določen čas in znotraj tega poskušajo najti najkakovostnejše informacije (Tabela 2). 
 
Tabela 2: Razlogi za ponovno izbiro agencije 
Intervjuvanec Razlogi za ponovno izbiro agencije 

1 Ustrezna ponudba in izpolnjevanje obljubljenega  
2 Osebni stik z vodiči; uslišane prošnje; ni komplikacij   
3 - (Se ne navezuje na agencije) 
4 Odnos do strank; komunikacija; pozornost in sprejemanje turista kot človeka 
5 Odnos z zaposlenimi 
6 Domače počutje; izpolnitev pričakovanj  

Vir: Lastno delo, 2008. 
 
Presojanje možnosti 
Glede dveh enakovrednih možnosti, ki se razlikujeta po kompleksnosti informacij, sta 
intervjuvanki, ki občutita negativna čustva ob obširnem iskanju, potrdili, da se v takem 
primeru odločita za tisto možnost, ki zahteva manj miselnega napora. Vendar je ena izmed 
njiju poudarila, da je potrebno razlikovati med počitnicami in potovanji, saj je pri slednjih 
kompleksnost zaželjena. Tako glede kompleksnosti informacij pri izbiri počitnic pravi: »Reče 
se, kompleksnost čim dlje stran.« S tem je že odgovorila na vprašanje, ali postane vloga 
razuma zaradi zmanjšanja negotovosti in posledično vzbujenih pozitivnih čustev 
pomembnejša od vloge čustev. Kot že rečeno, je ena intervjuvanka ta preobrat potrdila, 
medtem ko se ostali s tem niso strinjali. Nekateri izmed slednjih so prepričani, da vlogi 
ostaneta enako pomembni, drugi pa so mnenja, da se vlogi čez celoten proces dopolnjujeta. 
Sogovornik je dodal, da v začetku prihajajo čustva najbolj do izraza, v nadaljevanju pa se vse 
bolj vključuje razum. Ta način prepletanja se mu zdi enak v nakupnih procesih vseh 
proizvodov. 
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Posamezniki se dobro zavedajo povezanosti čustev in razuma. Nekateri so to povezanost 
opisali zelo obširno in tudi konkretno opredelili vpliv čustev na razum, drugi pa so podali 
krajše in manj konkretne izjave. Iz odgovorov je razbrati, da je znanje o obravnavani 
povezanosti zelo različno.  
Na vprašanje, ali obstaja vpliv čustev na mišljenje turista, so vsi odgovorili pritrdilno. Iz 
odgovorov večine je razbrati, da pretirano pozitivno čustvo negativno vpliva na mišljenje 
turista, saj takrat njegovo mišljenje postane zelo nejasno. Dva sta še dodala, da tudi pretirano 
negativno čustvo negativno vpliva na njuno mišljenje. Intervjuvanka tudi navaja: »Zdrava 
mera veselja in zdrava mera previdnosti ter strahu je tisto, kar ti bo po pameti pomagalo.« Peti 
izmed šestih vprašanih menijo, da čustva tekom presojanja možnosti deloma vplivajo na 
njihovo odločitev in dodajajo, da mora biti v odločitev vključen tudi razum. Ena pa vpliv teh 
čustev zanika in pravi, da se kljub čustvom odloči za tisto, kar je zanjo resnično potrebno. 
Intervjuvanci na splošno zaznavajo vpliv čustev na mišljenje in posledično na svoje odločitve.  
 
Intervjuvanci zaznavajo različen vpliv pozitivnih in negativnih čustev na svoje mišljenje in 
odločitve. Tako jim pozitivna čustva pripomorejo k hitrejšim in boljšim odločitvam. 
Intervjuvanka pravi, da ji pozitivno čustvo spreminja mišljenje. Tako v veselju bolj pozitivno 
gleda na svet in vidi samo cilj ter tisto, kar si želi. Drugim pozitivna čustva skrajšujejo čas 
odločanja in pravijo, da se v takšnem čustvenem stanju lažje odločajo. K lažjemu odločanju 
pa jim pripomore tudi sam pozitiven odnos do stvari, o kateri se odločajo.  
 
Glede negativnih čustev pa pravijo, da negativno vplivajo na njihovo mišljenje in odločitve. 
Ena izmed intervjuvank se v takšnem čustvenem stanju rajši ne odloča. Drugo intervjuvanko 
negativna čustva usmerjajo k razmišljanju o slabih stvareh in negativnih posledicah, ki se 
lahko zgodijo na počitnicah. Tretji pa ta čustva podaljšujejo čas odločanja in pravi, da se v 
takem stanju, v nasprotju s stanjem, ko so v njej prisotna pozitivna čustva, odloča dosti težje. 
Tako je večina izmed njih mnenja, da je vpliv pozitivnih čustev na mišljenje in posledično 
odločitev pozitiven, v primeru negativnih čustev pa negativen. Eden izmed intervjuvancev pa 
pravi, da na njegovo mišljenje negativna čustva ne vplivajo. 
 
Štirje vprašani sprejemajo odločitve na podlagi čustev, ki jih doživljajo ob mislih na ta 
proizvod, preostala dva pa tega ne počneta. Ena izmed sogovornic je temu dodala, da je kljub 
takšnemu odločanju nujno potrebno vključevanje razuma, druga pa pravi, da mora biti v 
odločitev vključeno tisto, kar jo dejansko zanima. Intervjuvanci se tekom odločanja zavedno 
ne sprašujejo, kaj občutijo. Vzbujena čustva, ki jih doživljajo tekom vrednotenja alternativ, 
jim pripomorejo h končni odločitvi. Nekateri čustva upoštevajo tekom celotne faze presojanja 
možnosti, za druge pa postanejo čustva pomembna v zadnjem delu obravnavane faze. Takrat 
namreč z njihovo pomočjo med vsemi izbranimi možnostmi izberejo končno možnost. Tako 
določen dražljaj v njih vzbudi čustvo, ki pomembno prispeva k temu, da jih izbrani proizvod 
pritegne bolj kot vsi ostali proizvodi. 
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Intervjuvanci pripisujejo čustvom v fazi presojanja pomembno vlogo. Ta jim pripomorejo pri 
odločitvi in izbiri destinacije ter jih opominjajo na pretekle izkušnje z določeno destinacijo. 
 
Nakupna odločitev 
Enemu izmed šestih intervjuvancev odločitev za turistični proizvod izboljšuje status v družbi, 
ostalim pa ne. Kljub temu, da imamo ljudje pri odgovarjanju na takšne vrste vprašanj 
ponavadi zadržke, tega tokrat ni bilo opaziti. To je razbrati tudi iz odgovora intervjuvanca, ki 
je iskreno povedal, da je omenjeni pojav v globalni družbi povsem normalen. Pravi, da je 
takšna odločitev lahko izvor ekonomske moči, ki zagotovo vpliva na statusni simbol. V 
nadaljevanju je omenil globlje čustvo, ki ga poleg ostalih dejavnikov pripelje do tega, da se 
odloči za obravnavani proizvod. To čustvo je milejša oblika strahu, povezanega s 
spoštovanjem, ki ga intervjuvanec doživlja ob pogledu na nekoga, ki je v dani destinaciji že 
bil. Iz omenjenega primera je jasno razvidno, da je odločitev za turistični proizvod, lahko 
čustveno vodena odločitev.  
 
Ena sogovornica se za nakup turističnega proizvoda zadolži, vendar pravi, da to ni zgolj 
čustveno vodena odločitev, saj pri vsem tem uporablja tudi razum. Njeno mnenje je, da se 
ljudje odločajo za nepotrebne stvari z namenom, da bi nekomu pripadali in imeli željen status. 
Meni tudi, da je vzrok tega v pomanjkanju samozavesti teh ljudi in v ogromni želji, da bi bili 
sprejeti v nek krog ljudi ali družbo. Druga intervjuvanka je omenila primer, ko je neka oseba 
prodala celotno premoženje in se odpravila na potovanje okrog sveta. Temu dodaja, da je to 
čustveno vodena odločitev, saj so čustva popolnoma prevladala razum. Vendar je v nasprotju 
s tem eden izmed intervjuvancev poudaril, da takšna odločitev ni nujno čustveno vodena 
odločitev, saj je lahko v ozadju tega tudi načrtovan zaslužek ali pa celo neki mejnik v karieri 
posameznika. Primer načrtovanega zaslužka je potovanje z namenom prodajati potopisne 
knjige v prihodnosti. Drugi primer pa je profesor, ki se na takšen način odloči za prekinitev 
kariere. Štirje izmed šestih vprašanih so mnenja, da je odločitev za turistični proizvod s 
pomočjo zadolževanja čustveno vodena odločitev. Ena izmed njih je tudi dodala, da se ji 
takšne odločitve zdijo premalo racionalne, saj je dopust ena izmed stvari, ki imajo zelo kratko 
življenjsko dobo. 
 
Večji del intervjuvancev je mnenja, da se vlogi čustev in razuma pri nakupu turističnega 
proizvoda prepletata. Skoraj vsi pravijo, da so čustva pomembnejša v začetnih fazah in v fazi 
presojanja možnosti, medtem ko je vloga razuma pomembnejša v fazi nakupne odločitve. 
Eden izmed intervjuvancev pa je prepričan, da je vloga razuma v prvem delu večja in se v fazi 
presojanja možnosti zmanjša ter na tak način v ospredje pride vloga razuma. V nasprotju s 
tem pa dve intervjuvanki pravita, da pri nakupu turističnega proizvoda prevladujejo čustva.  
 
Tu je smiselno omeniti tudi fazo nakupnega procesa, kjer zunanji dražljaji s strani turističnih 
agencij vplivajo na intervjuvance. Ena sogovornica pravi, da ti dražljaji vplivajo nanjo v fazi 
prepoznavanja potrebe, saj ji prebujajo potrebe in želje, ki jih pred tem ni zaznala. Eden 
izmed vprašanih pa je dejal, da ti dražljaji vplivajo nanj v fazi iskanja informacij. To pomeni 
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takrat, ko je sam ugotovil potrebo in že išče primerne informacije. Na ostale intervjuvance pa 
obravnavani dražljaji vplivajo šele v fazah presojanja možnosti in nakupne odločitve, ko se 
odločajo med posameznimi proizvodi. 
 
Na vprašanje, ali je odločanje v nakupnem procesu turističnega proizvoda zelo racionalno, so 
odgovorili različno. Dve izmed vseh sta odgovorili, da je odločanje čustveno, ostali pa so 
dejali, da je racionalno s pridihom čustev, dokaj racionalno in zelo racionalno. 
 
Ponakupno vedenje 
Vsi intervjuvanci so prepričani, da imajo čustva, ki se vzbudijo v fazi ponakupnega vedenja, 
nadaljnji vpliv na prihodnje odločitve. Tako je mnogo izmed njih v primeru zadovoljstva 
ostalo pri isti agenciji in jo poleg destinacije priporočilo tudi drugim. V posameznikih se je na 
ta način povečalo zaupanje v agencijo, s katero je ostalo v nadaljnjem odnosu tudi pri 
odločanju glede prihodnjih potovanj in počitnic. Tako je bilo v primeru zadovoljstva, ki je 
prebudilo pozitivno čustvo. V nasprotnem primeru pa so se intervjuvanci agenciji pritožili, 
zahtevali denar nazaj, opozorili druge in naslednjič izbrali drugo agencijo. Vendar je ena 
izmed njih dodala, da se je potrebno zavedati, da nobena agencija ni idealna. Po dolgoletnih 
izkušnjah z raznimi agencijami in destinacijami pravi: »Ko pa malo večkrat greš kam, vidiš, 
da je svet okrogel in da je enkrat dobro, drugič pa slabše.« 
 
Nihče izmed intervjuvancev ni pozoren na čustva tekom nakupnega procesa turističnega 
proizvoda, pravijo namreč, da o tem še niso razmišljali. Ena izmed intervjuvank je mnenja, da 
ljudje premalo razmišljamo o vzroku odločitve za počitnice in o svojih pričakovanjih. Glede 
tega pravi: »Nekaj ti zapaše in si rečeš, jaz bi pa nekam šel, in greš.« 
 
Dodatne ugotovitve 
 
Iz raziskave je razvidna tudi povezanost med čustvi, ki jih posameznik doživi ob zadovoljstvu 
ali nezadovoljstvu z določenim proizvodom ter na drugi strani fazo iskanja informacij. To je 
potrditev predvidevanja, da čustva kot del celotne izkušnje s proizvodom pomembno vplivajo 
na prihodnje iskanje informacij.  
 
Na podlagi teorije in analize intervjujev ugotavljam, da izkušnja s turističnim proizvodom 
hkrati zadovoljuje potrebe na različnih stopnjah Maslowove hierarhije potreb. Obravnavana 
izkušnja zagotovo zadovoljuje fiziološke potrebe, potrebe na stopnji varnosti in ego potrebe. 
Poleg tega pa izkušnja s turističnim proizvodom zadovoljuje tudi potrebe na stopnji 
pripadnosti. To sklepam na podlagi tega, da je bilo med pogovori zaznati, da turistom veliko 
pomeni dobra komunikacija, ki jo vzpostavijo z zaposlenimi in drugimi turisti. Tako nekateri 
preko potovanj gradijo nova prijateljstva in poznanstva. Velik dokaz za to je tudi v odgovoru 
na vprašanje, kaj je tisto, kar jih navezuje na agencije. Turisti so med razloge uvrstili odnos 
agencije in s tem njenih zaposlenih do strank, kakovost vodenja, dobro komunikacijo in dobro 
počutje. Ena izmed njih je dodala, da se turisti pri nekaterih agencijah počutijo bolj domače, 
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druga pa pravi, da morajo agencije dajati turistom tisto, kar ti zelo pogrešajo. K temu dodaja: 
»To pa je dajanje pozornosti in sprejemanje turista kot človeka. In prav tukaj je umetnost 
dobrih agencij.« 
 
Povzetek rezultatov 
 
Iz Slike 5 (na str. 40) je moč razbrati, kako se odražata čustva in razum v posameznih delih 
faz celotnega nakupnega procesa. Poleg tega pa slika prikazuje, kakšne vloge čustev se 
pojavljajo znotraj faz pri posameznem intervjuvancu. Grafikon se za vsakega izmed 
intervjuvancev bere od leve proti desni - tako si sledijo tudi faze nakupnega procesa, od faze 
prepoznavanja potreb do faze ponakupnega vedenja.  
Kot primer navajam analizo intervjuja s prvim sogovornikom, ki prepoznava obravnavani 
problem na podlagi negativnega čustva (obarvano vijolično). V drugem delu faze 
prepoznavanja problema se pojavi pozitivno čustvo, na podlagi katerega intervjuvanec lahko 
prepozna problem. Vendar vloga tega čustva pri prvem intervjuvancu ne prihaja do izraza, 
zato ima v tem primeru večji vpliv razum (obarvano rjavo). Podobno kakor prva faza je tudi 
druga faza sestavljena iz dveh delov. Iz stolpca je razvidno, da je čustvo kot znanje 
pomembno za prvega intervjuvanca. Poleg tega mu miselni napor povzroča negativna čustva. 
Tretja faza je sestavljena iz treh vlog čustev. Podobno kot v drugi fazi se tu pojavi negativno 
čustvo kot posledica miselnega napora. Čustva pa vplivajo tudi na mišljenje in odločitev 
intervjuvanca. Tekom presojanja možnosti obravnavani intervjuvanec sprejema odločitve s 
pomočjo informacij, ki mu jih dajejo čustva. Temu posamezniku nakup turističnega proizvoda 
ne izboljšuje statusa v družbi (obarvano rjavo) in ne pozna turistov, ki bi jim omenjeni 
proizvod izboljševal status. Strinja pa se, da so odločitve za turistični proizvod lahko čustveno 
vodene odločitve. Prav tako je vloga čustev v zadnji fazi nakupnega procesa pomembna in 
vpliva na njegovo znanje. Iz analize prvega intervjuja je razvidno, da se intervjuvančeva 
čustva relativno močno odražajo v vseh fazah nakupnega procesa. Na podoben način je moč 
analizirati tudi ostale intervjuvance. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slika 5: Vpliv čustev in razuma tekom celotnega nakupnega procesa turističnega proizvoda 
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6 SKLEP 
 
Kot sem dejal že v uvodu, je vloga čustev v modelih odločanja pogosto premalo obravnavana 
ali celo izpuščena. Nakup storitve, kot je turistični proizvod, predstavlja intenziven proces z 
visoko vpletenostjo porabnika, zato sem si za raziskovalno vprašanje zastavil, kakšna je vloga 
čustev v nakupnem procesu turističnega proizvoda. Ugotovil sem, da so čustva, ki sem jih 
opisal v teoretičnem delu, prisotna tudi v nakupnem procesu turističnega proizvoda. Vloge se 
v posameznih fazah različno odražajo in se razlikujejo od posameznika do posameznika. 
Nekatere vloge čustev turisti dobro poznajo in se jih zavedajo, druge pa precej manj. V 
nadaljevanju bom podal glavne ugotovitve raziskave in smernice za kakovostnejše odločanje 
turistov. Na koncu pa bom dodal tudi smernice za učinkovitejše strategije podjetij, ki tržijo 
turistične proizvode.  
 
Ugotavljam, da je faza prepoznavanja problema ena izmed pomembnejših faz nakupnega 
procesa turističnega proizvoda, saj lahko samo dobro razumevanje problema pripelje turista 
do resničnega zadovoljstva. Turisti tej fazi ne posvečajo veliko pozornosti, zato je verjetnost 
nezadovoljstva po nakupu zelo velika. Potrebno se je zavedati, da posameznikove potrebe in 
želje obsegajo razpon od lakote in žeje preko ljubezni, statusa in celo duhovne izpolnitve 
(Solomon et al., 2006, str. 6). Zato je zelo pomembno, da so potrebe točno opredeljene in se 
jih posameznik dobro zaveda. Vahčič in ostali (2000, str. 20) pravijo, da kupci proizvodov in 
storitev ne kupujejo zgolj z namenom zadovoljiti svoje funkcionalne potrebe, ampak tudi 
druge potrebe, katerih se včasih niti sami ne zavedajo. Podobno je tudi pri nakupu turističnega 
proizvoda. Vloga čustev je pri prepoznavanju potreb ogromnega pomena, zato je nujno 
potrebno dobro poznavanje čustev in njihove vloge v fazi prepoznavanja problema. Na ta 
način se bodo turisti obvarovali končnega nezadovoljstva, posledično pa ne bo prihajalo do 
nesoglasij med turisti in agencijami. Zato se je za kakovostnejše odločitve potrebno usmeriti 
na sam problem in ga natančno določiti. Zelo pomembno je tudi jasno opredeliti želje in 
pričakovanja ter jih v nadaljevanju jasno sporočiti ponudniku turističnih proizvodov. Ta bo 
lažje ugotovil, ali so pričakovanja realna in ali je mogoče te želje zadovoljiti. 
 
V fazi iskanja informacij je čustvo zaznano kot znanje in je tako del znanja iz poznavanja. 
Pretekla nezadovoljstva s turistično agencijo ali proizvodom v turistih vplivajo na nadaljnje 
nakupne odločitve in nezaupanje v agencijo. Na drugi strani pa določeno zadovoljstvo 
povečuje zaupanje v agencijo in skrajšuje čas odločanja v prihodnjih nakupnih procesih. Tako 
se po določenem času med agencijo in turistom vzpostavi zaupanje, ki je sad dobrih odnosov, 
dobre komunikacije in občutka sprejetosti ter domačnosti turista. Tukaj je potrebno poudariti, 
da je celoten turistični proizvod običajno sestavljen iz več delnih proizvodov, kar pomeni, da 
ni vse odvisno od enega podjetja. Posledično je v sam proces vključenih mnogo zaposlenih, 
kar povečuje verjetnost slabše kakovosti pavšalnega proizvoda. Vsak zaposleni je namreč 
edinstven v opravljanju dolžnosti in vedenju.  
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V iskanje informacij je potrebno vložiti določen miselni napor, ki lahko v posamezniku 
povzroča negativna čustva. Vsak turist se znajde v procesu reševanja problemov in ima svoj 
način odločanja, ki mu ustreza. Če bi turist želel izboljšati kakovost odločanja, je priporočeno, 
da se na odločanje dobro pripravi. To pomeni, da se zaveda svojih osebnostnih prednosti in 
slabosti ter jih z razpoložljivimi tehnikami (vrednotenje, »viharjenje možganov«, 
vizualizacija, relaksacija,...) tudi izboljša. Poleg tega je priporočeno, da med odločanjem 
upošteva tudi pridobljena znanja, znanja iz poznavanja ter komunikacijske spretnosti, ki mu 
bodo v pomoč pri sporočanju potreb in želja. V prvem delu presojanja možnosti turisti še 
vedno vlagajo miselni napor, kar povzroča močno prepletanje čustev in razuma. V 
nadaljevanju te faze pa prihajajo čustva vse bolj do izraza in pri izbiri destinacije kot vir 
informacij odigrajo glavno vlogo. Turisti naj bodo pozorni na to, kako se odločajo in naj se 
zavedajo že prej omenjene možnosti izboljšanja odločanja z upoštevanjem osebnostnih 
značilnosti. 
 
Faza nakupne odločitve je turistom dobro poznana. V nasprotju z ostalimi fazami se v tej fazi 
turisti dobro zavedajo zunanjih dražljajev in njihovih učinkov na odločitve. Dejstvo je, da vsi 
zunanji dražljaji niso ustvarjeni s slabim namenom in to je potrebno upoštevati. Poleg tega naj 
bodo turisti pozorni na verjetnost čustveno vodenih odločitev, ki so prisotne tudi pri nakupu 
turističnega proizvoda. Zavedanje, da gre za čustveno vodene odločitve, manjka porabnikom 
nasploh, ne le porabnikom turističnega proizvoda.  
 
Ugotavljam, da se turisti zavedajo nevarnosti slabih odločitev, ki so lahko posledica 
neresničnih informacij v oglasih in vključevanja čustvene komponente tekom oglaševanja. 
Vendar pa želim izpostaviti tudi nevarnosti nezavedanja in nepoznavanja čustev v ostalih 
fazah, predvsem v prvi fazi, kjer se opredeljuje problem. Obstaja možnost, da se turist odloča 
za turistični proizvod na podlagi širokega spektra negativnih čustev, ki jih ne pozna. 
 
Pizam (1999, str. 257) pravi, da je za večje zadovoljstvo turistov potrebno povečati skladnost 
med pričakovanji in dejansko potovalno izkušnjo. K temu bi dodal, da k povečanju 
zadovoljstva pripomore tudi sam turist, ki lahko s svojim kakovostnejšim odločanjem med 
nakupnim procesom odločilno prispeva k večjemu lastnemu zadovoljstvu.  
 
Za podjetja, ki tržijo turistične proizvode, je priporočljivo, da izvajajo trženjske aktivnosti na 
podlagi trženjskega koncepta. V trženju naj zaposlujejo ustvarjalne tržnike, ki bodo ustvarjali 
nove rešitve in proizvode. Menim, da se je poleg osredotočenja na ravni proizvodov potrebno 
osredotočiti na kupčeve potrebe in na ta način ustvarjati nove proizvode. Podjetja naj se 
osredotočijo na razvoj zunanjega in notranjega trženja, saj je komunikacija in odnos med 
ljudmi v turistični industriji ključnega pomena. Pozornost je potrebno usmeriti na ljudi zunaj 
podjetja, hkrati pa tudi na ljudi v podjetju. Nujno potrebno je zaposlovati, usposabljati in 
motivirati zaposlene, ki želijo streči turistom. Za podjetja je tudi zaželeno, da se osredotočijo 
na prikrite potrebe kupcev. Iz raziskave je razvidno, da je turistični proizvod tisti proizvod, ki 
med drugimi zadovoljuje tudi potrebe po sprejetosti. Pri tem je dobro upoštevati Pizamov 
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nasvet (1999, str. 105), ki pravi: «Turist je oseba, ki si zasluži, da je obravnavan kot človeško 
bitje z motivi, čustvi in življenjskim slogom.« Ali pa kar navodilo enega izmed pristašev 
trženjskega koncepta: »Imejmo radi kupca, ne izdelek« (Kotler, 2003, str. 18). Zato podjetjem 
svetujem: »Imejte radi turista, ne turistični proizvod«. Upoštevanje teh nasvetov bo 
pomembno vplivalo na zadovoljstvo turistov in posledično na uspešnost oglaševanja. 
Zadovoljen kupec je namreč najboljše oglaševanje (Kotler, 2003, str. 208).  
 
V obravnavanem delu sem prikazal vlogo čustev v nakupnem procesu turističnega proizvoda, 
ki je le ena izmed mnogih vlog, ki jih zavzemajo čustva v turizmu. V prihodnjih študijah bi 
bilo zanimivo raziskati vlogo čustev pri prepoznavanju problema ali vlogo čustev v potovalni 
izkušnji. Raziskovanje tega bi bilo dokaj zapleteno, saj bi se raziskovalec soočil z vrsto 
omejitev. Zelo težko je namreč analizirati čustva v določeni izkušnji, še težje pa je ugotoviti 
in analizirati čustva v fazi prepoznavanja problema. V obeh primerih bi bilo potrebno 
ugotavljati čustva, ki se jih mnogi turisti ne zavedajo, kar od raziskovalca terja zelo dobro 
znanje iz psihologije.  
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Priloga 1 
OPOMNIK ZA INTERVJU 
 
Prepoznavanje problema 
 
1. V posamezniku so prisotni notranji dejavniki, ki ga vzpodbujajo k določenemu vedenju. 

Med te dejavnike spadajo negativna čustva, občutja in gonilne sile, kot sta lakota in žeja. 
Kako prepoznate problem – »potrebo po turističnem proizvodu«? Prosim, da to čim bolj 
opišete. 
 

2. Ali se odločate za turistični proizvod na podlagi negativnih, nezaželjenih čustev, z 
namenom, da bi to čustveno stanje izboljšali? 
 

3. Tekom prepoznavanja potrebe po turističnem proizvodu v turistu potekata miselni in 
čustveni proces. Porabnik prepozna problem, ko občuti značilno razliko med svojim 
dejanskim položajem in zaželenim oz. idealnim položajem. Ali čustva pripomorejo k 
prepoznavanju problema? Ali lahko rečemo, da so kot nekakšen alarm, ki opozarja 
porabnika, da nekaj ni v redu? 
 

4. In v nasprotnem primeru: ali prepoznavate potrebo po tem proizvodu na podlagi 
pozitivnih čustev (veselja in pričakovanja)? Prosim, da to čim bolj opišete. 
 

5. Turisti se odločajo za določen turistični proizvod tudi na podlagi zunanjih dražljajev, ki 
jih povzročajo oglasi turističnih agencij in drugih ponudnikov. Na kakšen način vplivajo ti 
dražljaji na turista (Kaj se v njem spremeni?) in kakšna čustva prebujajo? 
 

Iskanje informacij 
 

6. Druga faza petstopenjskega modela nakupnega procesa je faza iskanja informacij. Med 
vire informacij spadajo: osebni viri (družina, prijatelji, sosedi, znanci), poslovni viri 
(oglaševanje, prodajalci, posredniki), javni viri (množični mediji, porabniške organizacije) 
in izkustveni viri (ravnanje z izdelkom, uporaba izdelka). Slednji podajajo informacije, ki 
jih je turist pridobil na podlagi preteklih izkušenj z določenim proizvodom. Ali se opirate 
na to vrsto informacij in kako pomemben vir informacij je ta informacija za vas (zelo, 
srednje, malo pomemben)? 
 

7. Ali izkušnja z nekim proizvodom in zadovoljstvo ali nezadovoljstvo z njim vzbudi v vas 
čustvo (pozitivno, negativno), ki pomembno vpliva na nadaljnje odločanje? 
 

                                                 
1 Turistični proizvod je ekvivalent pavšalnemu proizvodu. 
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8. Ali turisti razvijajo naklonjenost do agencij in produktov, podobno kot to počnejo do 
ostalih ljudi in svojih hišnih ljubljenčkov? Kaj je tisto, kar jih/ali pa ne/ zaveže določeni 
agenciji oz. produktu? 
 

9. Kompleksen turistični proizvod zahteva od turista zelo obširno iskanje informacij. Ali 
takšen način iskanja informacij v vas vzbudi negativno čustvo? 
 

10. Ali lahko to čustvo pomembno vpliva na vaše nadaljnje odločitve tekom iskanja 
informacij (npr. to iskanje je zame prezahtevno, odločil se bom za drugi proizvod, za 
katerega informacij ni tako težko pridobiti)? 
 

Presojanje možnosti 
 

11. Presojanje možnosti je najtežja stopnja v nakupnem procesu, saj vključuje mnogo 
odločitev (odločitev o pomembnosti kriterijev sojenja, odločitev o sprejemljivi količini 
alternativ ter odločitev za eno izmed vseh možnosti – najboljšo možnost). V tej fazi turist 
obdeluje vse pridobljene informacije in opravi končno odločitev. Neki turist izbira med 
dvema ekvivalentnima možnostma. Prva možnost zahteva od njega več miselnega napora, 
saj so informacije kompleksnejše v primerjavi z drugo možnostjo. To pri turistu zbuja 
negativna čustva, zato se bo odločil za drugo možnost. Ali menite, da je opisano 
obnašanje turista prisotno v stvarnosti? Če DA, lahko, prosim, natančneje opišete primer? 
 

12. Na drugi strani pa lahko neki miselni proces zmanjša negotovost, kar poveča pozitivna 
čustva in posledično ugodno vpliva na izbor obravnavane alternative. Ali v tem primeru 
postane vloga razuma pomembnejša od vloge čustev? 
 

13. Kako bi opisali povezanost razuma in čustev? (primer: človek je prežet s strahom. Ali v 
tem primeru njegov razum deluje zelo dobro? In v primeru, da je prežet z ljubeznijo. 
Kakšno je delovanje razuma v tem primeru?) 
 

14. Ali obstaja vpliv čustev turista na njegovo mišljenje? Če DA, na kakšen način? 
 

15. Ali ta čustva tekom presojanja možnosti vplivajo na odločitev? 
 

16. Ali pozitivna čustva v posamezniku pripomorejo k hitrejši in boljši odločitvi? Zakaj? 
 

17. Ali negativna čustva vplivajo na vaše mišljenje in posledično na kakovost vaše odločitve? 
 

18. Kakšno vlogo igrajo čustva turista, poleg občutij in domišljije, v fazi presojanja možnosti 
pri nakupu turističnega proizvoda? 
 

19. Ali sprejemate odločitve na podlagi čustev, ki jih doživljate ob mislih na ta proizvod? 
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20. Se tako npr. vprašate: «Kako čutim o tem?« 
 

21. Ali vzbujena pozitivna čustva tekom vrednotenja alternativ pripomorejo k vaši odločitvi 
za alternativo, ki je vzbudila pozitivna čustva? Predstavljajte si, da med vrednotenjem 
občutite posebej pozitivna čustva do ene izmed destinacij (ali alternative). Je verjetnost, 
da boste izbrali to, kaj večja? Zakaj? 
 

Nakupna odločitev 
 

22. Ali odločitev za turistični proizvod izboljšuje vaš status v družbi? Na kakšen način, kako 
na to gledajo ostali ljudje? 
 

23. Nekateri turisti se odločijo za turistični proizvod tudi v primeru, ko jim trenutno finančno 
stanje tega ne dopušča. Tako se zadolžijo in kupijo željeni proizvod. Ali je takšno 
obnašanje turistov zaznati tudi v realnosti? Lahko, prosim, podate kakšen praktičen 
primer? 
 

24. Ali je takšna odločitev vodena čustveno? Kakšna je v tem primeru vloga čustev? Kako bi 
jo opisali? 
 

25. Ali pri nakupu turističnega proizvoda prevladujejo čustva ali razum? 
 

26. Ali menite, da je odločanje v nakupnem procesu turističnega proizvoda zelo racionalno? 
 

Ponakupno vedenje 
 

27. Po uporabi izdelka je človek zadovoljen ali razočaran. To je odvisno od tega, ali je 
kupljen proizvod dosegel ali celo presegel določena pričakovanja ali ne. Zatorej se v fazi 
ponakupnega vedenja pojavijo določena čustva (pozitivna ali negativna). Ali imajo takšna 
čustva nadaljnji vpliv in kakšen? 
 

28. Kakšna je bila vaša ponakupna reakcija v primeru, da je ste bili zadovoljni in v primeru, 
da ste bili razočarani? 
 

Razno: 
 

29. Ali ste pozorni na čustva od začetka do konca nakupnega procesa (torej od faze 
prepoznavanja potrebe do faze ponakupnega vedenja)? Zakaj? 
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Priloga 2 
ZAPISI INTERVJUJEV
 
1. INTERVJU 
 
1. To so dejavniki, da imaš dovolj stresa ali dela v vsakdanjem življenju in želiš sprostitev 

oz. oddih. Želiš iti nekam, kjer se boš spočil, relaksiral in nabral moči za naprej. Hočeš iti 
nekam, kjer se boš odklopil od vsakdanjega življenja, od rituala, ki ga vsak dan imaš. 

2. Delno ja, seveda. Če imaš naporne dneve potrebuješ počitek. V svoji notranjosti rabiš 
sprostitev. Pride pa tudi letni čas in je samoumevno, da potrebuješ počitek. Sama ne 
smučam, zatorej pozimi ne grem na smučanje, poleti pa začutim, da so naporni dnevi in da 
želim nekam iti. 

3. Ja, se mi zdi, da ja. Čustva so tu zelo pomemben dejavnik. Že sam stres je negativno 
čustvo in zato rabiš nekaj, da se boš tega negativnega čustva oz. stresa rešil in zato še bolj 
hrepeniš po tem, da bi nekam šel. Da, lahko rečem, da so alarm. Enostavno imaš občutek, 
da boš pregorel in se zato moraš nekako zrelaksirat. 

4. Zelo redko, da bi zaradi tega nekam šla. To je bolj tisto, kar na koncu sledi. Če imaš 
pozitivno izkušnjo od počitnic, si potem to še želiš ponoviti. 

5. Trenutno mi prihaja v ospredje slika ene plaže, ala Maldivi, sem namreč bolj neumna na 
morje in peščene plaže. In ko vidiš te slike, te slika potegne in si želiš tja, čeprav veš, da si 
ne moreš privoščit, vendar boš pa iskal saj nekaj s čimer se boš lahko približal idealu, ki 
ga imaš v glavi. In se mi zdi, da lahko reklama zelo veliko naredi sploh na tiste ljudi, ki so 
bolj vizualnega tipa. Zdaj lahko rečem, jaz grem pa v Egipt na plažo, pa če meni eden 
dejansko ne pokaže slike, da si jaz to predstavljam, bom rekla, da ne vem, če bi šla tja. Jaz 
moram najprej videt. Zato mislm, da ta prava reklama in dobra slika, pa jumbo plakati, ki 
sem jih že nejki zelo dobrih vidla in bi se kar prezrcalu tja, lahko zelo veliko naredijo in 
zelo vplivajo na čustva. To prebuja pozitivna čustva. Saj pravim, če imaš potrebo ali ne, si 
želiš it tja. Recimo v primeru, da tam, kjer si in se imaš idealno, se imaš fino, imaš cele 
dneve frej, lahko delaš kar hočeš, si boš zaželel tja it, če bo ta reklama naredila ta prav 
vtis. 

6. Nazadnje sem bila v Egiptu in sem nad njim zelo navdušena. Ker je bilo kljub nekaterim 
komplikacijam zelo lepo in osebno vem, da si še želim tja it. Ampak glede na ponudbo, ki 
sem jo vso videla, bi šla samo v en hotel, ker pri vseh ostalih sem videla, kakšne razmere 
so imeli in me je mal odbil. Ampak tam, kjer sem bila vsem priporočam. In prav kratek 
čas nazaj sem mladoporočencema predlagala isti hotel, kjer sem bila sama. In sem jima 
zapela, kako je bilo lepo, tako da je bila nevesta že vsa navdušena prav zaradi podanega 
osebnega izkustva. Rekla sem ji, da si ne more predstavljat, da je tam res tako lepo. In tudi 
kar se tiče mojih izletov v preteklosti. Pred osmimi leti sem bila v New Yorku in tja sem 
šla, ker se je amerika slišala kot fenomen in je slovela po tem, da je amerika velik svet. In 

                                                 
2 Pri vseh zapisih intervjujev številke vprašanj sovpadajo z oštevilčenimi vprašanji v opomniku. 
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ko sem prišla tja mi je bilo takšno doživetje in osebna izkušnja in ko sem hodila po tistih 
cestah in med visokimi stavbami, in si želim še it tja nazaj, kljub temu, da ni bilo nič kaj 
tako osebnega. Osebno bi priporočala, pejte tja pogledat, ker je svojevrsten doživetje. Zato 
mi je osebno izkustvo najpomembnejše, osebne informacije in priporočila prijateljev in 
staršev pa so prav tako pomembna. 

7. Ja, seveda. Saj pravim, tudi na ta Egipt imam pozitivna čustva, kar se tiče same okolice in 
hotela in vsega tega. Sem pa bolj razočarana nad samo agencijo, saj so nas na letališču v 
Egiptu preusmirili v drugi hotel. Seveda, če ti nekdo reče, da ne boste tam, kjer ste si vse 
ogledal, da boste, je to velik šok in si razočaran nad agencijo samo. Najprej ti nekaj 
ponudijo in ti potem plačaš, kasneje pa te dajo čist nekam drugam, s tem, da ne moreš nič 
naredit, saj si odvisen od aviona, ki gre čez en teden nazaj. Tako, da je spet odvisno, 
kakšna čustva. To seveda vpliva na nadaljnje odločanje, saj je vprašanje, če bomo še šli s 
to agencijo, če te ne obvestijo prej, preden greš, da boš šel drugam. To je njihova osnovna 
obveznost. 

8. Moja starša tudi zelo veliko potujeta in to z isto agencijo. To pa zato, ker dokler ti 
agencija da tisto, kar zahtevaš oz. tisto kar ti oni ponujajo in to res izpolnijo je zelo dobro. 
Potem boš zadovoljen s celotnim paketom in vsem informiranjem na poti. Zaradi tega boš 
vztrajal pri tej agenciji. Ko pa se kaj zalomi, potem boš pa poskusil drugje, saj je ogromno 
možnosti izbire. V primeru, da te neka agencija ne zadovolji in ti ne priskrbi tistega, kar 
rabiš, boš šel k drugi agenciji. Tukaj čustva ponovno ogromno vplivajo. Če je vse tako, 
kot mora biti, se ne pojavi problem in bodo lahko še dolgo poslovali. 

9. Ja, res. Jaz sploh sama ne maram iskat informacij, saj mi je oseben vir informacij tako 
pomemben in če mi nekdo reče, da je tam dobr, bom to stoodstotno verjela, ker vem, da 
mi ne bo lagal in slabo ponujal. Vem, da nekatere agencije lažejo samo zato, da dobijo 
denar. In zato mi je mučno vzet v roke katalog in listat med tistimi ponudbami, ko imaš 
spet lepe slike in so vse iste, zato ne veš, kaj bi izbral. In kaj pomeni, če ima nek hotel pet 
zvezdic, drugi pa štiri. Kakšna je res razlika, opaziš šele takrat, ko prideš tja in vidiš 
razliko. In če predolgo preteče vmes, te lahko že mine. Tudi npr. če rabiš vizo, če se 
moraš iti cepit, če greš v dežele tretjega sveta. Takšne stvari mene odvrnejo in v meni 
pustijo negativne občutke. 

10. Ja, sto procentno. Zaradi taga če bom jaz šla raziskovat, da želim nekam it, bom vidla, da 
predolg proces in preveč komplikacij in gre preveč denarja in časa in vsega bom v sredini 
nehala in bom šla na drug proizvod, kjer mi bo lažje in hitreje, kjer ne bo toliko 
kompliciranja in mi bo konc koncev agencija priskrbela, da bodo oni imeli s tem opravka 
in ne jaz, vse sama. 

11. To kar sem odgovorila pri prejšnjem vprašanju, po tej logiki je. To pomeni, bolj kot je 
kompleksno, bolj te bo odbilo. Ampak tuki lahko pogledamo razliko med odločitvijo za 
potovanje in počitnice. Pri počitnicah te bo minilo, se ne boš hotel angažirat. Zdi se mi, da 
imajo pri počitnicah čustva veliko večji pomen, kakor pri potovanjih in je kompleksnost 
pozabljena. Reče se, kompleksnost čim dlje stran. Pri potovanju, kjer hočeš veliko stvari 
videt, pa se boš osredotoču na to kompleksnost, ker boš hotel vedet, kolk boš spoznal, kaj 
ti ponujajo, koliko boš za ceno, ki jo boš plačal res dobil. V tem primeru je kompleksnost 
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dobra in bi se poglobila. Torej, če gre pa za potovanje, je razum na prvem mestu, saj ti 
želiš od tega nekaj imet in čim več iztržit. 

12. S kompleksnostjo dobiš mnogo več odgovorov in imaš veliko manj nesigurnosti. Manj 
imaš negotovih situacij, ker boš vedu, kaj vse te čaka. To je dobro, ker si lahko že doma 
mal pogledaš in vidiš, kaj te čaka in ne padeš kar v tisti prostor. V tem primeru pride 
razum v ospredje. Zaradi tega, ker ti želiš in nekaj zahtevaš od agencije, zato je tukaj 
razum na prvem mestu. Saj boš s tem, ko boš videl, kaj ti ponuja agencija in kakšno imajo 
ceno, boš videl, ali se to splača. Tako boš razmišljal in boš ornk pretuhtu, ali boš to vzel 
ali ono drugo oz. kakšen drugi paket od druge agencije. 

13. Menim, da razum bolje dela v strahu. Kar naenkrat se ti v glavi naredi dvajset različnih 
stvari, kaj gre lahko narobe. Pri pozitivnih čustvih boš rekel, ja sej je lepo morje in lep 
pesek ter okolica. Ampak to ne bo pretehtalo negativnih čustev ob mislih na to, kaj se vse 
lahko naredi (morski psi na Kanarskih otokih). Bolj ko razum uporabljaš, bolj se usmerjaš 
k temu, da se ne boš odločil za nekaj nevarnega. 

14. Tukaj je odvisno in je težko rečt, ali imaš le tisto sekundo slab trenutek, ali imaš že cel 
teden slab trenutek. Ker če si samo trenutno slabe volje greš na agencijo in si izbereš tisto 
možnost, ki si jo en teden prej tehtu, bo ta odločitev bolj pomembna. Če si pa cel teden 
slabe volje, ali bolj negativno razpoložen, lahko gledaš, kaj gre lahko narobe pri enemu ali 
drugemu in izbereš tistega, ki se ti zdi bolj primernejši. Tu mislm zopet v smislu čustev, 
razpoloženja, koliko ti je zagotovljeno, da se boš imel lepo. Kot sem rekla na začetku v 
primeru, da se hočeš zrelaksirat. Tako boš imel ponudbo A in ponudbo B in boš videl, da 
je pri B-ju velika možnost, da bo šlo kej narobe in ti bo lahko kej pokvarilo ta dopust. 
Zato boš raje izbral prvo opcijo, da boš en teden dopusta dobil in se odpočil. 

15. Mislim, da v vsakem primeru, ne glede na to, ali bodo negativna ali pozitivna čustva boš 
izbral tisto opcijo, ki te bo bolj razveselila in veš, da se boš imel maksimalno lepo. Če si 
slabe volje itak hočeš neko popestritev, če si pa dobre volje, si pa rečeš, ej dej gremo 
nekam, kjer se bomo imeli lepo. V obeh primerih izbereš tisto, kjer veš, da se boš imel 
lepo in da boš imel lepo izkušnjo. 

16. Mislim, da je zelo pomembna pretekla izkušnja, saj če si ti že nekje bil in si želiš iti tja 
nazaj, ti bodo čustva absolutno sporočala, pejt tja, tam si se imel lepo, od tam boš ziher 
prišel srečen nazaj. Mislm, da čustva pozitivno vplivajo, sploh če že imaš izkušnjo. Če je 
pa nimaš, te lahko zmedejo, da začneš dvomiti, ali bo res tako kot si želiš, da je. 

17. Ja, če ne boš skeptičen in boš imel vse pošlihtano, in boš imel dober občutek se boš veliko 
preje odločil. Saj če ne bo dobro, se boš šel pozanimat še kam drugam, preden se boš za to 
odločil. 

18. Ja, sigurno. Ker so bila že potovanja, kjer sem bil in nisi bil tako zelo zadovoljen in boš 
zato zelo dobro premislil. Sama v določene kraja ne bi šla več, ker mi ni bilo tako zelo 
všeč in sem bila razočarana. Seveda ne bi šla spet nazaj, če sem imela negativna 
čustva…Če si vesel, gledaš veliko bolj pozitivno na svet. Če si pa žalosten, pa vidiš same 
slabe stvari in boš spet veliko bolj razmišljal, ali želiš iti, ker boš videl stvari, ki se ti lahko 
zgodijo vmes. Ko boš pa vesel, boš pa razmišljal samo končni cilj in kaj si želiš. Čustva 
zelo vplivajo na končno odločitev. 
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19. Še vedno mislim, da čustva ne smejo popolnoma prevladati razum. Čustva so zelo 
pomembna, ker gre za počitnice. Da se za to odločiš, moraš gojiti neka čustva, da si to 
zelo želiš. Ne smejo pa biti najpomembnejša. V primeru, da imaš opcijo A in opcijo B. Pri 
prvi opciji boš zelo srečen, ampak boš imel ogromno dejavnikov, ki te bodo ogrozili. Pri 
drugi pa boš malo manj zadovoljen, vendar bo mnogo bolj varno potovanje. Logično je, 
da se boš odločil za drugo možnost. Tukaj bi razum ogromno vklopila zraven. 

20. Ne. Tega se ne sprašujem. 
21. Pozitivna čustva so pomembna, ampak če imaš dve alternativi, si boš vseeno malo 

pogledal, katera je bolj varna. Lahko ti prva še tako zelo vzbuja pozitivna čustva, vendar 
če boš vedel, da je druga alternativa bolj zanesljiva in bolj sigurna, bom raje vzela drugo 
alternativo, kljub pozitivnim čustvom, ki so prisotna ob prvi alternativi. 

22. Moj status ne izboljšuje, saj ne razlagam in se hvalim s tem, kje sem vse že bila. Razen v 
primeru, da do tega pogovora pride. Je pa možno, da v kakšnih krogih, kjer ljudje veliko 
potujejo in jim je to zelo pomembno, se lahko s tem ponašajo. Menim, da se študentje ne 
hvalimo s tem. Z veseljem poveš, da si nekje bil, ampak ne zato, da bi se hvalil, vendar 
zaradi tega, ker si vesel, da si tam bil, da si lahko tja šel in želiš to izkušnjo deliti z 
ostalimi. Kako gledajo na to drugi ljudje? Če pogledamo primer mojih staršev. Ko gresta 
na potovanje, tam spoznata družbo in se lahko povežeta z njo ter se v prihodnosti mogoče 
tudi dogovorijo za skupna potovanja. Tukaj ni v ozadju, da bi zvišal status, ampak to, da 
spoznaš nove prijatelje in v prihodnosti skupaj z njimi potuješ. Tukaj ni tega, da bi se 
nekdo drugega izogibal, ker ta nekam potuje. Ti so še bolj veseli, ker lahko delijo 
informacije in izkušnje, kako je bilo, saj se bodo lahko čez nekaj let kolegi odločili za 
podobno potovanje. 

23. Da. Poznam primer, ko je oseba prodala vse, kar je imela, in šla potovati okrog sveta, 
podobno kot je to storila neka znana Slovenka. Očitno je to osebo to osrečilo in notranje 
zadovoljilo, da je to storila. Na splošno se mi to ne zdi prav, ampak v realnosti očitno 
obstajajo ljudje, ki so to pripravljeni narediti. 

24. Absolutno. Iz prej omenjenega primera je bila znana Slovenka prava vzornica. Ko je 
opazila, da se lahko neka ženska usede na motor in prepotuje ves svet, je tudi sama tako 
storila in šla. To je bilo narejeno čustveno, saj če bi bilo razumsko, ne bi nikoli tega 
naredila. Čustva so totalno premagala razum. 

25. Tukaj je potrebno razlikovati med počitnicami in potovanji. Pri počitnicah bodo čustva 
imela prevlado nad razumom. Res je, da boš razumsko pogledal, ali se ti finančno izplača 
vzeti tisto, kar ti ponujajo. Pri potovanjih pa absolutno prevladuje razum. Čustva so 
prisotna toliko, da si izbereš destinacijo. Vse ostale odločitve pa bodo storjene razumsko. 

26. V primeru počitnic boš gledal palmice in plaže. Čustva so pomembna, zatorej odločanje ni 
zelo racionalno. 

27. Ko smo odšli v Egipt, bi morali iti v določen hotel. In tako smo si preko interneta že vse 
ogledali, kam bomo šli in se na vse že pripravili. Ko smo prišli na letališče, je prišla 
vodička in rekla, ne vi ne boste tam, ampak boste šli v drugi hotel. In potem smo sredi 
vročine zahtevali, da hočemo iti tja, kjer smo plačali, videli, kjer vemo, kaj je. Na koncu 
smo šli na veliko boljšo lokacijo, saj te mora agencija dati v hotel istega ali večjega 
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cenovnega razreda. V tem primeru so nastala negativna čustva ob misli na agencijo in 
pozitivna čustva ob misli na hotel, kamor so nas poslali. Danes priporočam hotel, ampak 
ne priporočam agencije. 

28. Če sem zadovoljna, priporočam naprej. Če imam pozitivno čustva, absolutno priporočam 
še ostalim. V primeru, da imam negativno čustvo, pa ne bi odsvetovala, saj ima vsak 
človek svoje potrebe in želje. Primer je ta, da sem že slišala oceno istega hotela iz dveh 
različnih turistov. Eden je bil nad hotelom navdušen, medtem ko je drugi bil zelo 
razočaran. Lahko se pove izkušnja in mnenje, ne bi pa negativno vplivala na nekoga in mu 
rekla, tja pa ne iti. Razen če bi bila ogromno razočarana. 

29. Ne. Ljudje se tega ne zavedamo. Ljudje se premalo zamislimo, zakaj se odločimo, za ene 
počitnice in kaj pričakujemo. Menim, da navadni turisti ne razmišljamo. Nekaj ti zapaše in 
si rečeš, jaz bi pa nekam šel in greš. V bistvu pa ne razmišljaš tako globoko. 
 

2. INTERVJU 
 

1. V sebi začutim neustavljivo željo po tem, da bi nekam šel. Počutim se, kot da moram iti 
na dopust. Takrat se mi zdi, da itak veliko delam in da imam dovolj denarja in dovolj 
zaslužim. Mislm, da je čist neumno, da si ta denar samo kupčkam in samo delam in 
delam, saj na koncu nimaš nič od življenja. Potem se odločim, da grem na počitnice in 
tam se mi zdi neumno, da bi varčeval z denarjem. Enostavno se hočem imet dobro, saj 
zelo veliko delam. 

2. Mislim, da je tu v ozadju bolj hrepenenje. To pomeni, da nekam greš in da se boš imel 
fajn. Nimaš se zdej slabo, ampak veš, da ko boš nekam šel, se boš imel bolje in da boš tam 
bolj užival. V prvi vrsti menim, da gre za to, da se odklopiš od tega sveta. 

3. Ja, mislim, da lahko čustva lahko pripomorejo. Če je neka taka potreba po spremembah 
poimenovana kot čustvo, potem to lahko rečemo. Pojavi se potreba po novem svetu in po 
uživanju. 

4. Dva tedna v letu, ki jih imaš prosto, poskusiš zoptimizirat, da se boš imel najbolje. Ne, 
sam ne prepoznavam potrebe na podlagi pozitivnih čustev. Razmišljam o tem, da ko bom 
imel prosto, se bom imel najbolje. 

5. V meni se najprej porodi notranja želja po počitnicah in v naslednjem koraku se začnem 
zanimat. Osebno stvari, ki me v tistem trenutku ne zanimajo, jih sploh ne gledam. 
Reklame zatorej preslišim in jih tako ne poslušam, niti ne spremljam. Razen v primeru, da 
me kakšna stvar zanima. V tistem trenutku, ko se odločam, da bi šel kam potovat, pa te 
reklame bolj slišim. 

6. K eni neugledni firmi ne bi šel zapravljat denarja. Tiste firme, ki so že na prvi pogled čisto 
nove, jim ne bi zaupal. V primeru, da bi imel zelo dobro izkušnjo s to firmo, bi sigurno 
najprej njih poklical. V primeru, da mi pa program ne bi odgovarjal, bi šel pa še ostale 
pogledat. Pretekla izkušnja mi pomaga, vendar to še ne pomeni, da bi bila odločilna 
prednost, na podlagi katere bi se odločil. 

7. V primeru, da sem zadovoljen, se naslednjič najprej vrnem k tej agenciji, saj jim zaupam. 
V primeru, da mi ne morejo ustreči, grem pa drugam. Agencija si na takšen način ustvari 
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ime. Podobno kot pri obrtnikih. Če ti bo eden nekaj zelo dobro naredil, boš šel naslednjič 
ponovno do njega. 

8. Ja, veliko je odvisno od osebnega stika med turistom in turističnim vodičem. Zgodilo se 
mi je, da sem naletel že na vodiča, ki je bil zares dober in sem ga potem povprašal, kdaj 
bo še kaj vodil. Osebno mi je bilo njegovo vodenje zelo dobro. V primeru agencije je pa 
podobno. V primeru, da si zadovoljen z njimi, se ponovno obrneš na njih. Če so seveda 
uslišali vse tvoje prošnje in ni prišlo do komplikacij ali zapletov. 

9. Ne. Meni je iskanje informacij čisto zabavno. Vendar v primeru, da je ponudb počitnic 
ogromno, je že zelo frustrirajoče. 

10. V primeru, da je proizvod zakompliciran in da v nekem doglednem času ne dobiš 
informacij, potem ga ne izbereš. Na razpolago imam določen čas in v primeru, da je 
iskanje informacij daljše od tega časa, se ne odločim za ta proizvod. Izberem drugega, 
katerega iskanje informacij ni tako zakomplicirano. 

11. Ja, gotovo. V primeru, da ne dobiš vseh informacij v zelo kratkem času in jasno navedene, 
se obrneš drugam. 

12. Ne. Vloga razuma ostane enako pomembna. Občutek, da je nek proizvod, katerega iskanje 
je zahtevnejše, boljši, te vzpodbudi k večjemu iskanju. To pa ne vpliva na to, da bi vloga 
razuma postala pomembnejša. 

13. Sigurno da ne, saj je razum tega človeka omejen. Zaradi strahu je tako omejen, da ni 
zmožen gledati na stvar celostno. In ker nima celotnega pregleda nad nekim dogodkom ali 
dogajanjem, sprejme odločitev na podlagi tistih informacij, ki jih takrat lahko vidi in so 
mu sploh dostopne. Človek sigurno bolj omejeno razmišlja, saj strah onemogoči, da bi 
sploh lahko razumsko razmišljal. Je pa to stvar posameznika, koliko to pride do izraza. V 
primeru, da si zelo vesel, pa lahko določeno stvar tudi spregledaš. Tu mislim tisto, ki bi jo 
v stanju, ko si normalno razumski, ne bi. To je gotovo in ponovno odvisno. 

14. Ja, gotovo. Če ga bo delavec v agenciji znal pritegnit in mu prisluhnit, ga mogoče tudi 
razvedrit, bo turist gotovo ostal pri njemu in mogoče tudi več zapravil pri njemu. 

15. Sigurno vplivajo. Hitreje se odloči se za nekaj, kar mu je všeč in kar vzbuja pozitivna 
čustva. 

16. Predstavljaš si, kako bo tam, kako boš ležal na plaži. In že to ležanje na plaži je po 
definiciji nekaj prijetnega. Če ti nekdo zaigra na ta čustva, se počutiš veselega in že si 
predstavljaš, kako bi to počel. V nadaljevanju se odločiš za to. 

17. Ja, gotovo vplivajo nanj. Odločiš se, ker se ti zdi fajn. 
18. Ja, odločam se dosti dlje, ker nimam podpore pozitivnih čustev. 
19. Ja, sigurno ja. Tako kot sem že prej povedal. Prebereš nekaj in se poistovetiš s tem, da boš 

ti potem tam bil, s pijačo na plaži in se boš imel fajn. 
20. Ne. Ravno o tem, kako čutim o tem, se ne sprašujem. 
21. Potem ko že imam pet podobnih stvari, ki se razlikujejo v detajlih, in že vse veš, kam bi 

šel, kako bi šel. Da v tem primeru so ta čustva odločilna. Do odločilne prednosti tekom 
vrednotenja lahko pride hotel, ki napiše npr. »priljubljeno med takšnimi in takšnimi 
ljudmi«. To je neka takšna banalnost s katero se poistovetiš. Ali npr. sama informacija, da 
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je hotel blizu plaže. Potrebna je samo majhna informacija, ki te naredi veselega in se 
potem zaradi te informacije odločiš za ta proizvod. 

22. Meni statusa ne izboljšuje. Jaz grem na počitnice in se ne ukvarjam s tem, kaj drugi 
mislijo. 

23. Menim, da se v primeru dragih počitnic to ne dogaja. Za cenejše počitnice bi lahko rekel 
da, za dražje pa ne. Menim, da imajo ljudje, ki si lahko privoščijo drage počitnice, veliko 
denarja in tu ne pride do podobnih primerov. 

24. V primeru, da do tega pride, je takšna odločitev vodena čustveno. Glavno vlogo seveda 
igrajo čustva. 

25. V primeru, ko so na razpolago istovrstni proizvodi, imajo čustva večji vpliv. Tu hočem 
poudariti, da v fazi, ko se že odločaš med istovrstnimi proizvodi. Vendar pred tem pa je 
pri meni prisoten razum. Poleg čustev. Prav primer, ko si predstavljaš, kako boš ležal na 
plaži, vzbuja pozitivna čustva, ki lahko prevladajo razum. 

26. Najprej je zelo racionalno, potem pa se ta racionalnost na koncu zaradi istovrstnosti 
proizvodov zmanjša. 

27. Ja, če si vesel in zadovoljen boš kasneje sigurno bolj zaupal agenciji pri naslednjem 
dopustu. V primeru, da si žalosten in razočaran, pa ne bi šel več s to agencijo. Ja, turist se 
vrača k agenciji, ki ga zadovolji s svojo ponudbo. 

28. V primeru, da sem bil zadovoljen, sem naslednjič izbral isto agencijo, v primeru 
razočaranja, sem pa šel k drugi. 

29. Ne, sploh nisem pozoren. Misliš si, da je zelo razumsko, pa niti ni. 
 

3. INTERVJU 
 

1. Jaz prepoznavam to potrebo čisto intuitivno. To ni problem in ni čustveni nagon, ampak je 
samo potreba po zamenjavi okolja. In ni nič več kot to. Ne vem, če kakšno posebno 
čustvo vpliva na to, da bi šla na dopust. Je želja, ni pa povezano z begom ali s čim drugim. 

2. Ne. 
3. Ne. Mislim, da ne. 
4. Deloma že. Deloma sigurno. Ja, deloma je pričakovanje prisotno. Želiš videti nov kraj in 

se odpočiti. Je pa dosti racionalno tudi, da vzporedno spoznaš določene stvari. 
5. Želja, da greš tja, je sigurno prisotna. Lepe slike sigurno vplivajo na to, zakaj se odločiš. 

Vendar tudi tukaj zraven uporabljaš razum. Vse to prebuja pozitivna čustva. 
6. Zame ta vir ni preveč pomemben. 
7. Deloma. Ne pa toliko, da bi neprenehoma potovala z isto agencijo. 
8. To je do določene mere. Ni absolutne navezanosti na neko agencijo. Na trgu je več 

agencij, ki so dobre. Zavedati se je potrebno, da nikjer ni idealno. Nobeden ponudnik ni 
sto procenten. Če se tega zaveš, ko greš na potovanje, veš, da se lahko karkoli zgodi. 
Zatorej se na nobenega pretirano ne navežeš. Celo nasprotno. Zelo dobro je, da malo 
menjaš, ker v večini primerov naveličaš enih in istih agencij. 

9. Običajno imaš že pred odločanjem neko destinacijo, kam boš šel. Zatorej je iskanje vedno 
ciljano. 
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10. V večini primerov se okvirno že odločiš. Okviren nabor tistih, ki so ti sposobni ponuditi 
tisto, kar bi rad in običajno v tistem okviru ne najdeš, kakšnega velikega problema. 

11. Verjetno je. Tudi nivo razumevanja je različno od človeka do človeka. Nekateri opisi so 
daljši, drugi so krajši. Vendar pri meni to ne povzroča težav. 

12. Vlogi se nikoli ne zamenjata popolnoma, ampak se vedno dopolnjujeta. Čustva te 
pripeljejo do tega, da se za nekaj odločiš. Razum pa ti pove, ali je to sprejemljivo za tvoj 
žep, ali ne. Vse je odvisno od tvoje finančne in časovne sposobnosti. Človek nima vedno 
časa in možnosti, da greš. Tukaj ne prevzame ena stvar druge, ampak sta stvari povezani 
ena z drugo. Naj dodam, da je tudi finančni element neprenehoma prisoten. Že ko ti 
izbiraš, gledaš na tvojo finančno sposobnost. Ni tako, da bi ti rekel, vau, sedaj bom šel pa 
trikrat na leto na Maldive zato, ker so mi grozno všeč. Že v začetku se vprašaš, ali bi sploh 
šel na Maldive. Tam je nekaj kvadratnih metrov otoka, kjer se boš okrog podil štirinajst 
dni. Nič drugega ne moreš videti, kot tri otoke. Tam nimaš drugih možnosti, zato se 
vprašaš o smiselnosti tako dragega dopusta. Tam je slika krasna, opis krasen, vendar ko na 
koncu začneš racionalizirati zadevo, drugače izbiraš. Pri meni je vedno racio zraven 
vključen. Jaz se vedno vprašam, kaj bom imela od tega. Ali je res samo slika lepa, ali je še 
kaj drugega zraven. Ali je to mišolovka, kjer bom zaprt štirinajst dni in ne bom mogel 
nikamor iti. 

13. O, brez skrbi. Vsak dan. To se natreniraš. Od začetka ne znaš odreagirat, ampak z leti se 
to naučiš. Strah te žene v to, da se zbereš in začneš racionalno razmišljati. To je zavestna 
stvar, ki jo moraš sam obvladati. V večini primerov strah rodi paniko. Kot primer lahko 
navedem nesrečo. Človek ne ve, kaj bi naredil. V določenih situacijah se moraš natrenirat, 
da te strah ne obvladuje, ampak da ti obvladuješ strah. Ampak to je zelo težko in lahko 
rečem, da je to ena od težjih stvari v življenju, ki jih moraš narediti. In če tega ne znaš je 
zelo hudo. Jaz to doživljam vsak dan, zato vem, kako to zgleda. Vsak dan gledam, kako 
ljudje, ki ne vedo. Strah se v večini primerov posledica neznanja, nepoznavanja 
problematike ali nečesa takega. Strah ni stvar, ki bi bila kar sama od sebe. Strah je 
posledica nečesa. Strah nas je takrat, ko mi ne obvladamo nečesa. Da se naučiš obvladati 
strah, je da se naučiš obvladati stvar, ki te pritegne do strahu. In v principu je to stvar 
treninga, predvsem pa znanja. Znanje je tisto, ki ti odvzame strah. 

14. Da, je razlika, vendar tudi to ni v redu. Tudi to je lahko slabo, saj si pretirano optimističen 
in nekaj izbereš, potem pa dobiš na dopustu drisko in je isti šmorn. Moraš biti racionalno 
pripravljen na to, kaj te čaka, in moraš vedeti, kaj boš naredil, da se ti to ne bo zgodilo. 
Tisti »over enthusiastic« tudi ni dober. Zdrava mera veselja in zdrava mera previdnosti ter 
strahu je tisto, kar ti bo po pameti pomagalo. Vedno je prisoten racio in ta mora biti 
prisoten. Če so samo čustva, to ni dobro. 

15. Deloma. Vendar v kombinaciji z raciom. 
16. Igrajo pomembno vlogo, ker vplivajo na to, kam se boš odločil iti. 
17. Sigurno. Če imaš v sebi pozitivno čustvo in in pozitiven odnos do stvari o kateri se 

odločaš, bo to skrajšalo čas odločanja, saj bo potrebno manj premišljevanja. 
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18. Da. Vplivajo na hitrost odločanja. Mnogo lažje se je odločiti za nekaj, za kar čutiš, da je 
dobro. V primeru, da nimaš dobrega občutka ali so v tebi negativna čustva, pa se je 
odločiti dosti težje. 

19. Ne, to sigurno ne. 
20. Ne. 
21. Da, sigurno je. To vedno pomaga. Pomaga malo lepša slika, malo lepše besede spodaj in 

kakšna pozitivna informacija iz preteklosti. To človeka pritegne. 
22. To ne izboljšuje mojega statusa. V naši hiši vsi potujemo. Sama se gibljem v takšnem 

okolju, kjer smo ljudje, ki nam neki dopust ne izboljšuje statusnega simbola. 
23. Praktičnega primera ne morem podati, ker znanci, ki počitnikujejo, so zelo racionalni 

ljudje in se ne odločajo za dopust na kredit. Dopust je stvar, ki je nadgradnja, in kolikor 
ljudi poznam, potujejo na denar in ne na kredit. Kredite uporabljajo za kaj drugega in ne 
za dopust. 

24. Ja, sigurno. Ne verjamem, da bi se nekdo odločil za to razumsko. Razen v primeru, da si s 
tem denarjem obeta, kakšen dodaten zaslužek, s katerim si bo pokril kredit. Obstajajo 
ljudje, ki gredo na potovanje z namenom, da razširijo svoj trg. Nekdo prodaja knjige. Pri 
takem človeku je kredit smiseln, ker na ta način prodaja produkt, ki ga prinese s 
potovanja. Navaden smrtnik, ki gre na dopust, Tu naj omenim potopisne predstavitve, kot 
je npr. Šeruga. Da vzameš kredit za takšno stvar je isto, kot če vzameš kredit za avto, 
čeprav je avto bistveno bolj potrebna stvar kot dopust. Ampak v principu so to slabo 
racionalne odločitve. Tudi kredit za avto je zame greh, saj so to stvari, ki jih moraš 
privarčevati in se ne zadolžiti z njimi. To ima kratko življenjsko dobo. Ti prideš z dopusta 
in potem je konec dopusta, kredit pa ostane za dva ali tri leta. Hiša ti stoji in v njej 
stanuješ in veš, zakaj plačuješ kredit. Dopust pa občasna stvar, ki si jo lahko privoščiš ali 
pa ne. To se mi vsekakor ne zdi racionalna odločitev. 

25. Pomembna so čustva in razum, s tem da na koncu pride v ospredje razum. 
26. Končno odločanje je racionalno s pridihom čustev, ko se odločaš, kam boš šel. 
27. Če greš na dopust dostikrat, npr. greš dvakrat na leto nekam, imaš pozitivne in negativne 

izkušnje. V skrajni sili te izkušnje ne odločajo več, ali boš šel ali ne, ampak kar greš. Ker 
veš, da je to lepo in da imaš nekaj od tega. Zato običajno greš. Ko si mlad greš enkrat na 
leto ali na dve leti. Takrat je bilo drugače, saj če je bilo slabo, se kar nekaj časa nisi 
odločil, da bi nekam šel. Ali nisi bil zadovoljen z eno pozicijo, pa si se potem zelo dolgo 
odločal, kam bi šel drugam, da bi bilo vsaj za silo dobro. Ko pa malo večkrat greš kam, 
vidiš, da je svet okrogel in da je enkrat dobro, drugič pa slabše. 

28. Enkrat sem bila že razočarana in sem dobila satisfakcijo. Enkrat smo se pritožili na 
izjemno slabo organizacijo, saj smo prišli na ciljno mesto, kjer ni bilo nič. Potem sem 
morala vse sama organizirati. Na koncu se je lastnik agencije zelo lepo oddolžil. To 
jemljem kot del življenja, kjer ni vse idealno. Obstaja ogromno faktorjev, ki na vse to 
vpliva. Da stvar teče v redu ali ne teče v redu. Tam kjer je opravičeno se pač pritožiš in 
zahtevaš svoje. Poveš, zakaj je prišlo do nezadovoljstva in potem ti oni dajo satisfakcijo 
za to. Oni ti jo sigurno dajo, ker se bojijo za stranke. To je odnos. Če se oni enkrat grdo 
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obnašajo, gre to po ustnem izročilu vedno naprej. Ljudi, ki potujejo, ni veliko, zatorej si 
ne smejo privoščiti, da bi jim povzročili negativne izkušnje. 

29. Ne, nisem pozorna. Vse to se dogaja podzavestno. Vedno je na koncu odločilen racio. 
 

4. INTERVJU 
 

1. Zato ker me nekaj zanima in si planiram dopust. Ta dopust pa hočem izkoristit tako, da se 
bom dobro počutila. Meni dobro izkoriščen dopust pomeni, da nejki doživiš in vidiš. 

2. Ne, tega ne počnem. Jaz grem pogledat tisto in tam, kjer me zanima. Hočem se prepričat, 
ali je tisto, kar vidim resnično. 

3. Ne vem. O tem nisem nikoli razmišljala in bi trenutno težko, kaj rekla. Mislim, da je 
takrat ogromno čustev in interesa, da bi težko določila, kaj je tisto. Ne znam ubesedit na ta 
način. 

4. Ja, pričakovanje je sigurno prisotno. Neka destinacija te zanima in si želiš iti tja. Tako že 
prej iščeš informacije, saj hočeš to čimbolj prepoznati. Meni ni isto, da si pogledaš na 
internetu in pogledaš fotografije. Meni je pomembno doživetje na mestu, kjer si. 

5. Ko se odločaš za potovanje, je prva stvar v tem, da se odločiš, kam boš šel. V naslednjem 
koraku tehtaš med agencijami, ponudniki počitnic. Pri tem pa tehtaš tako, da imaš že svoje 
izkušnje in iz informacij s pogovora z drugimi. Če bom vedela, da je nekje slabo 
poskrbljeno in da ti ne nudijo tega, kar ti obljubljajo, ne bom izbrala njihovo ponudbo, 
kljub temu, da je njihova ponudba natiskana v zlatem katalogu. Pri turističnih agencijah je 
podobno kot pri vseh ostalih prodajalcih. Oni hočejo prodati, zato bodo ogromno 
obljubljali. Tukaj moraš biti sam previden, kako prebereš stvar, da ne izpustiš informacij v 
drobnem tisku. To je zelo nepošteno od nekaterih agencij. Ko pri neki agenciji spoznaš, da 
je tako, in da je njihov odnos zelo nefer, bom sigurno izbrala drugo agencijo. Pri nekaterih 
ljudeh, ki nimajo izkušenj, je podobno kot tam, ko vidiš lepo hišo in misliš, da je tukaj vse 
idealno. Ko pa stopiš vanjo in nekaj časa v njej živiš, pa vidiš, kaj je realna slika. 
Turistične agencije v celofan zavijejo marsikaj in ljudje to kupijo. Potem pa ko prideš v 
destinacijo, si pa zelo razočaran. Prej so na fotografiji gledali krasne sobe s pogledom na 
morje, potem pa pridejo v sobo, kjer se še vrata ne zaprejo dobro in imajo pogled v drugo 
steno. 

6. Meni je ta vir informacij najpomembnejši. Na ta način se največ naučiš. Tako se naučiš 
tudi za naslednjič, kako se pogovarjat, ko sklepaš pogodbo. Tukaj lahko omenim izkušnjo 
iz Egipta in sedaj vem na kaj moram biti bolj pozorna, kot sem bila pred tistim. 

7. Absolutno. Tukaj pride do nekih zadev in ko se boš naslednjič odločal, se boš tega 
spomnil. V glavi imam še vedno neko agencijo, ki je sprva obljubljala zelo veliko, v 
končni fazi pa so turisti bili zelo razočarani, ker niso dobili obljubljenega. In na koncu jim 
je lastnik agencije rekel, da če so študentje medicine, da naj si ne mislijo, da bodo 
ogromno dobili. Hotel je povedati, da ni važno, kdo je turist. Če mu je ponujeno določeno, 
se moraš tega držati. Ponavljam, ni važno kdo je on, ker je on tebi dal denar. In tako se mi 
je že naredilo med odločanjem, da sem zaradi te slišane negativne izkušnje s to agencijo, 
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se izognila tej agenciji in izbrala drugo. Ker sem prepričana, če ima takšen odnos do 
enega, bo imel tudi do drugega. 

8. Ja, absolutno, to je to. Veliko je odvisno od odnosa že v samem pogovoru. Če je 
komunikacija dobra, je zelo dobro. Da imaš zelo dobrega vodiča, to je že večji del. Dober 
vodnik bo znal voditi skupino, bo znal podajati in povezovati. Že ko opaziš, da nekomu ni 
vseeno zate, je veliko. Ena od dobrih stvari je tudi ta, da ti za rojstni dan pošljejo čestitko. 
To je ogromno dela, če pomisliš, koliko strank imajo vse leto. Če pa dobiš kartico od njih, 
pa ti zelo veliko pomeni. Takrat si rečeš, vau, spolnili so se name. In ti pošljejo točno na 
tisti dan. To so malenkosti, ki niso finančno ogromni zalogaj. Ampak agencija se točno 
zaveda, da bo te ljudi še dobila. Agencija mora dajati. Tukaj se ljudje rabijo napolniti z 
energijo. Želijo si tistega, kar zelo pogrešajo. To pomeni, pozornosti in sprejemanje 
posameznika kot človeka. In prav tukaj je umetnost dobrih agencij. 

9. Sama iščem tisto, kar potrebujem. Nikoli ne grem čisto v detajle, zato ker nimam časa, 
drugič pa tudi zaupam, da bom dobila tisto, kar je na programu zapisano. Enostavno se 
nimam časa ukvarjat s podrobnostmi, saj nimam časa. 

10. Nikoli si nisem delala s tem težav. Če mi je program odgovarjal, sem ga izbrala.  
11. Ne vidim veliko stvari o katerih bi bilo potrebno razmišljat. Pogledaš si program, ceno, 

koliko dni, pogoji plačila. Menim, da so te klasične ponudbe tako napisane, da ni potrebno 
vložiti veliko miselnega napora. Jaz se s temi rečmi in podrobnostmi ne ukvarjam. 

12. Ne. Mislim, da pomen obeh vlog ostane enak. 
13. Odvisno od tega, kakšen človek si. Nekateri delujejo pod pritiskom, drugi pa pod 

pritiskom ne naredijo ničesar. Lahko se v tisti situaciji znajdeš, ali pa čisto odpoveš. 
Nekaterim začnejo delati »klikerji«. Ko si na poti in prideš v določeno težavo, ti npr. 
nekdo nekaj ukrade. Meni se je zgodilo, da so mi napačno poslali nahrbtnik iz Izraela v 
Adisabebo. Takrat je bilo potrebno to zadevo rešiti in sem jo. In ni rečeno, da v primeru, 
ko je v »metuljčkih«, da dela razum bolje. Človeka ponavadi takrat marsikaj zamegli, če 
je v oblakih. 

14. Ja, seveda. Kot primer lahko navedem neke počitnice, ki si si jih zelo želel in so ti zelo 
všeč. Takrat je lahko neka stvar, ki te je drugače motila, neopazna in nemoteča. O tem 
imaš takrat čisto drugačno mnenje. Sama sem si vedno, že v srednji šoli, želela iti v Egipt. 
In ko sem bila v Egiptu, se mi je zdela neka evforija. 

15. Meni se zdi, da vplivajo. Velikokrat ti rečejo za te dežele, da je potrebno biti previden, ker 
je nevarno. Strah pred Izraelci resnično ni prijeten. Vendar vseeno greš, ker te to zanima. 

16. Ja, pomembno je, da tisto, kar bi rada doživela, začutim tudi ob ponudbi; kot nekakšno 
veselje. Nekaj kar imaš v glavi si zamišljam, da bi bilo potem v resničnosti. In če program 
vključuje vse to, ga izberem. 

17. Mislim, da se za počitnice odločiš, ko si dobre volje in dobro razpoložen. Lahko pa je pri 
drugih tudi to, da se odločijo za počitnice, ko so žalostni. Nekateri gredo nakupovati, ko 
so žalostni. 

18. Ja, sigurno. Če si slabe volje in se ne počutiš dobro, to vpliva na marsikaj in na vse 
odločitve. 
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19. Ja, ampak tukaj niso samo čustva, temveč tudi zanimanje za določeno stvar. To dvoje 
skupaj vpliva na odločitev. 

20. No, sprašujem ravno se ne. To se dogaja kar samo. 
21. Ja, absolutno. Ko te potegne, da greš, tako je potem tudi tam. Zmeraj grem tam, kamor me 

zanima. Za neko stvar se zanimaš in ko tehtaš, kam bi šel, se na osnovi določenih stvari, 
ki ti jih ponujajo, kakšen je aranžma odločiš. Odvisno je tudi od tega, kaj potrebuješ. 
Lahko se zgodi, da potrebuješ več počitka in spremembno okolja, drugič tega ne 
potrebuješ v tolikšni meri. 

22. Jaz grem vedno samo zaradi sebe in ne zaradi drugih. Če se pa to drugim ne dopade, pa to 
mene čisto nič ne briga. V primeru, da koga, kaj zanima, mu rade volje, kaj povem in 
pokažem slike. Poznam pa tudi ljudi, ki gredo na počitnice prav zaradi izboljšanja statusa 
v družbi. Podobno se obnaša tudi v primeru nakupa avtomobila, ki mora biti zelo drag. 

23. V mojem primeru je to, da ene stvari prihranim, pri drugih stvareh grem pa na obroke. Ne 
podpiram pa situacije, kjer se zadolžijo za deset let naprej in nazaj, samo zato, da si 
privoščijo potovanje. Sama grem tudi na obroke na potovanje. Varčujem na ta sistem in 
nekaj plačam že prej, nekaj pa kasneje, ko že pridem s počitnic. Odvisno je od pogojev 
plačevanja, ki jih imajo agencije. 

24. Ne. Meni se takšna odločitev ne zdi čustveno vodena. Pri vsem tem uporabljam razum in 
se ne odločam, kar brezglavo. 

25. Mislim, da tu prihaja do prepletanja čustev in razuma v kombinaciji s tem, da zadostiš 
tisto, kar si želiš. Razum pa uporabiš zato, da izbereš tisto, kar ti zmoreš. 

26. Če je nekaj sprejemljivo zame, je potem to dobro. Pojavijo se tudi situacije, ko je potrebno 
tvegati. Sama sem človek, ki mora stati na trdnih tleh. Če ne vidim, kako bom stvar 
speljala, se je ne lotim. Nekateri pa si privoščijo razne stvari (stanovanja, avtomobile), ki 
jim finančno stanje ne dopušča. In ravno zaradi tega, da bi nekomu pripadali in imeli neki 
status. Tu se pojavlja pomanjkanje samozavesti in močna želja po sprejetosti v nek krog 
ljudi ali družbo. To je dokaz, da je družba plitka. 

27. Pridobiš si izkušnje in si se nečesa novega naučil. Na osnovi tega se odločaš tudi v 
prihodnje. Seveda pa je zelo pomemben tudi njihov odziv. 

28. V primeru, da si zadovoljen poveš naprej. Poveš, kje ti je bilo v redu in kje slabo. V 
primeru, da si nezadovoljen pa ne greš več s to agencijo in je tudi drugim ne priporočaš. 

29. Osebno nisem razmišljala o tem. Razmišljam  le toliko, da če se neke stvari lotiš, jo 
spelješ tudi do konca. In delaš vse na tem, da se boš imel fajn. 
 

5. INTERVJU 
 

1. Kar se tiče počitnic lahko rečem, da enostavno prepoznam potrebo po dopustu, počitku in 
oddihu. V primeru da želim iti na potovanje pa gre tu zraven tudi za raziskovalno žilco, ki 
ni čustvena, ampak je racionalno usmerjena. Spoznavanje zgodovinne, etnografije in 
podobnih zadev. Tu ni prisotnega čustvenega momenta. 

2. Ne. Tega ne počnem. 
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3. Pri meni čustva nimajo neke posebne teže. Kot sem že rekel, tu gre za druge momente, ki 
so prisotni. 

4. Ja. Pričakovanje je prisotno, saj si želiš oddiha in videti, kaj novega. 
5. Lepa slika in kakšno privlačno besedilo lahko vplivajo na naša čustva. Celotna njihovo 

propaganda gre v to smer, da igrajo na čustva. In tukaj jim sigurno uspeva. To je zelo 
pomembno in vpliva na turista. 

6. Ko imaš določeno dobro izkušnjo z neko agencijo, potem to relativno pozitivno vpliva na 
človeka. In potem kar čez teden ali dva pokličeš, ja naslednje počitnice bi bile v ta in ta 
kraj. In jim predlagaš, da naj kar počasi začnejo pripravljati ponudbo. V tem smislu je to 
sigurno pozitivno in je ta izkustveni vir zelo pomemben. 

7. Zelo je odvisno od tega, za kakšne zadeve gre. Lahko rečem, da me je to že premamilo. 
Če si res bil z neko agencijo zadovoljen in si videl, da ti je pripravila ugodne letalske karte 
in se je maksimalno potrudila, boš prihodnjič, ko boš šel na isto ali podobno zadevo, boš 
šel na točno tisto agencijo. V končni fazi je to čisto oseben pristop, saj je to storitev. Če si 
konkretno zelo zadovoljen ne z agencijo, ampak s tisto osebo, ki je za pultom delala, se 
boš vrnil točno do nje. Tudi njene ambicije so, da je neprenehoma v kontaktu s teboj in ti 
sporoča nove informacije, ponudbe. Pri meni je to prisotno, je pa potrebno biti tu zelo 
previden, saj je to lahko zelo nevarno, da bi samo eno agencijo uporabljal. Moraš se 
zavestno in racionalno odločiti, da ne boš samo pri eni agenciji kupoval. So različne 
agencije in vsaka je specializirana za določene stvari (npr. karte, hotele,...). Tukaj so 
razlike med njimi in niso vse agencije enake. Ne vidim razloga, zakaj ne bi šel naslednjič 
z isto agencijo, če imaš z njo dobro izkušnjo. Kot primer navedem agencijo s katero sem 
bil zelo zadovoljen in potem sem šel tudi na Mauricius s to agencijo. Čeprav lahko rečem, 
da to ni čustveno, saj je v ozadju najboljša cena in bi lahko rekel, da je to čisto racionalno. 
Čustveno bi bilo, da bi bila ona za pultom v visokih petah in bi bila lepa. Cena bi bila pa 
enaka kot v drugih agencijah. 

8. Ne. Sem bolj raziskovalni tip in mi iskanje informacij ni naporno. 
9. Ne. Name to ne vpliva. 
10. To je zelo individualno pogojeno. Nekdo ima cilj, da lovi samo »last minute« variante. In 

je to njegov notranji motiv, da najde najcenejšo varianto, ki ga bo zadovoljila. In ne bo 
prebral vseh prikazanih informacij. In tukaj ni pozoren na vsebinsko prezentacijo. Drugi 
moment, ki se pojavi je čas. V primeru, da nimamo veliko časa, se odločimo na hitro in 
potem samo še plačamo. V tem primeru se ne ukvarjamo s podrobnostmi. Naj pa 
poudarim, da je to zelo odvisno od človeka do človeka. 

11. Ne morem reči, da bi točno v tej fazi prišlo do preobrata. Se pa razum in čustva prepletata 
čez celotni nakupni proces. Enkrat gre malo levo, drugič gre malo desno. Počitnice so 
postale zelo drage, zatorej je ta finančni element postal zelo močan. Verjetno od začetka 
čustva najbolj pridejo do izraza, ko nekaj slišiš. Potem pa se čedalje bolj sprašuješ in 
vključuješ razum. Lahko podam opis krivulje, kjer verjetno s čustvi začneš. Podobno je 
pri nakupu hiše in pomaranč. Potem pa racio do konca. Potem pa eno in drugo balansiraš. 

12. Strah lahko vpliva na neko odločitev. Strah je premosorazmerna zadeva glede na izkušnjo. 
Enkrat te nekaj premami in narediš neumnost. Vsakič ko pa daš takšno izkušnjo skozi 
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(osel gre samo enkrat na led), je pa tega bistveno manj ali celo nič. V prvi fazi ti lahko 
spelješ nekoga na led, s tem, ko ga z negativnimi čustvi pripelješ do neke odločitve, na 
dolgi rok pa število takšnih izkušenj drastično upada in se izniči. 

13. Lahko si celo upam trditi, da je strah in optimizem, oboje podobno, oboje negativno. 
Menim, da je potrebno oboje zbalansirati z raciom. 

14. Da. Vplivajo. Potrebno je biti previden in izbrati pravilno mero čustev in razuma. V 
primeru da dopustiš čustvom preveliko svobodo, lahko storiš odločitev, ki jo boš kasneje 
obžaloval. 

15. Pozitivna izkušnja iz preteklosti prebudi v človeku pozitivno čustvo, ki ga posameznik ne 
pozabi. In v primeru, da se ponovno odloča za počitnice, se bo tega čustva spolnil in se bo 
mogoče odločil za isti proizvod. Ja, igrajo pomembno vlogo. 

16. To vpliva. Če imaš nekje slabo sliko o neki destinaciji, potem bistveno dlje rabiš, da te 
prepriča v nekaj. Na podlagi slabe izkušnje, ki jo imaš v življenju, je zelo težko 
vzpostaviti neko ponovno zaupanje, ki jo imaš v neko destinacijo. Če pa greš z neko 
pozitivno izkušnjo, pa te potem zelo hitro pripelje do tega, da sprejmeš neko odločitev. 

17. Ne. Name ta čustva nimajo posebnega vpliva. 
18. Ne. 
19. Ne. Tega ne počnem. 
20. Da. Pozitivna čustva, ki jih doživiš tekom presojanja, so sigurno v pomoč pri odločitvi. 
21. Mislim da ja. In da bi rekel, da ne, bi bilo prepotentno rečeno. Gledano v globalni družbi, 

je to eden statusni simbol. Če gledamo v Sloveniji in globalno. To razmišljam generalno. 
Lahko pa to ponazorim kot nek strah in strahospoštovanje ob pogledu na nekoga, ki je bil 
npr. na Japonskem. Mogoče se pojavi zaradi tega, ker se takoj vprašaš, kaj je pa tam bilo. 
Čisto nekaj drugo je tisto statusno, ko npr. rečeš, glej ta je pa frajer. Sprašujem se, kje je ta 
pravi vzrok za to. Mislim, da bo z razslojevanjem, ki prihaja, vsak dan to še bolj na 
površju. In to je mogoče en moment izvora ekonomske moči. In to sigurno vpliva na 
statusni simbol. 

22. Nekateri turisti se odločijo za turistični proizvod tudi v primeru, ko jim trenutno finančno 
stanje tega ne dopušča. Tako se zadolžijo in kupijo željeni proizvod. 

23. Ne poznam takšnega primera. 
24. Tu sta dva vidika. Prvi je ta, če imaš raziskovalno žilico in imaš potem v ozadju posel, 

drugo pa je to, kar pri nas ni in sicer nekdo, ki je univerzitetni profesor, reče, za eno leto 
pustim vse in grem. In je to en mejnik v njegovi karieri. To pa je lahko zelo pozitivno. 

25. Mislim, da sta prisotna oba, s tem, da na koncu racionalnost prevlada. 
26. Je dokaj racionalno. 
27. Na dopust greš s predpostavko, da je dobro in slabo. To je sestavni del tistega paketa, zato 

tako stvar vzameš. Ko greš na dopust, kar želiš imeti neko kvaliteto, saj v tem primeru 
plačaš malo več zvezdic in da je v hotelu zelo dober bazen. V tem primeru bi prej izpeljal 
neko akcijo, saj te vsaka pomanjkljivost bolj spravi v slabo voljo. Ti greš tja zato, da se 
spočiješ in imaš oddih, zatorej je v tem primeru pričakovanje večje kot pri potovanjih. To 
me kar razjezi, če je nekje zelo slabo in že prvi dan vidiš, da veliko stvari ni v redu. In na 
tistem mestu je potrebno biti deset do štirinajst dni. Največji problem je, da si na enem 
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mestu deset dni in nisi zadovoljen s tistim, kar imaš. Ampak se na to v skrajni sili vedno 
navadiš. V tem primeru bi odreagiral tako, da bi šel na agencijo in jim dejal, da so slabi in 
da zahtevam del denarja nazaj. 

28. Pozitivno je to, da sem po dopustu poklical agencijo in jim povedal, da je bilo zelo dobro. 
In potem rečeš, naslednji dopust bi šel pa tja, dajte mi poslati ponudbo. Tudi v primeru, da 
sem bil razočaran, sem klical na agencijo. Torej, če je pozitivno se jih na takšen ali 
drugačen način pohvali, v nasprotnem primeru pa napišeš pritožbo. In v nasprotnem 
primeru že oni odreagirajo. V vsakem primeru pa turist izgubi. Če si nezadovoljen in 
dobiš na koncu dopusta dvajset procentov denarja nazaj, je dopust zate izgubljen. Ker tvoj 
namen ni, da boš dobil nekaj denarja nazaj, ampak da boš dobil tisto, kar si pričakoval. 
Najboljše je, da je vse tako, kot je treba. 

29. Ne. Sploh ne. Nisem še razmišljal o tem. 
 

6. INTERVJU 
 

1. V meni je prisotna stvar, ki me sama po sebi vleče. Lahko da je to neko ime, kot je 
Mauricius ali Egipt. Nekam te malo bolj vleče kot drugam. Da, lahko bi rekla, da so to 
čustva, čeprav se tega ponavadi ravno ne zavedam. 

2. Ne. Zaradi tega se ne odločam za ta proizvod. 
3. O tem še nisem razmišljala. Vendar mislim, da čustva pripomorejo. Ponavadi rabim 

dopust in se na podlagi tega odločim, da bom nekam šla. Da, lahko bi rekli, da so čustva 
kot nekakšen alarm. 

4. Da, v meni prevladuje predvsem to. Pričakujem, da bom doživela nekaj lepega. 
5. V tem času je Egipt zelo aktualen. O tem se veliko piše in govori. Tako turisti od ostalih 

ljudi in oglasov dobijo pozitivne vibracije, ki povzročijo pozitivna čustva. In tako se na 
podlagi tega odločijo. 

6. V preteklosti sem izbrala agencijo, s katero sem imela zelo dobro izkušnjo, saj sem dobila 
tisto, kar sem pričakovala. Prav zaradi tega še vedno izbiram dopust s pomočjo te 
agencije. In se mi je že zgodilo, da sem šla ponovno na isto destinacijo. Da, ta vir 
informacije je zame zelo pomemben in se zelo opiram nanj. 

7. Sigurno. Jaz mislim, da ja. V preteklosti sem imela slabo izkušnjo z nekimi počitnicami, 
zatorej se sedaj nikoli več ne odločam za tisto agencijo. Ja, v tem primeru lahko rečem, da 
se je v meni zbudilo negativno čustvo do te agencije in zato se danes odločam za počitnice 
s pomočjo druge agencije. Je pa vse odvisno tudi od tega, kaj vse je šlo narobe. In ali v 
končni fazi prevladujejo pozitivna ali negativna čustva. 

8. Mislim, da se navezujemo. Pri neki agenciji se počutimo bolje in domače. Agencije so si 
namreč med seboj zelo različne. 

9. Ja, v bistvu ja. To je tako odbijajoče. Meni je najlažje, da pokličem na agencijo, jim 
povem, kaj me zanima in potem mi oni odgovorijo. In to je to. V primeru, da se moram 
sama nekaj pozanimati in da moram iskati na različnih koncih, je zelo težko. Odvisno je 
od tega, koliko časa in energije imam ter kako si dejansko želim nekam iti. Bolj ko me 
vleče tja, več truda vložim v to in lažje iščem. 
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10. Da, včasih se mi tudi to zgodi, saj nimam časa za iskanje in se zato hitro odločim ter 
grem. 

11. Jaz mislim, da je. Odvisno je od tega, koliko ti dopust pomeni in koliko časa imaš. 
12. Tu je odvisno od karakterja ljudi. Eni so takšni, da vse zelo premislijo in potem dejansko 

gledajo, kje bodo dobili več in kaj se jim dejansko bolj splača. Takšni se odločajo na 
podlagi razuma. Sama v prvo vrsto postavljam čustva. Meni nekam ustreza iti in grem. 

13. Ponovno bi rekla, da je odvisno od posameznika. Splošno znano je, da so eni bolj 
razumski, drugi bolj čustveni. Če je oseba bolj razumen tip, se bo odločil in šel nekam 
drugam in ne tam, kjer ga je strah. Če si pa bolj čustven tip, se pa kljub strahu odločiš in 
greš v takšno avanturo. 

14. Ja, mislim, da ja. V bistvu, ko ne veš, kako se odločiti in se razumsko ne moreš odločiti, 
se boš potem odločil s pomočjo čustev. Če te ena stvar pritegne, se boš potem lažje odločil 
na podlagi teh pozitivnih čustev. V nasprotnem primeru, ko imaš pa več negativnih 
čustev, se pa potem ne boš odločil. 

15. Da. 
16. Jaz mislim, da tu igrajo čustva zelo veliko vlogo, ampak se jih ljudje ne zavedamo. 
17. Mislim, da ja. V primeru, ko prideš do neke agencije in gledaš nek proizvod in imaš 

pozitivna čustva glede tega, potem te ne moti tudi pomanjkljivost, ki ti jo predstavijo. Ti 
npr. pove da, da je to hotel s štirimi zvezdicami, ti pa hočeš iti v hotel s petimi 
zvezdicami. Vendar te to ne bo motilo in te bo še vedno vleklo tja, ker imaš pozitivna 
čustva oz. si naravnan, da hočeš tja iti. In boš to vzel v zakup. Ta pomanjkljivost te na 
samem mestu ne bo tako motila, ker si bil že prej seznanjen s tem. 

18. Ja, lahko dam isti primer. Prideš v agencijo in želiš določen proizvod, ki pa je predrag. 
Potem izbereš neko drugo varianto, ki pa nima pet zvezdic, ki bi jih v tem primeru hotel 
imeti. Poleg tega ti agencija pove, da nimajo ogrevanega bazena. Na ta način se odmikaš 
od odločitve za ta proizvod. Na podlagi negativnih čustev, ki jih imaš. 

19. Mogoče. Mislim, da je to nezavedno. Enostavno se počutim dobro, ko mi opisujejo neko 
destinacijo. In če se dobro počutim, to kupim. 

20. Ne. Ne sprašujem se, kako čutim o tem. 
21. Ja, verjetnost je veliko večja. Ker če si pozitivno naravnan do neke destinacije in v 

primeru, da se odločiš za neko drugo, se tudi v izbrani destinaciji še vedno sprašuješ, kako 
bi bilo, če bi šla v željeno destinacijo. Da, jaz bi izbrala alternativo, ki mi vzbuja pozitivna 
čustva. 

22. Ne, meni ne izboljšuje status v družbi. Mogoče mi drugi zavidajo, ampak se ne 
obremenjujem s tem. 

23. Ne vem. Ne poznam primera. 
24. Ja, verjetno. Razumsko že ne more biti. 
25. Menim, da prevladujejo čustva. Če si pozitivno naravnan do neke destinacije in čeprav ti 

razum pravi, da ne, tebe še vedno zelo vleče tja in na koncu tja tudi greš. Ne boš se odločil 
za nekaj, kar ti razum pravi, da je dobro, tebe pa tja ne vleče. Da, prevladujejo čustva. 

26. Ne. Mislim, da je bolj čustveno. 
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27. Če se dobro počuti, se bo kmalu odločil za novo zadevo z isto agencijo. Če se odloči na 
podlagi čustev, se bo odločil za tisto, kar njemu paše in kamor ga vleče. Večkrat ko 
doživiš pozitivna čustva, lažje se odločaš in tudi negativne stvari so manjšega pomena. 
Poznam tudi ljudi, ki neprenehoma potujejo z isto agencijo. Se tako npr. spolni, da bi v 
prihodnjih dneh nekam šel in tako pokliče agencijo ter jih vpraša, kaj imajo. In potem gre, 
ne glede na destinacijo. Ta oseba ima ogromna pozitivna čustva glede agencije, všeč so 
mu ljudje, zato se je zelo navezal na to agencijo. Je čustveno navezan na agencijo. 

28. V primeru, ko sem bila razočarana, sem šla k drugi agencij. Ko sem bila pa zadovoljna, pa 
nisem naredila nič posebnega. 

29. Nisem. Menim, da se turisti sploh ne zavedamo čustev, ki so zraven prisotna. Saj se jih 
ljudje na splošno v življenju ne. 
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Priloga 3 
ANALIZA INTERVJUJEV 
 
Analiza prvega intervjuja 
 
Prva sogovornica prepoznava potrebo po turističnem proizvodu na podlagi potrebe po 
sprostitvi in nabiranju moči za nadaljnje življenje. Potrebo zaznava s pomočjo negativnih 
čustev, ki se jih želi znebiti. Stres opredeljuje kot enega izmed teh čustev in pravi, da ta čustva 
sprejema kot alarm, ki jo opozarja, da bo pregorela in da mora nekam iti. Potrebo ne 
prepoznava na podlagi pozitivnih čustev in pravi, da je to tisto, kar sledi na koncu. Temu 
dodaja, da v primeru pozitivne izkušnje s počitnicami, si potem te še želi ponoviti. Glede 
zunanjih dražljajev je mnenja, da ti vplivajo na čustva turistov in tako prebujajo pozitivna 
čustva pri ljudeh, ki veliko dajejo na zunanjost (so bolj vizualnega tipa). Temu dodaja, da ti 
dražljaji povzročijo v njej potrebo in željo, ki je pred tem ni zaznala. 
 
Izkušnja z določenim proizvodom ji je najpomembnejši vir informacij in v primeru, da ta 
izkušnja v njej prebudi pozitivno čustvo, to zelo vpliva na nadaljnje odločanje, saj ga bo v 
prihodnosti še kupila. V primeru naklonjenosti do agencij pa omenja svoja starša, ki veliko 
potujeta in hodita na počitnice z isto agencijo. Vzrok tega je v tem, da jima izbrana agencija 
ponuja, kar želita, poleg tega pa obljubljeno tudi izpolnjuje. Sama ima slabo izkušnjo z 
določeno agencijo in dvomi, da bo v prihodnosti z njo še sodelovala. 
 
V nadaljevanju pravi, da ne mara iskati informacij, ker ji je to prezahtevno in ne zaupa v 
resničnost informacij navedenih v katalogih. V primeru, da je iskanje informacij zelo dolg in 
kompliciran proces, ki terja veliko časa, to v njej zbuja negativna čustva. Zato iskanje prekine 
in se običajno odloči za proizvod, katerega informacije so hitro dostopne in enostavne. 
Kompleksnost informacij jo odbija, vendar opozarja, da je pomembno razločevati med 
počitnicami in potovanji, kjer je kompleksnost zaradi zmanjšanja nesigurnosti zaželjena. Pri 
počitnicah pa je zanjo kompleksnost pozabljena in pravi: »Reče se, kompleksnost čim dlje 
stran.« Na vprašanje, ali postane vloga razuma pomembnejša od vloge čustev v primeru 
negotovosti pa odgovarja: »V tem primeru pride razum v ospredje.« Kompleksnost ji daje več 
odgovorov, poleg tega pa v njej zmanjšuje nesigurnost. 
 
Sogovornica je mnenja, da razum bolje deluje v strahu, saj je delovanje razuma pozitivno 
povezano z negativnimi čustvi in negativno s pozitivnimi čustvi. To utemeljuje s s tem, da 
človek v strahu opazi vse nevarnosti, ko so pa v njem pozitivna čustva, pa te ne opazi. O 
vplivu čustev na mišljenje pravi, da je vpliv zaznati tekom tehtanja in da je pomembno, 
kakšna čustva prežemajo turista v tej fazi. Mišljenje turista, ki je napolnjen s pozitivnimi 
čustvi, je različno od mišljenja turista v katerem prevladujejo negativna čustva. Pravi tudi, da 
je tu pomembno, da ugotoviš, kaj je zate pomembno in zakaj si se odločil za dopust ter da to v 
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največji možni meri tudi dobiš, ne glede na to, kakšna čustva te preplavljajo. V vsakem 
primeru izbere tisto opcijo, za katero meni, da jo bo najbolj razveselila, in kjer se bo imela 
maksimalno lepo. Vlogo čustev v fazi presojanja možnosti opredeljuje kot nekakšen opomnik 
v obliki notranjega glasu, ki jo ponovno nagovarja za določeno destinacijo, ki jo je v 
preteklosti že osrečila. 
 
V nadaljevanju pravi, da pozitivna čustva pripomorejo k njeni boljši in hitrejši odločitvi, saj je 
takrat vesela in pozitivno gleda na svet. Tako vidi samo končni cilj in tisto, kar si želi. V 
nasprotnem primeru pa jo negativna čustva usmerjajo k slabim stvarem in k razmišljanju o 
negativnih posledicah, ki se lahko zgodijo na počitnicah. To prispeva k njeni drugačni 
odločitvi, kot v primeru, da je napolnjena s pozitivnimi čustvi. 
 
Odločitve sprejema na podlagi čustev, vendar pravi, da čustva, kljub njihovi pomembnosti, ne 
smejo popolnoma prevladati razuma. Sogovornica se ne sprašuje, kako čuti o tem, pri 
vrednotenju alternativ pa so jih čustva pomembna, vendar v povezanosti z varnostjo, ki jo 
nudi določena alternativa. 
 
Turistični proizvod ji ne izboljšuje statusa, pridobljeno izkušnjo in veselje pa zelo rada podeli 
z drugim. Tudi njenim staršem proizvod ne zvišuje statusa, ampak jim prinaša nove izkušnje, 
poznanstva in prijateljstva. Na vprašanje, ali se turisti odločajo za proizvod tudi z izposojo 
finančnih sredstev, pa je podala primer osebe, ki je prodala vse, in odšla na potovanje okrog 
sveta. Pravi, da so v tem primeru čustva popolnoma prevladala razum. 
 
V nadaljevanju pravi, da imajo pri počitnicah čustva prevlado nad razumom, prisotnost 
slednjega zaznava pri finančnem vrednotenju ponudb. Odločanje za nakup turističnega 
proizvoda zanjo ni zelo racionalno, saj so čustva pomembna in pravi:«V primeru počitnic boš 
gledal palmice in plaže.« 
 
Čustva, ki se v njej pojavljajo v fazi ponakupnega vedenja imajo nadaljnji vpliv. V primeru, 
da je s proizvodom zadovoljna, ga priporoča naprej. V primeru, da se v njej vzbudi negativno 
čustvo, pa tega zaradi različnosti potreb in želja ljudi, ne odsvetuje, razen v primeru 
ogromnega razočaranja. 
 
Sogovornica se čustev v nakupnem procesu ne zaveda in na splošno pravi, da ljudje premalo 
razmišljajo o vzroku odločitve za počitnice in o njihovih pričakovanjih. V zaključku pravi: 
»Nekaj ti zapaše in si rečeš, jaz bi pa nekam šel in greš«. 
 
Analiza drugega intervjuja 
 
Sogovornik prepoznava problem po turističnem proizvodu na podlagi neustavljive želje po 
tem, da bi nekam šel. Čuti, da mora iti na dopust, saj se hoče imeti dobro. Za počitnice se 
odloča na podlagi hrepenenja in z namenom kot pravi: »...da se odklopiš od tega sveta«. 
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Meni, da čustva lahko pripomorejo k prepoznavanju problema in kot čustvo smatra potrebo 
po spremembah, novem svetu in uživanju. Pozitivna čustva mu ne pripomorejo k 
prepoznavanju potrebe. Zunanji dražljaji nanj vplivajo šele v fazi, ko se začne zanimati za 
počitnice. Še pred tem se v njem rodi notranja želja po počitnicah. 
 
Izkustveni vir informacij mu pri odločitvi pomaga, vendar mu ta informacija ne predstavlja 
odločilne prednosti na podlagi katere bi se odločil. Zadovoljstvo z določenim proizvodom ga 
ob naslednjih počitnicah vzpodbudi, da se vrne k isti agenciji in na ta način se pri njem 
vzpostavi zaupanje. Pri njemu je zelo pomemben tudi osebni stik, ki ga vzpostavlja s 
turističnimi vodiči. Kot primer navaja izkušnjo iz preteklosti, kjer je zaradi zelo dobrega 
vodenja določenega vodiča povprašal o njegovem naslednjem vodenju. V primeru, da mu 
agencija usliši prošnje in tekom dopusta ne prihaja do komplikacij ter zapletov, se naslednjič 
ponovno obrne nanje. 
 
Iskanje informacij v primeru zmerne ponudbe počitnic v njem ne zbuja negativnih čustev, 
ampak je zanj celo zabavno. V primeru ogromne ponudbe pa iskanje ni več zabava, ampak 
postane zelo frustrirajoče početje. Na razpolago ima določen čas za iskanje informacij in v 
primeru da opazi, da bo iskanje predolgo, preusmeri iskanje na drug proizvod. To stori zaradi 
časovne omejenosti in ne zaradi negativnih čustev. V primeru vrednotenja dveh ekvivalentnih 
možnosti, se bo odločil za varianto, katere informacije so jasno navedene in v zelo kratkem 
času pridobljene. Temu dodaja, da v tem primeru vloga razuma ostane enako pomembna, 
občutek, da je nek proizvod kvalitetnejši pa ga vzpodbudi še k večjemu iskanju. 
 
Povezanost čustev in razuma je opisal na primeru strahu in velikega veselja. Pravi, da je 
razum človeka, ki je v strahu, omejen in da takšna oseba ni zmožna gledati stvar celostno. V 
nadaljevanju navaja: »In ker nima celotnega pregleda nad nekim dogodkom ali dogajanjem, 
sprejme odločitev na podlagi tistih informacij, ki jih takrat lahko vidi in so mu sploh 
dostopne. Človek sigurno bolj omejeno razmišlja, saj strah onemogoči, da bi sploh lahko 
razumsko razmišljal.« Glede velikega veselja pa pravi, da človek, ki je zelo vesel, lahko 
določeno stvar spregleda. Meni, da te v stanju, ko je človek normalno razumski, ne bi 
spregledal. Misel zaključuje s tem, da je vse to odvisno od vsakega posameznika. V 
nadaljevanju navaja, da čustva vplivajo na mišljenje turista. Je mnenja, da če bo delavec v 
agenciji znal turista privabit, mu prisluhnit in ga celo razvedrit, bo ta ostal pri njemu in tudi 
več potrošil. Pravi, da ta čustva sigurno vplivajo na odločitev, saj se človek hitreje odloči za 
nekaj, kar mu je všeč in kar vzbuja pozitivna čustva. Čustva igrajo pomembno vlogo v 
njegovi fazi presojanja, saj sama predstava o ležanju na plaži v njem prebuja čustvo veselja in 
to pomembno prispeva k odločitvi. 
 
Pozitivna čustva pripomorejo k njegovi hitrejši in boljši odločitvi, negativna čustva pa 
podaljšujejo njegov čas odločanja. 
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Odločitve sprejema na podlagi čustev, ki jih doživlja ob mislih na ta proizvod, saj se po 
prebranem oglasu poistoveti s tem, kako bo bil v dani lokaciji in kako se bo imel lepo. Kako 
čuti o tem, pa se konkretno ne sprašuje. Tekom njegovega vrednotenja alternativ igrajo čustva 
odločilno vlogo, saj se na koncu odloči za proizvod, katerega informacije so v njem prebudile 
čustvo veselja. 
 
Turistični proizvod ne izboljšuje njegovega statusa v družbi, prav tako pa se tudi ne ukvarja s 
tem, kaj drugi mislijo o tem. Meni, da zadolževanje v primeru dragih počitnic ne obstaja, saj 
si te lahko privoščijo le ljudje, ki imajo veliko denarja. V primeru, da pa se nekdo odloči za 
to, pa je po njegovem mnenju takšna odločitev vodena čustveno. 
 
V nadaljevanju navaja, da pri nakupu turističnega proizvoda prevladuje na začetku razum. V 
fazi presojanja med istovrstnimi proizvodi pa dobijo čustva večji vpliv, saj določene 
predstave vzbujajo pozitivna čustva, ki prevladajo razum. Zato meni, da je odločanje najprej 
zelo racionalno, potem pa ta racionalnost na koncu pade. 
 
Čustva, ki so posledica zadovoljstva ali nezadovoljstva z določenim turističnim proizvodom, 
imajo pri njemu pomembno vlogo. V primeru zadovoljstva sogovornik še bolj zaupa agenciji 
pri naslednjem dopustu in se k njej vrne. V nasprotnem primeru pa bi naslednjič izbral drugo 
agencijo. 
 
Sogovornik ni pozoren na čustva od začetka do konca nakupnega procesa in zaključi: »Misliš 
si, da je zelo razumsko, pa niti ni.« 
 
Analiza tretjega intervjuja 
 
Tretja intervjuvanka prepoznava potrebo po turističnem proizvodu intuitivno kot potrebno po 
zamenjavi okolja. Ne ve, ali kakšno posebno čustvo vpliva na to, da bi šla na dopust. Pravi, da 
je to želja, ki ni povezana z begom ali s čim drugim. Za turistični proizvod se ne odloča na 
podlagi nezaželjenih čustev in meni, da ji čustva ne pripomorejo k prepoznavanju problema. 
Bolj kot negativna čustva ji k prepoznavanju potrebe pripomorejo pozitivna čustva, med 
katerimi omenja prisotnost čustva pričakovanja. Semkaj prišteva tako željo po spoznanju 
novih stvari in potrebo po počitku. Kar se tiče zunanjih dražljajev pa pravi, da lepe slike 
sigurno vplivajo na odločitev. Vendar opozarja, da zraven uporablja tudi razum. 
 
Pretekle izkušnje zanjo niso pomemben vir informacij, izkušnja z določenim proizvodom pa 
deloma vpliva na nadaljnje odločanje. Na agencije se navezuje do določene mere. Opozarja, 
da se je potrebno zavedati, da ni nobena agencija idealna. Je celo mnenja, da je zelo dobro, da 
turist menja agencije, saj se naveliča ene in iste agencije. 
 
Iskanje informacij ji ne povzroča težav, saj že pred odločanjem izbere destinacijo, zatorej je 
njeno iskanje vedno ciljano. Tako ji tudi okviren nabor potencialnih ponudnikov in iskanje 
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informacij v zvezi z njimi ne povzroča težav. Glede različne kompleksnosti dveh 
ekvivalentnih možnosti in posledične odločitve pravi, da je to v stvarnosti verjetno prisotno, 
vendar pri sebi te težave ne zaznava. Dodaja, da je to odvisno od nivoja razumevanja človeka, 
ki pa se od človeka do človeka razlikuje. V nadaljevanju odgovarja, da se vlogi razuma in 
čustev tekom presojanja nikoli ne zamenjata popolnoma, ampak se vedno dopolnjujeta. 
Čustva jo pripeljejo do tega, da se za nekaj odloči, razum pa ji pove, ali je to sprejemljivo, ali 
ne. Meni, da je vse odvisno od finančne in časovne sposobnosti. Opozarja na neprestano 
prisotnost finančnega elementa in zaključuje: »Jaz se vedno vprašam, kaj bom imela od tega. 
Ali je res samo slika lepa, ali je še kaj drugega zraven.« 
 
Povezanost razuma in čustev ji je poznana, saj se s tem sooča vsak dan. Pravi, da strah 
človeka žene v to, da se zbere in da začne racionalno razmišljati. Temu dodaja, da strah rodi 
paniko in da se mora človek s treningom naučiti, da ga strah ne obvladuje, ampak da človek 
obvladuje strah. Meni, da je strah v večini primerov posledica neznanja, nepoznavanja 
problematike in da je človeka strah takrat, ko ne obvlada nečesa. Misel zaključuje s tem, da je 
pri obvladovanju strahu zelo pomembno, da se človek nauči obvladati stvar, ki ga je pritegnila 
do strahu. Najpomembnejšo vlogo pri tem pa igra znanje, ki človeku odvzema strah. O vplivu 
čustev na mišljenje turista pravi, da je zdrava mera veselja, previdnosti in strahu tisto, kar bo 
po pameti pomagalo. Pretiran optimizem zanjo ni dober, saj mora biti človek pripravljen na 
to, kaj se bo zgodilo. Meni, da čustva deloma vplivajo na odločitev. Tu poudarja njihovo 
sodelovanje z razumom. 
 
Meni tudi, da čustva v fazi presojanja možnosti igrajo pomembno vlogo, saj vplivajo na izbiro 
destinacije. Pozitivna čustva in njihov vpliv na mišljenje je prisoten v tem smislu, da samo 
čustvo in pozitiven odnos do stvari, o kateri se odločaš, skrajšuje čas odločanja in 
premišljevanja. Glede negativnih čustev pa pravi, da če sama nima dobrega občutka o stvari, 
ali da v sebi nosi negativna čustva, se odloči dosti težje. 
 
Sogovornica ne sprejema odločitve na podlagi občutij, ravno tako pa se tudi ne sprašuje o 
tem, kako čuti o določenem proizvodu. Vzbujena pozitivna čustva tekom vrednotenja 
alternativ ji pomagajo pri končni odločitvi. Pri tem pravi: »Pomaga malo lepša slika, malo 
lepše besede spodaj in kakšna pozitivna informacija iz preteklosti. To človeka pritegne.« 
 
Turistični proizvod ji ne izboljšuje statusa v družbi,saj se giblje v krogu ljudi, ki jim neki 
dopust ne izboljšuje statusa. Primera, kjer bi se turisti zadolževali za dopust ne pozna, saj so 
njeni znanci, ki počitnikujejo, zelo racionalni ljudje in se tako ne odločajo za dopust na takšen 
način. K temu dodaja: »Dopust je stvar, ki je nadgradnja, in kolikor ljudi poznam, potujejo na 
denar in ne na kredit.«Njeno splošno mnenje je, da so odločitve za dopust z zadolževanjem 
čustveno vodene odločitve in ne razumsko vodene. Meni, da pomeni vzeti kredit za dopust 
isto kot vzeti kredit za avto, čeprav je avto bistveno pomembnejša stvar. Zanjo so to slabo 
racionalne odločitve, saj je dopust ena izmed stvari, ki imajo zelo kratko življenjsko dobo. 
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Na vprašanje, ali pri nakupu turističnega proizvoda prevladujejo čustva ali razum pa 
odgovarja: »Pomembna so čustva in razum, s tem da na koncu pride v ospredje razum.« Tako 
je mnenja, da je končno odločanje turista racionalno s pridihom čustev, ko se odloča, kam bo 
šel. 
 
V fazi ponakupnega vedenja se je njen vpliv pozitivnih in negativnih čustev z leti spremenil. 
Tako je v mladosti neko nezadovoljstvo s proizvodom in posledično vzbujeno čustvo 
razočaranja prispevalo k temu, da se za dopust nekaj časa ni odločila. Tako se je za naslednji 
dopust zelo previdno in dolgo odločala, saj je hotela, da bi bil dopust vsaj malo dober. Sedaj 
pa ima za sabo že precej izkušenj z dopusti in pravi: »Ko pa malo večkrat greš kam, vidiš, da 
je svet okrogel in da je enkrat dobro, drugič pa slabše.« Tako pozitivne in negativne izkušnje 
ne odločajo več, ali bo šla na dopust, ali ne. V primeru, ko je bila sogovornica razočarana, se 
je agenciji pritožila, zahtevala svoje in dobila satisfakcijo, v nasprotnem primeru pa ni 
ukrepala. 
 
V zaključku odgovarja, da na čustva ni pozorna, saj vse vse to dogaja podzavestno. 
 
Analiza četrtega intervjuja 
 
V četrtem intervjuju sogovornica pravi, da prepoznava problem na podlagi zanimanja za 
določeno destinacijo. Dobro izkoriščen dopust ji pomeni to, da se dobro počuti, da nekaj 
doživi in vidi. Za turistični proizvod se ne odloča na podlagi negativnih in nezaželjenih 
čustev, ampak zato, da gre pogledat, kar jo zanima in da ugotovi, ali je to tudi resnično. Ni 
prepričana, da ji čustva pripomorejo k prepoznavanju problema, saj je takrat v njej prisotno 
ogromno čustev in interesa. Zaznava pa čustvo pričakovanja, saj jo neka destinacija zanima in 
jo zato že predhodno na različne načine spoznava. O vplivu zunanjih dražljajev pravi: 
»Turistične agencije v celofan zavijejo marsikaj in ljudje to kupijo.« Po tem lahko sklepamo, 
da turistične agencije v oglasih prikažejo nerealno ponudbo in obljubljajo, kar kasneje niso 
zmožni uresničiti. Naprej še dodaja, da je pri turistih, ki nimajo izkušenj tako, kot v primeru 
ko človek vidi lepo hišo in misli, da je v tej hiši pa vse idealno. Sama je prepričana, da šele 
potem ko človek stopi vanjo in nekaj časa živi v njej, ugotovi, kakšna je realna slika. 
 
Izkustveni vir informacij ji je najpomembnejši vir informacij in meni, da se iz izkušenj turist 
največ nauči. Dobre in slabe izkušnje z nekim proizvodom ji vzbujajo čustva, saj se v 
naslednjem odločanju tega spolni. Tako se je v preteklosti zaradi slišane negativne izkušnje 
izognila določeni agenciji, saj je prepričana, da agencija z odnosom do enih turistov, izkazuje 
odnos do vseh turistov. Sogovornica razvija naklonjenost do agencij, saj so razlike med njimi 
zelo velike. Sama opazi kvaliteto agencije že na podlagi odnosa agencije do strank in tako že 
v začetnem pogovoru oceni komunikacijo. Tako pravi: »Če je komunikacija dobra, je zelo 
dobro.« Veliko ji pomeni spoznanje, da nekomu ni vseeno zate. In ko je za rojstni dan prejela 
čestitko od agencije, je bila zelo vesela. Meni, da agencije morajo dajati turistom tisto, kar ti 
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zelo pogrešajo. To pa je dajanje pozornosti in sprejemanje turista kot človeka. Na koncu 
dodaja: »In prav tukaj je umetnost dobrih agencij.« 
 
Obširno iskanje informacij ji ne povzroča težav, saj išče tisto, kar potrebuje. Zaradi 
pomanjkanja časa ne išče podrobne informacije, poleg tega pa zaupa agenciji, da bo dobila 
tisto, kar je opisano v ponudbi. Zatorej ji tudi takšno iskanje ne vzbuja negativnih čustev, ki bi 
vplivala na nadaljnje odločanje. Faza presojanja možnosti od nje ne zahteva veliko miselnega 
napora, saj odločitev opravi zelo hitro. Glede tega pravi: »Jaz se s temi rečmi in podrobnostmi 
ne ukvarjam.« Zaradi tega tudi pravi, da v primeru dveh ekvivalentnih možnosti, ki se 
razlikujeta po kompleksnosti informacij, in v primeru miselnega procesa kot dejavnika, ki 
zmanjšuje negotovost, ostajata vlogi čustev in razuma enaki. 
 
O povezanosti razuma in čustev meni, da se ta razlikuje od človeka do človeka, in da nekateri 
lahko delujejo pod pritiskom, drugi pa tega ne zmorejo. Glede vpliva čustva ljubezni na 
razum pa dodaja: »Človeka ponavadi takrat marsikaj zamegli, če je v oblakih.« Obstoj vpliva 
čustev na njegovo mišljenje potrjuje s tem, da čustva pripomorejo k temu, da določena moteča 
stvar v proizvodu postane nemoteča. To v nadaljevanju pojasni z lastno izkušnjo, kjer je 
zaradi velike želje po Egiptu slednjega tudi doživela na poseben način. Sama pravi: »In ko 
sem bila v Egiptu, se mi je zdela neka evforija.« Čustva, ki jih doživlja tekom presojanja 
možnosti delno vplivajo na njeno odločitev, saj se na koncu ne glede na čustva odloči za tisto, 
kar jo zanima. 
 
Čustva, ki jih doživlja poleg občutij in domišljije, so zanjo pomembna, saj mora biti prisotno 
določeno veselje. Pravi, da se za počitnice odloči, ko je dobre volje in dobro razpoložena. V 
nasprotnem primeru pa pravi, da slaba volja in počutje vpliva na marsikaj in na vse odločitve. 
 
Odločitve sprejema na podlagi čustev, ki jih doživlja ob mislih na ta proizvod. Zraven tega 
mora biti prisotno tudi zanimanje za to potovanje. Kako čuti o tem, pa se ne sprašuje. 
Vzbujena pozitivna čustva tekom presojanja možnosti ji pripomorejo k odločitvi, saj jo ta 
poleg zanimanja potegnejo na potovanje. 
 
Na vprašanje, ali vam turistični proizvod izboljšuje status v družbi, pa je odgovorila: »Jaz 
grem vedno samo zaradi sebe in ne zaradi drugih.« Z veseljem pove svoje izkušnje s 
potovanja ter zainteresiranim pokaže fotografije. Njeno splošno mnenje pa je, da ljudje hodijo 
na počitnice tudi z namenom, da izboljšajo svoj status v družbi. Dopust si delno kupi s 
prihranki, ostali del pa si izposodi. Meni, da takšna odločitev ni vodena čustveno, saj pri vsem 
tem uporablja razum in se ne odloča samo na podlagi čustev. 
 
Pravi tudi, da pri nakupu turističnega proizvoda, prihaja do prepletanja razuma in čustev v 
kombinaciji z lastnimi željami. Temu dodaja, da se razum uporablja za izbiro tistega, kar si 
posameznik finančno lahko privošči. Zanjo je odločanje v nakupnem procesu racionalno, saj 
se odloči šele potem, ko vidi, da bo stvar lahko izpeljala. V nasprotnem primeru se stvari ne 



 

    29

loti. Meni pa, da se nekateri ljudje zadolžujejo za nepotrebne stvari samo z namenom, da bi 
nekomu pripadali in imeli željen status. Vzrok tega vidi v pomanjkanju samozavesti teh ljudi 
in v ogromni želji po tem, da bi bili sprejeti v nek krog ljudi ali družbo. Zanjo je to dokaz, da 
je družba plitka. 
 
Vsako novo doživetje in izkušnja zanjo pomenita novo znanje, ki ga uporablja v prihodnjem 
odločanju. V primeru zadovoljstva pove izkušnjo naprej. Tako obvesti, kje je bilo v redu in 
kje slabo. V primeru nezadovoljstva pa v prihodnje ne izbere več iste agencije in je tudi 
drugim ne priporoča. 
Na zadnje vprašanje, ali ste pozorni na čustva od začetka do konca nakupnega procesa, pa je 
odgovorila, da o tem še ni razmišljala. Razmišlja samo o tem, kako bo dopust izpeljala in vse 
napore vlaga v to, da se bo imela lepo. 
 
Analiza petega intervjuja 
 
Peti sogovornik prepoznava potrebo po turističnem proizvodu kot potrebo po dopustu, počitku 
in oddihu. V primeru potovanj pa ugotavlja potrebo po tem na podlagi želje po spoznavanju 
zgodovine, etnografije in podobnih zadev. Za proizvod se ne odloča na podlagi negativnih 
čustev in čustva pri njemu nimajo posebne teže. Meni, da gre tu za druge momente, ki so tedaj 
prisotni. Zaznava pa čustvo pričakovanja, ki se porodi na podlagi želje po oddihu in 
spoznanju nečesa novega. Glede zunanjih dražljajev med katere spadajo lepe fotografije in 
privlačna besedila pa pravi, da lahko vplivajo na čustva turista. 
 
Izkustveni vir je zanj najpomembnejši vir informacij in v primeru, da ima dobro izkušnjo z 
določenim proizvodom, to pomembno vpliva na njegovo nadaljnje odločanje v prihodnosti. 
Tudi pretekla pozitivna izkušnja s turistično agencijo pozitivno vpliva nanj. Tako pravi: »Ne 
vidim razloga, zakaj ne bi šel naslednjič z isto agencijo, če imaš z njo dobro izkušnjo.« Z 
zaposlenimi v agenciji vzdržuje neprestano odnose, saj mu ti že kmalu po vrnitvi domov 
pripravijo novo ponudbo. 
 
Iskanje informacij v njemu ne vzbuja negativnih čustev, saj pravi, da je raziskovalnega 
značaja in mu iskanje ni naporno opravilo. V primeru dveh ekvivalentnih možnosti pa pravi, 
da je to individualno pogojeno ter dodaja, da se v situaciji, ko mora neko odločitev zaradi 
časovne omejenosti sprejeti zelo hitro, ne ukvarja s podrobnostmi in čim prej sprejme 
odločitev. Strinja se z izjavo, da miselni proces zmanjšuje negotovost, vendar pravi, da v tem 
primeru ne pride do preobrata v pomembnosti čustev in razuma. Meni, da se razum in čustva 
prepletata čez celotni nakupni proces. K temu dodaja, da v začetku prihajajo čustva najbolj do 
izraza, kasneje pa se vse bolj vključuje razum. In zaključuje s tem, da je to enako pri vseh 
proizvodih. 
 
Po sogovornikovem mnenju je strah tisti, ki lahko vpliva na odločitev. Tudi negativna čustva 
pripomorejo, da se človek odloči za nekaj, kar se kasneje izkaže za napačno. Vendar z vsako 
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nadaljnjo izkušnjo to napačno odločanje drastično upada in se na koncu tudi izniči. Potrjuje 
vpliv čustev turista na njegovo mišljenje in si upa trditi, da sta tako strah kot tudi optimizem 
negativna ter da ju je nujno potrebno uravnovesiti z razumom. V nadaljevanju pravi, da ta 
čustva tekom presojanja možnosti lahko vplivajo na odločitev in temu dodaja, da je tu 
potrebno biti previden in izbrati pravilno mero čustev in razuma. Misel zaključuje s tem, da v 
primeru, da človek dopusti čustvom preveliko svobodo, lahko sprejme odločitev, ki jo kasneje 
obžaluje. Glede vloge čustev v fazi presojanja možnosti pa pravi, da ta igrajo pomembno 
vlogo. To povezuje s pozitivno izkušnjo iz preteklosti, saj ta v njem prebuja pozitivno čustvo 
ob vsakem prihodnjem presojanju možnosti. 
 
Pozitivna čustva mu pripomorejo k hitrejši in boljši odločitvi v smislu, da mu določena 
pozitivna izkušnja z določeno destinacijo skrajša čas odločanja. V nasprotnem primeru pravi, 
da na podlagi negativne izkušnje z določeno destinacijo zelo težko ponovno vzpostavi 
zaupanje v to destinacijo. Glede negativnih čustev pa meni, da nanj ta čustva nimajo 
posebnega vpliva. 
 
Sogovornik ne sprejema odločitev na podlagi občutij, ki jih doživlja ob mislih na ta proizvod, 
in se tudi ne sprašuje, kako čuti o tem. Sprejema pa pozitivna čustva, ki se pojavljajo tekom 
presojanja možnosti, in ta so mu v pomoč pri odločitvi. 
 
Odločitev za turistični proizvod mu izboljšuje status v družbi in pravi, da je to v globalni 
družbi, povsem normalno. Ko se je v nadaljevanju spraševal, zakaj do tega pride, je omenil 
strah in strahospoštovanje, ki ga doživlja ob pogledu na nekoga, ki je že nekje bil. Odločitev 
za turistični proizvod smatra kot moment izvora ekonomske moči in zaključuje, da ta sigurno 
vpliva na statusni simbol. 
Ne pozna ljudi, ki bi se zadolževali za turistični proizvod, poleg tega pa meni, da takšna 
odločitev ni nujno čustveno vodena odločitev. Tu omenja možnosti, kjer ima posameznik v 
ozadju vsega načrtovan zaslužek, ali v drugem primeru, kjer to za posameznika pomeni 
mejnik v karieri. 
 
Na vprašanje, ali pri nakupu turističnega proizvoda prevladujejo čustva ali razum, pa je 
odgovarja, da sta prisotna oba elementa, in dodaja, da na koncu prevlada racionalnost. 
Odločanje za turistični proizvod je zanj dokaj racionalno odločanje. 
 
Določena čustva, ki se pojavijo v fazi ponakupnega vedenja, imajo nadaljnji vpliv. Kljub 
temu, da gre na dopust s predpostavko, da bo dobro in slabo, ima določena pričakovanja. 
Pravi, da so ta v primeru počitnic večja kot v primeru, da se odloči za potovanje. In v primeru, 
da bi bil razočaran pravi: »V tem primeru bi odreagiral tako, da bi šel na agencijo in jim dejal, 
da so slabi in da zahtevam del denarja nazaj.« V primeru, ko je bil z agencijo zadovoljen, je 
po dopustu poklical agencijo in jim povedal, da je bilo zelo dobro. Predlagal jim je tudi, naj 
mu pošljejo ponudbo za naslednji dopust. V primeru razočaranja pa je agenciji poslal 
pritožbo. Na koncu dodaja, da turist vedno zgubi, saj kljub temu, da dobi del denarja nazaj, je 
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njegov dopust izgubljen. Pravi, da turist ni šel na dopust z namenom, da bo dobil del denarja 
nazaj, ampak da bo dobil tisto, kar je pričakoval. 
Na vprašanje, ali ste pozorni na čustva od začetka do konca nakupnega procesa, pa je 
odgovoril, da ni, in da še nikoli ni razmišljal o tem. 
 
Analiza šestega intervjuja 
 
Zadnja sogovornica prepoznava potrebo po turističnem proizvodu na podlagi neke stvari, ki jo 
sama po sebi vleče. Točno ne zna definirati te stvari in daje možnost, da so to čustva. Za 
turistični proizvod se ne odloča na podlagi negativnih čustev, se pa strinja s trditvijo, da 
čustva pripomorejo k prepoznavanju problema. Ponavadi rabi dopust in se na podlagi tega 
odloči, da bo nekam šla. Na drugi strani pa ji pozitivna čustva pripomorejo k prepoznavanju 
potrebe. Pravi, da pričakuje, da bo doživela nekaj lepega. Po njenem mnenju zunanji dražljaji, 
ki jih povzročajo turistične agencije s svojimi oglasi, ustvarjajo pozitivne vibracije, ki v 
ljudeh vzbujajo pozitivna čustva. Ti se na podlagi teh čustev tudi odločijo. 
 
Pretekle izkušnje so zanjo zelo pomemben vir informacij in se nanje pri iskanju informacij 
zelo opira. Pretekle izkušnje z določenim proizvodom ji zbujajo pozitivna in negativna čustva, 
ki pomembno vplivajo na njeno nadaljnje odločanje. Tu je omenila primer, ko je zaradi 
pozitivne izkušnje ponovno izbrala isti proizvod, poleg tega pa zaradi zadovoljstva z določeno 
agencijo in izpolnjenih pričakovanj neprenehoma sodeluje s to agencijo. Meni, da se turisti 
navezujejo na turistične agencije, saj se pri določenih agencijah počutijo bolje in domače. 
 
Obširno iskanje razpršenih informacij ji je zelo odbijajoče in težko opravilo, ki postane 
privlačnejše v primeru, da ima na razpolago dovolj časa in energije. Poleg čustva pomembno 
vpliva na njeno nadaljnje odločanje tudi njen razpoložljivi čas za iskanje. Od slednjega je 
odvisna tudi odločitev za enega izmed dveh ekvivalentnih možnosti, ki se razlikujeta po 
kompleksnosti informacij. K temu dodaja, da je ta odločitev pomembna tudi od tega, koliko 
posamezniku pomeni dopust. O uporabi miselnega procesa, ki zmanjšuje negotovost, pa meni, 
da je to odvisno od karakterja ljudi. Pri njej se v tem primeru vlogi ne zamenjata, saj pravi: 
»Sama v prvo vrsto postavljam čustva. Meni nekam ustreza iti in grem.« 
 
Povezanost razuma in čustev opisuje na podlagi primera nakupa proizvoda, kjer se razumski 
tip turistov odloči za nekaj, kar jim razum pravi, da je dobro. Na drugi strani pa se bolj 
čustveni turisti kljub prisotnosti strahu odločijo za neko avanturo. Čustva vplivajo na njeno 
mišljenje, saj se v situaciji, ko se razumsko ne zna odločiti, odloči s pomočjo čustev. V tem 
primeru upošteva pozitivna čustva, v nasprotnem primeru ko prevladujejo negativna čustva, 
se pa za neki produkt ne odloči. Zaradi tega tudi meni, da ta čustva tekom presojanja možnosti 
vplivajo na njeno odločitev in igrajo poleg občutij in domišljije tekom presojanja možnosti 
zelo pomembno vlogo. 
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Pozitivna čustva ji pripomorejo k hitrejši in boljši odločitvi v primeru, ko ima do določenega 
proizvoda pozitiven čustveni odnos. V takšnem primeru ji tudi pomanjkljivosti ne preprečijo 
nakup izbranega proizvoda. Na drugi strani pa jo negativna čustva, ki jih povzročajo 
pomanjkljivosti obravnavanega proizvoda, vplivajo na njeno mišljenje in posledično na njeno 
odločitev. 
 
Odločitve za določen proizvod sprejema na podlagi njenega trenutnega počutja in tako pravi: 
»Enostavno se počutim dobro, ko mi opisujejo neko destinacijo. In če se dobro počutim, to 
kupim.« Točno o tem, kako čuti o tem, pa se ne sprašuje. V primeru, da bi tekom vrednotenja 
alternativ do določene destinacije občutila posebej pozitivno čustvo, bi izbrala to alternativo, 
saj je zanjo to pozitivno čustvo ključnega pomena. 
 
Odločitev za turistični proizvod ji ne izboljšuje statusa v družbi in se ne obremenjuje s tem, če 
ji drugi zavidajo. Ne pozna primera, kjer bi se ljudje zadolževali za nakup turističnega 
proizvoda, o tem, kakšna se ji zdi takšna odločitev pa pravi, da je verjetno čustveno vodena. 
 
V nadaljevanju meni, da pri nakupu turističnega proizvoda prevladujejo čustva. To potrjuje s 
tem, da se v končni fazi turist odloči za destinacijo, ki mu je privlačna, in ne za destinacijo, za 
katero mu razum pravi, da je zanj dobra. K temu dodaja tudi to, da je zato odločanje v 
nakupnem procesu bolj čustveno. Na vprašanje, ali imajo čustva v ponakupni fazi nadaljnji 
vpliv, pa odgovarja: »Če se dobro počuti, se bo kmalu odločil za novo zadevo z isto 
agencijo.« Temu še dodaja, da večkrat ko turist doživi pozitivna čustva, lažje se odloča in tudi 
negativne stvari so manjšega pomena. 
 
V primeru, ko je bila razočarana, je zamenjala agencijo, v nasprotnem primeru, pa ni naredila 
nič posebnega. 
 
Sama pravi, da se čustev ne tekom nakupnega procesa ne zaveda in po njenem mnenju se jih 
turisti sploh ne zavedajo. Na koncu pravi: »Saj se jih ljudje na splošno v življenju ne.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Priloga 4 
 
Slika 1: Plutchikov krog čustev 
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Slika 2: Schachterjeva teorija dveh dejavnikov 
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