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SPREMNA BESEDA DIREKTORJA ZAVODA IN RAVNATELJA VSŠ 

 

 

Študentski podjetniško inovacijski center, ki deluje na Ekonomski šoli Murska Sobota 

organizira že 7. mednarodni raziskovalni tabor Špica-a. Vesel sem, da lahko tudi letos 

gostimo študente in mentorje iz različnih delov Slovenije in Hrvaške ter jim omogočimo 

konstruktivno sodelovanje pri reševanju konkretnih problemskih situacij ter medsebojno 

izmenjavo izkušenj. Poleg veščin projektnega dela, ki so danes še kako pomembne, je 

pomembno tudi druženje in medsebojno spoznavanje študentov in predavateljev, kakor tudi 

spoznavanje našega lokalnega okolja. Na tovrsten način ustvarjene vezi pridejo do izraza 

kasneje, pri ustvarjanju poslovnih vezi na poklicni poti.  

 

V našem zavodu si že ves čas svojega delovanja prizadevamo, da študentje pridobivajo 

znanja in kompetence, ki jih zahteva trg dela in so potrebna za uspešno opravljanje 

poklicnega dela. Pomembno je, da študentje že v času izobraževanja pridobijo praktično 

uporabna znanja in kompetence ter se usposobijo za raziskovalno delo in reševanje 

konkretnih problemskih situacij. K temu prav gotovo prispevajo tudi raziskovalni tabori.  

 

Pričujoči zbornik in prispevki, ki so nastajali že nekaj mesecev prej ter v času tabora 

dokazujejo, da je letošnje srečanje študentov in predavateljev partnerskih višjih strokovni šol 

in fakultet uspelo. Obravnavane teme na taboru so bile zanimive s strokovnega vidika in 

aktualne. Strokovno osebje na taboru, študentje in mentorji partnerskih višjih strokovnih šol 

in fakultet iz Celja, Ptuja, Novega mesta, Slovenj Gradca, Zagreba in Murske Sobote so se 

reševanja konkretnih problemskih situacij lotili sistematično, profesionalno ter v skladu s 

stroko projektnega menedžmenta. Rezultat uspešnega dela je razviden iz ugotovitev, ki so 

posebej predstavljene v prispevkih timov v biltenu ter v zadovoljstvu in pohvalnih besedah 

udeležencev tabora. 

 

Vsem udeležencem se zahvaljujem za njihov prispevek k uspešni izvedbi 7. mednarodnega 

raziskovalnega tabora ŠPIC-a. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Direktor zavoda in ravnatelj VSŠ 

    dr. Beno Klemenčič 
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1 UVOD 
 

1.1 PREDSTAVITEV PODROČJA IN NAMEN NALOGE 

 

Finančna uprava Republike Slovenije že nekaj let kontinuirano izpostavlja problem davčnih 

utaj zavezancev za davek, ki poslujejo z gotovino. Ti zavezanci ne izdajajo računov, prirejajo 

podatke o ustvarjenih prihodkih in uporabljajo prirejene registrske blagajne. Z davčnimi 

utajami je povezano zaznavanje in nadziranje najbolj rizičnih področij pojavov sive 

ekonomije, na primer dela na črno ter zaposlovanja na črno. 

 

 

1.2 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Z uvedbo davčnih blagajn želijo sistematično in učinkovito preprečevati pojav sive 

ekonomije, dela na črno in zaposlovanja na črno. Dosedanje delo države v okviru 

zmanjševanja pojavov sive ekonomija je bilo pretežno usmerjeno v preventivne nadzore in k 

spodbujanju davčnih zavezancev k prostovoljnemu plačevanju davčnih obveznosti. Število 

kršitev pravil o davčni obveznosti zavezancev terja ureditev gotovinskega poslovanja, saj se 

omejitev gotovinskih transakcij nad določenim zneskom ni izkazala za uspešen ukrep.  

 

 

1.3 CILJI NALOGE V TEORETIČNEM IN RAZISKOVALNEM DELU 

 

V teoretičnem delu bodo predstavljeni osnovni pravni pojmi, ki so posredno in neposredno 

povezani z davčnimi blagajnami, dosedanja ureditev pobiranja davkov in problemi, ki smo jih 

pri tem zaznali. V analitičnem delu naloge bo predstavljen predlog nove ureditve in področja, 

na katera tako ali drugače vpliva sprememba davčne zakonodaje, kajti pravni sistem je 

sestavljen iz medsebojno soodvisnih delov, zato sprememba na enem pravnem institutu 

vpliva tudi na vse druge dele tega pravnega sistema, še posebej, če želimo, da je dosledno 

izpeljano načelo zakonitosti ter s tem povezane hierarhije pravnih aktov. 

 

Ni cilj naloge, da bi odkrili in ponudili izdelane rešitve, niti, da bi odkrili vse odgovore na 

nešteto vprašanj, ki se v zvezi z uvedbo davčnih blagajn porajajo predvsem tistim, ki bodo 

nove prijeme občutili neposredno na svoji koži. Gre predvsem za to, da se tema približa čim 

širšemu krogu ljudi, še posebej mladim, da o njej razmišljajo in si ustvarijo kritično stališče 

tako do ukrepov države, kot tudi ravnanj posameznikov. Če pa bo končni rezultat dvig 

davčne kulture, je pa cilj naloge sploh dosežen, morda celo presežen. 

 

1.4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Vprašanje pobiranja davkov je kompleksno vprašanje, za katerega lahko rečemo, da je nikoli 

končana zgodba, še posebej, če se sledi cilju, da bi bili davki pravično pobrani od vseh, torej, 

da vsak prispeva v skupno blagajno po svojih finančnih zmožnostih, koriščenje splošnih 

dobrin, ki se financirajo iz tega naslova, pa je dostopno vsem. Problem, ki pri tem nastane, je, 

da bi marsikdo rad koristil dostopnost dobrin, v skupno blagajno pa ne bi ničesar prispeval 

oziroma bi si rad ustvaril nek  skriti tok denarja, ki ne bi bil evidentiran in bi ostajal 

neobdavčen. Ni toliko vprašanje, ali bodo davčne blagajne v resnici omejile sivo ekonomijo 

in povečale priliv sredstev v proračun do te mere, da se bodo izplačala vsa vlaganja v uvedbo 

davčnih blagajn pri državi in pri davčnih zavezancih – vprašanje je, KOLIKO bodo bolj 
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napolnile proračun in koliko bo takšna sistemska sprememba stala državo (in nas državljane) 

in posameznika (davčnega zavezanca). Iz tega se ponuja naslednje vprašanje, ki je že bolj 

retorično: mar ne bi bilo boljše, da bi se ta sredstva namenila za razvoj in inovacije, sploh, če 

se strinjamo z dejstvom, da je in bo v vsaki družbi vedno obstajal odstotek tistih, ki bodo 

poskušali iskati bližnjice do dobrin. Vprašanje je zopet – KOLIKO takih družba kot celota še 

tolerira. Najenostavnejše je, pa do neke mere tudi najučinkovitejše, nastaviti varovala v 

sistem za velike zneske, ki bi lahko bili brez tega neobdavčeni.  Vendar, ni čisto iz trte zviti 

rek: zrno na zrno palača – ali: ali bodo davčne blagajne v resnici učinkovit ukrep zoper tiste 

utajevalce, ki z malimi utajenimi zneski zaradi kvantitete pojavnosti kujejo velike zaslužke?   

 

1.5 METODE DELA 

Z vprašanjem davčnih blagajn se je ukvarjala skupina študentov treh različnih višjih šol v 

Sloveniji, iz programov ekonomist in poslovni sekretar, pod mentorstvom predavateljice višje 

strokovne šole. Vsak član skupine je naprej dobil nalogo, da se seznani z davčnimi 

blagajnami. V nadaljevanju je bilo njihovo delo področno razdeljeno, skupni rezultat pa je 

pisno delo. Člani skupine so pridobivali informacije tudi neposredno na terenu z 

opazovanjem, intervjuji in tudi na podlagi lastnih izkušenj, razmišljanj in diskusije v 

raziskovalni skupini. Pri delu je bil zelo uporabljen internet, ki nudi veliko informacij, ki so 

bile sistematično obdelane in umeščene v nalogo. Verjetno bi se dalo naloge lotiti tudi 

drugače, z drugačnimi pristopi, izbrani način je bil zgolj eden od možnosti. Literature na to 

temo ni prav veliko, razen teoretičnih izhodišč in zakonskih podlag. 

 

1.6 OMEJITEV RAZISKAVE 

Merjenje tega pojava in ocena njegove obsežnosti je težavna in povezana s številnimi 

metodološkimi ovirami, tako pri opredelitvi vsebine pojava kakor pri možnostih zajema, saj 

gre za dejavnosti, ki potekajo izven okvirov, ki bi jih analiza lahko sistematično zajela. 

Izogibanje plačevanju različnih vrst obveznosti, predvsem v obliki davkov, je v Sloveniji 

razmeroma pogosta praksa. DDV pa je na splošno eden od pomembnih kazalcev sive 

ekonomije, zato bo naloga osredotočena na pobiranje davka na dodano vrednost, čeprav se v 

manjši meri dotika tudi področja dela na črno. Sivo ekonomijo je najtežje zajeti tam, kjer 

pridobita obe strani: za potrošnika je blago ali storitev cenejša, ponudnik pa zato ni obdavčen 

in doseže višji neto dohodek »v žepu«., v primeru plačila za delo pa tudi za manj socialne 

varnosti. 

 

 

II TEORETIČNI DEL 
 

2 UVODNI POJMI IN IZHODIŠČA 
 

V prvem četrtletju leta 2015 je večina poslovnih subjektov registriranih kot samostojni 

podjetnik posameznik (41,1% oz. 82.361 subjektov), 35,6% (71.397) je gospodarskih družb, 

11,7% (23.567) je društev, 5,8% (11.662) so druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane 

dejavnosti oziroma s predpisom določene dejavnosti, 4,2% (8.384) je nepridobitnih 

organizacij - pravne osebe zasebnega prava, 1,4% (2.816) so pravne osebe javnega prava in 

0,2% (382) je zadrug. V primerjavi s podatki zadnjega četrtletja leta 2014 je samostojnih 

podjetnikov posameznikov za 1,67% več (lani jih je bilo 80.988), gospodarskih družb je za 
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0,9% več (lani jih je bilo 70.828), društev je 0,4% več (lani jih je bilo 23.482), drugih fizičnih 

oseb, ki opravljajo registrirane dejavnosti oziroma s predpisom določene dejavnosti je 0,3% 

manj (lani jih je bilo 11.697), nepridobitnih organizacij je 0,7% več (lani jih je bilo 8323), 

pravnih oseb javnega prava je 0,4% manj (lani jih je bilo 2827), zadrug pa je 0,6% več (lani 

jih je bilo 376). 

 

Slika 1: Poslovni subjekti v Republiki Sloveniji, stanje na dan 31.3.2015 

Vir: AJPES (13.05.2015) 

 

 

Siva ekonomija je po definiciji neprijavljena ali napačno prijavljena proizvodnja, storitve, 

zaposlenost in drugi dohodki v okviru redne in legalne dejavnosti. Na splošno jo delimo na 

neprijavljeno delo in na neprijavljen ali premalo prijavljen promet, najpogosteje pri 

gotovinskem poslovanju in fiktivnem zmanjševanju davčne obveznosti. Uvedba sistema 

davčnih blagajn naj bi omogočala zanesljivo in pregledno evidentiranje prometa davčnih 

zavezancev in njegov prenos v bazo davčne uprave. Davčna blagajna naj bi onemogočila 

kasnejše spreminjanje knjigovodskih listin oziroma je vsak popravek zabeležen v nadzorni 

enoti.. Po tem se razlikuje od običajnih blagajn. Podatki so šifrirani in dostopni davčnemu 

nadzoru. Bistvo je, da se zapis na nadzorni enoti (kar bo novost) ne more brisati, spreminjati, 

nadomeščati, prilagajati, dodajati. Na takšen način bo FURS lahko imel vpogled v vse izdane 

račune in s tem obračunane davke in DDV. FURS hoče z uvedbo davčnih blagajn vplivati na 

izboljšanje stanja pri gotovinskem poslovanju in zmanjšanje davčnih utaj malih davčnih 

zavezancev. Zavezanec mora ob vsaki prodaji blaga ali storitev izdati račun prek davčne 

blagajne in ga izročiti kupcu. 

 

Predviden je tudi odlog pričetka uporabe davčnih blagajn za tri leta, vendar le, če ustreza 

merilom za srednje ali velike družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, če z 

lastnim sistemom notranjih kontrol zagotavlja varnost in nespremenljivost podatkov o 

poslovanju z gotovino in izdajanju računov na enaki ali višji ravni kot z uporabo davčnih 

blagajn. Enako velja, če ne daje dodatnih gotovinskih popustov pri plačilu blaga ali storitev z 
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bankovci in kovanci glede na ostale načine plačil in če spodbuja plačevanje blaga in storitev s 

plačilnimi karticami, z mobilnimi telefoni in drugimi podobnimi načini plačevanja blaga in 

storitev, ki omogočajo sledljivost plačil, tako da delež tovrstnih plačil presega 60 % vseh 

prejetih plačil. 

 

3 DAVČNE UTAJE 
 

Področje davkov je specifično, obenem zelo občutljivo in ob misli na davke se večini 

vzbudijo negativna čustva. Vseeno pa davki predstavljajo neizogiben del pravnega sistema 

vsake sodobne države, ki vodi svojo davčno politiko, v katero pa je vključen sleherni 

državljan z izpolnjevanjem svoje davčne obveznosti.  

 

Definicij oziroma opredelitev utaj davkov je precej. Različni avtorji jih opredeljujejo 

različno. O utaji davka govorimo, kadar ge za nezakonito izognitev prijavi ali plačilu 

katerekoli vrste davka. Davek je denarna dajatev pravnega subjekta, ki jo morajo plačati vsi, 

ki so z zakonom določeni. Do plačevanja davkov se čuti odpor, saj posamezniki neradi del 

svojega prihodka odvedejo državi in si s tem zmanjšajo kupno moč. Davčna izognitev ni 

ekonomsko upravičena, redko zakonsko dovoljena, je pa pri davčnih zavezancih uporabljena 

oblika,  predvsem z iskanjem pravnih vrzeli ali izkoriščanjem pomanjkljivega nadzora države 

pri obračunih davkov. Davkoplačevalci se zavzemajo za čim manjšo davčno obveznost, 

država pa želi od vsake stvari odmeriti in dobiti davek.  

 

4 SIVA EKONOMIJA 
 

Siva ekonomija je odvisna od stopnje razvoja posamezne države. V definiranju sive 

ekonomije ne obstaja enotnost, saj se uporabljajo različni izrazi za isti pojav, kot so: prikrita, 

neregistrirana, nepravilna, neuradna ekonomija. Če jo povezujemo z vidika davčne službe, 

govorimo o neprijavljeni ali napačno prijavljeni proizvodnji, dohodkih in zaposlenosti. 

Vpliva na trg delovne sile, javne finance in dejansko je ne moremo izmeriti, lahko jo le 

ocenimo, zato država tudi nima natančnih podatkov. Glavni obliki sta delo na črno in 

neprijavljen promet. Vsi tisti, ki plačujejo davke, jih plačujejo veliko več prav zaradi tistih, ki 

svojih obveznosti ne izpolnjujejo. Ali pa to pomeni manj denarja za šolstvo, zdravstvo, 

infrastrukturo, socialne transferje ipd.  

 

5 OBSTOJEČA PRAVNA UREDITEV POBIRANJA DAVKA 
 

Davčni postopek je proces pobiranja davkov. Zakon o davčnem postopku ureja pobiranje 

davkov, pravice in obveznosti zavezancev, varovanje podatkov, pridobljenih v postopku 

pobiranja davkov in medsebojno pomoč pri pobiranju davkov in izmenjavo podatkov med 

državami EU. Na prvi stopnji sta pristojni Davčna uprava RS in Carinska uprava RS, na drugi 

stopnji pa Ministrstvo za finance. Za posameznega zavezanca je v praksi pristojen davčni 

urad, pri katerem je zavezanec vpisan v davčni register. Če zavezanec ni vpisan v davčni 

register, je pristojen urad, kjer je davčna obveznost nastala. Davčni postopek se začne, ko 

davčni organ prejme davčno napoved, ali drug dokument o davku, ali ko opravi kakršnokoli 

procesno dejanje z namenom uvedbe davčnega postopka. Postopek se lahko začne na zahtevo 

stranke ali pa po uradni dolžnosti. Davčni organ v davčnem postopku izda odmerno odločbo. 

To je odločba, ki določa, koliko davka je zavezanec dolžan plačati. Pred izdajo odločbe mora 

davčni organ presoditi vse dokaze, ki jih prejme in ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki 

imajo pomen za odločbo. V davčnem postopku mora vsak zavezanec za davek svoje trditve 

podkrepiti z dokazi, ki jih predloži. Trditve se dokazujejo s pisno dokumentacijo, poslovnimi 
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knjigami in evidencami, ki se vodijo v skladu z davčno zakonodajo. Zavezanec lahko 

predlaga tudi drugačna dokazna sredstva. Če se zavezanec ne strinja z odmerjenimi davčnimi 

obveznostmi, se lahko v roku 15 dni od vročitve pritoži. Pritožba ne zadrži izvršbe odločbe. 

Če pride med postopkom do očitne napake in je bil zavezancu odmerjen previsok davek, 

lahko davčni organ odločbo odpravi, razveljavi ali spremeni po uradni dolžnosti ali na 

zahtevo zavezanca. Davčni zavezanec je dolžan vse davčne obveznosti poravnati do 

predpisanega roka. Če tega ne stori, začnejo teči zamudne obresti, ki jih predpiše vlada. 

Dnevna obrestna mera znaša 0,0274 %. Pravica do odmere davka zastara v petih letih od 

dneva, ko bi bilo treba davek obračunati, odmeriti ali plačati. Pravica do izterjave zastara v 

petih letih od dneva, ko bi bilo treba davek plačati.  

 

Omejitve gotovinskega poslovanja urejajo predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in 

davčni predpisi. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) določa, da morajo poslovni subjekti 

plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati 

na njihove transakcijske račune, odprte pri ponudnikih plačilnih storitev. Osebe, ki opravljajo 

dejavnost prodaje blaga in storitev v Republiki Sloveniji, od stranke ali tretje osebe pri 

prodaji posameznega blaga oziroma storitve ne smejo sprejeti plačila v gotovini, če to plačilo 

presega vrednost 5.000 evrov. Kadar gre za plačila v manjših zneskih ali če je drugače 

zagotovljena evidenca o teh plačilih je dovoljena izjema od tega pravila, ki je podrobneje 

urejena s podzakonskim predpisom.  Poslovni subjekti plačil za  blago in storitve niso dolžni 

nakazati na transakcijske račune, če posamično plačilo ne presega 420 evrov.  

 

Davčni zavezanci ne smejo imeti ali uporabljati računalniških programov, ki omogočajo 

kakršno koli naknadno spreminjanje podatkov brez revizijske sledi. Proizvajalci oziroma 

dobavitelje programske in strojne opreme ne smejo davčnim zavezancem omogočiti uporabo 

programov ali opreme, ki omogoča naknadno spreminjanje podatkov, brez hrambe izvornih 

podatkov. Pravila o izdajanju računov ureja Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). 

Račun mora biti izdan vsakokrat, ko poslovni subjekt opravi dobavo blaga ali storitev na 

ozemlju Republike Slovenije. Glede izdajanja računov velja poenostavljena ureditev za male 

davčne zavezance, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev niso presegli oziroma ni verjetno, da 

bodo presegli znesek 50.000 evrov obdavčljivega prometa. Obveznost izdajanja računov se 

ne nanaša na davčne zavezance, ki opravljajo dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov in 

storitev neposredno končnemu potrošniku (npr. neposredna prodaja na domu, prodaja od vrat 

do vrat, neposredna prodaja na premičnih stojnicah, na tržnicah) ali za lastno rabo v okviru 

kmečkega gospodinjstva davčnega zavezanca in so ti zavezanci hkrati oproščeni 

obračunavanja DDV po drugem odstavku 94. člena ZDDV-1. ZDDV-1 določa, da se lahko 

račun izda v papirni ali elektronski obliki. Račun izdan v kateri koli obliki (elektronski ali 

papirni) mora zagotavljati pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost računa od trenutka 

izdaje do konca obdobja hrambe računa. Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti hrambo 

kopij izdanih in prejetih računov za obdobje najmanj desetih let po poteku leta, na katero se 

računi nanašajo. 

 

Da vse poteka nemoteno, korektno, v smeri čim višje stopnje pobranih davkov ter v skladu z 

davčno zakonodajo, skrbi posebna služba, to je Finančna uprava Republike Slovenije 

(FURS), ki je ena izmed pomembnejših organov državne uprave. FURS predstavlja organ v 

sestavi Ministrstva za finance, ki opravlja naloge davčne službe in skrbi za pobiranje davkov 

ter drugih obveznih dajatev. Organizacijsko strukturo FURS-a tvorijo Generalni urad, 15 

finančnih uradov, ki so organizacijske enote davčne uprave za posamezna območja oziroma 

posamezna področja dela, in Posebni finančni urad za velike davkoplačevalce. Teritorialne 

organizacijske enote petnajstih območnih davčnih uradov pa predstavljajo izpostave in 
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referati. V nadaljevanju bo še uporabljen izraz davčna služba kot splošen izraz za organ, ki se 

ukvarja s pobiranjem davkov. Finančne uprave imajo širše pristojnosti in ne samo pobiranje 

davka, kot ga obravnavamo tukaj. 

 

6 PROBLEMI V ZVEZI S POBIRANJEM DAVKA PO DOSEDANJI 

UREDITVI 
 

Že od leta 2010 potekajo aktivnosti oblikovanja sistemskih ukrepov za preprečevanje davčnih 

utaj pri zavezancih, ki poslujejo z gotovino in že od takrat dalje je eden od predlogov, ki sledi 

tem ciljem, tudi uvedba davčnih blagajn. Največji problem je gotovinsko poslovanje. 

Preglednost pri gotovinskem poslovanju je v primerjavi z brezgotovinskim veliko manjša, saj 

pri gotovinskih plačilih ne obstajajo verodostojni kontrolni bančni podatki.  

 

Gotovinsko plačevanje višjih zneskov predstavlja veliko tveganje za neplačevanje davčnih 

obveznosti, zato države spodbujajo negotovinskega poslovanja in omejujejo poslovanje z 

gotovino. Podatki o prometu se zagotavljajo zgolj z evidentiranjem podatkov o gotovinskih 

transakcijah v poslovne knjige in evidence. 

 

V skladu z 34. členom ZDDV in 63. členom PZDDV mora davčni zavezanec, ki dobavi blago 

ali opravi storitev na račun navesti najmanj naslednje podatke: kraj in datum izdaje računa, 

zaporedno številko računa, firmo oziroma ime, svoj sedež ter svojo davčno številko, firmo 

oziroma ime, naslov prejemnika blaga ali storitve in njegovo davčno številko, datum 

odpošiljanja blaga oziroma opravljene storitve,  vrsto in količino dobavljenega blaga in 

storitve, v primeru najema se mora na račun posebej navesti blago oz. nepremičnino, na 

katerega se nanaša račun za najemnino, ceno blaga oz. storitve brez DDV, količino blaga oz. 

storitve, vrednost blaga oz. storitve brez DDV, stopnjo oz. stopnji DDV in znesek DDV po 

različnih stopnjah (če se račun nanaša na več vrst blaga oz. storitev, ki so obdavčene z enako 

stopnjo, se DDV obračuna od seštevka), vrednost blaga oz. storitev z vključenim DDV.  

 

Račun v maloprodaji (izdan fizični osebi), mora v skladu z 35. členom ZDDV in 63. členom 

PZDDV mora izdani račun vsebovati najmanj naslednje podatke:  kraj in datum izdaje 

računa, zaporedno številko računa, firmo oziroma ime, svoj sedež ter svojo davčno številko, 

prodajno ceno blaga oziroma storitve z vračunanim DDV ( po posameznih stopnjah), znesek 

DDV, vračunan v prodajno vrednost blaga oziroma storitve ( po posameznih stopnjah). 
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Slika 2: Račun 1 
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Slika 3: Račun 2 
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Slika 4 : Racun 3 

 

Davčni zavezanec lahko popravi napačno izkazan DDV na računu za dobavljeno blago 

oziroma storitev, če prejemnik blaga oziroma storitve še ni uveljavil pravice do odbitka 

vstopnega DDV ( 66. člen PZDDV). V tem primeru mora izdajatelj računa pisno obvestiti 

prejemnika o popravku, mu izstaviti nov račun s sklicevanjem na številko računa, ki je 

storniran, popraviti davčne evidence in dokumente shraniti. 

 

Če je prejemnik računa iz prejšnjega odstavka pred popravkom računa že odbil vstopni DDV 

v svojem davčnem obračunu, se popravek izkazanega in obračunanega DDV lahko popravi le 

pod pogoji iz devetega odstavka 21. člena ZDDV, in sicer: 

● če se davčna osnova spremeni zaradi vračila, popustov (npr.: superrabari in 

bonifikacije, če so bili dogovorjeni neposredno med dobaviteljem in prejemnikom, 1. 

odst. 34. člena PZDDV) ali 

● pri nezmožnosti poplačila (če je bil nad prejemnikom začet stečajni postopek ali če je 

bil postopek prisilne izvršbe zaradi izterjatve terjatve do prejemnika neuspešen in je 
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zato izvršilno sodišče postopek ustavilo), lahko davčni zavezanec, ki je opravil 

promet blaga oziroma storitev, popravi (zmanjša) znesek DDV. Davčni zavezanec 

lahko popravi oziroma zmanjša znesek DDV, če davčni zavezanec, kateremu je bil 

opravljen promet blaga oziroma storitev, popravi (zmanjša) odbitek vstopnega DDV 

in če o tem pisno obvesti dobavitelja. Popravek davčne osnove za že izdane račune se 

opravi z izdajo. 

● dobropisa pri zmanjšanju davčne osnove, po kateri se zmanjšuje tudi davčna 

obveznost, 

● bremepisa pri povečanju davčne osnove, po kateri se povečuje tudi davčna obveznost. 

 

Po določbi 3. odst. 34. člena PZDDV se zmanjšanje davčne osnove po 10. odst. 21. člena 

ZDDV pri dobavitelju lahko opravi v davčnem obdobju, v katerem je prejel pisno obvestilo 

prejemnika, da je popravil vstopni DDV. 

 

V računih, ki jih izdajajo osebe, ki niso zavezanci za DDV, se ne sme navesti DDV. Kmetje, 

ki imajo pravico do pavšalnega nadomestila (4%) morajo na računu poleg ostalih podatkov 

navesti tudi številko in datum dovoljenja, ki je podlaga za uveljavljanje pavšalnega 

nadomestila.  

 

64. člen PZDDV predpisuje, da mora davčni zavezanci, ki opravljajo oproščen promet blaga 

in storitev poleg zgoraj opisanih podatkov na računu navesti, da davek ni obračunan, s 

sklicevanjem na člen ZDDV, s katerim je ta oprostitev predpisana.( 26. in 27. člen ZDDV), 

kot na primer poštne storitve, zdravstvene storitve, kulturne storitve, izobraževanje, itd. 

 

7 PROBLEMI PRI ODKRIVANJU DAVČNIH UTAJ IN SIVE 

EKONOMIJE 
 

Pojavnost sive ekonomije in davčnih utaj je ekonomski in družbeni pojav. Izogibanje 

plačevanju davčnih obveznosti se v času slabšanja gospodarskih in socialnih razmer še 

povečuje. Obseg davčnih utaj na področju poslovanja z gotovino je težko ali celo nemogoče 

natančno) ugotoviti, ker: 

 nakup blaga/storitev poteka individualno brez neposrednega nadzora davčne uprave; 

davčni nadzor poteka le za nazaj; 

 poslovanje z gotovino dopušča prirejanje prometa oz. prihodkov; 

 vsako prirejanje prometa in prihodkov je neposredno povezano s celo verigo 

dogodkov (od nabave blaga za gotovino do gotovinske prodaje). 

 

Z utajo DDV, ki ga je Slovenija uvedla leta 1999, so se začeli na FURSu aktivneje ukvarjati 

šele leta 2007. Po ocenah nacionalnih statističnih uradov v letu 2014 se popravki zajetja, 

katerih približno 80 % predstavlja siva ekonomija, v državah EU gibljejo med 2,3 % BDP 

(Nizozemska) in 17,5 % BDP (Italija). Ocena SURS po tej metodologiji kaže, da je imela 

Slovenija v letu 2010 popravke zajetja v višini 9,8 % BDP, sive ekonomije pa v višini 8,3 % 

BDP, kar znaša 2.99 milijarde € letno (!). Po oceni iz doktorske disertacije je bil delež sive 

ekonomije v letu 2007 15,6 % BDP. Ob tem ima Slovenija primerjalno dobre rezultate pri 

pobiranju DDV, ki je eden pomembnih kazalcev sive ekonomije. Ocenjena davčna vrzel za 

leto 2011 po izračunu Statističnega urada Republike Slovenije kot odstotna razlika med 

teoretično možnim in dejansko pobranim DDV je 7,1 %. Slovenija torej pobere skoraj 92,9 % 

možnega DDV. Missing traderji so podjetja, ki izdajajo fiktivne račune davčnim zavezancem, 

sama pa ne plačajo DDV. Podjetje, ki pri poslu sodeluje, nato od FURSa  zahteva odbitek 

vstopnega DDV ali vračilo DDV, ki pa ga missing trader pred tem ni plačal. Od leta 2006 
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naprej FURS podjetjem, ki jih sumi zlorabe identifikacijske številke za DDV, tako da drugim 

zavezancem omogočijo odbitek DDV, številko odvzeme, in če je pred leti odvzel tudi več kot 

dvesto številk na leto, jih je lani le še nekaj deset. 

Davčna uprava je lani odkrila skupno za več kot 330 milijonov evrov dodatnih davčnih 

obveznosti. Večino izkupička inšpekcijskih nadzorov, več kot 73 milijonov evrov, predstavlja 

nadzor sistemskih utaj davka na dodano vrednost (DDV). V nadzoru sistemskih utaj DDV je 

FURS leta 2014 ugotovil za okoli 25 milijonov evrov dodatnih davčnih obveznosti. Za 

primerjavo, s tem denarjem bi zgradili npr. polovico TEŠ-ovega bloka 6 (!). Siva ekonomija 

ima številne negativne posledice (davčna vrzel in posledično potreba po višji davčni 

obremenitvi zavezancev, ki spoštujejo pravni red, nepravičen dostop posameznikov do javnih 

storitev, izkrivljanje konkurence na trgu, nezmožnost uveljavljanja reklamacije potrošnika, 

nezaupanje v pravo itd.), ki jih je nujno treba preprečiti in zahtevajo sprejem učinkovitih 

ukrepov za omejevanje sive ekonomije. 

 

Okrožna državna tožilstva so v letu 2013 prejela v obravnavanje 208 ovadb za kaznivo 

dejanje davčne zatajitve po 249. členu KZ-1, vsega skupaj pa se je obravnavalo 361 zadev s 

tovrstno problematiko. Kar zadeva kaznivo dejanje zatajitve davčnih in finančnih obveznosti 

po 254. člen KZ, pa so okrožna državna tožilstva v letu 2013 prejela v obravnavanje 85 

ovadb, vsega skupaj pa se je obravnavalo 171 zadev po 254. členu KZ. Zoper pravne osebe je 

bilo prejetih 69 ovadb zaradi suma storitve davčne zatajitve po 249. členu KZ-1 in se trenutno 

obravnava skupno 124 zadev. Nadalje pa je bilo zoper pravne osebe o prejetih 13 ovadb 

zaradi suma storitve zatajitve finančnih obveznosti po 254. členu KZ in se trenutno 

obravnava skupno 57 zadev. Okrožna tožilstva opažajo, da je v primerjavi z letom 2012 je v 

letu 2013 opazno precejšnje povečanje števila prejetih ovadb. Zavrženja v letu 2013 so bila v 

glavnem posledica spremembe kazenske zakonodaje, zaradi katere se je zvišal prag 

kaznivosti teh dejanj na najmanj 50.000 evrov zatajenih davčnih obveznosti. Pogosto se v 

povezavi z navedenimi kaznivimi dejanji pojavljata tudi kaznivo dejanje ponareditve ali 

uničenj poslovnih listin po 235. členu KZ-1 in kaznivo dejanje ponarejanja listin po 251. 

členu KZ-1. Odkrivanje in dokazovanje navedenih kaznivih dejanj dodatno otežuje tudi 

okoliščina, da zavezanci pogosto ne vodijo dokumentacije o svoji dejavnosti oziroma jo 

prikrivajo, ali pa celo uničijo. 

 

 

8 PREDLAGANA UREDITEV UVEDB DAVČNIH BLAGAJN 
 

Uvedba davčnih blagajn se nanaša na vse subjekte, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, s 

čimer bo dosežena širitev davčne osnove zaradi zajetja celotnega prometa posameznega 

zavezanca. Obvezna uporaba registrskih blagajn oziroma podobne opreme za izdajanje 

računov za gotovinska plačila, naj bi povečala preglednost poslovanja davčnih zavezancev in 

otežilo skrivanje dejanskega prometa, ki ga dosegajo s prodajo blaga in storitev.  
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Slika 5: Model davčne blagajne 

Vir: DURS 

  

 

Davčno zanesljiva registrska blagajna (davčna blagajna) je namenjena izdajanju računov. Je 

naprava, ki izpolnjuje predpisane tehnične zahteve glede varnosti in nespremenljivosti vanjo 

vpisanih podatkov. Sestavlja jo registrska blagajna in z njo povezana nadzorna enota. 

Registrska blagajna ima predal za gotovino in računalniški terminal ali podobno napravo, ki 

na zanesljiv način beleži podatke o prodaji blaga in storitev. Nadzorna enota na zanesljiv 

način beleži podatke o delovanju registrske blagajne, to je o preko nje izdanih računih tako, 

da onemogoča spremembo ali izbris teh podatkov. Davčne blagajne naj bi bile sistem 

učinkovitega nadzora, izterjave in sankcija tistih davčnih zavezancev, ki ne izpolnjujejo v 

redu svojih davčnih obveznosti. Davčne blagajne poskušajo zajeziti predvsem neevidentirane 

dejavnosti, ki se opravljajo brez plačila davkov. Z uvedbo davčnih blagajn naj bi se predvsem 

izboljšalo odkrivanje in odvračanje posameznikov od davčnih utaj. Pred uvedbo davčni 

blagajn je prišlo do kar nekaj pripomb, saj vlada ni pripravila primerjalnih analiz, ki bi 

predstavile pozitiven učinek tujih držav pri uvedbi davčnih blagajn v smislu povečanja 

pobranega denarja. 

 

Za delovanje davčnih blagajn je potreben brezhiben sistem elektronskega poslovanja. Glede 

na interakcijo subjektov elektronskega poslovanja ločimo naslednje elektronsko poslovanje 

(Kovačič et al, 2009) med podjetji (angl. Business to Business, B2B),  med podjetji in 

potrošniki (angl. Business to Consumer, B2C), med potrošniki (angl. Consumer to Consumer, 

C2C), med podjetji in javno oziroma državno upravo (angl. Business to Government, B2G), 

med državljani in javno oziroma državno upravo (angl. Consumer to Government, C2G), 

znotraj javne oziroma državne uprave (angl. Government to Government, G2G). B2G 

(business to goverment) je oblika elektronskega poslovanja, ki pomeni, da je elektronsko 

poslovanje povezano med podjetji in vlado oz. vladnimi organizacijami. Ta oblika poslovanja 

je zelo pomembna za razvoj e-poslovanja javne in državne uprave. Tako so primeri B2G 

poslovanja izvajanje javnih razpisov, oddaja napovedi za odmero DDV, itd. G2G (goverment 
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to goverment): ta oblika elektronskega poslovanja pomeni, da je elektronsko poslovanje 

povezano med vladami. Primer takega poslovanja je spremljanje podatkov o realizaciji 

proračuna države.(Dnevnik.si 2015) 

 

 

 

 

 
Slika 1: Oblike e-poslovanja med strankami  

Vir Lesjak 2003, 77 

 

 

Na podlagi dosedanjih ocen naj bi se obdavčljivi promet povečal za okoli 30 milijonov davka 

na dodano vrednost, ravno tako davčni in nedavčni prihodki (akontacija davka od dohodka iz 

dejavnosti, dohodnina, koncesijske dajatve) po oceni DURS-a še za dodatnih 15 milijonov. 

Učinkovitejši bi bil nadzor na trgu, povečala bi se konkurenčnost in preprečevala bi se 

nelojalna konkurenca. Vzpostaviti bi bilo treba enake pogoje poslovanja. Lahko bi se 

vzpostavil sistem za avtomatični obračun DDV-ja, možnost pošiljanja podatkov in seznamov 

prodanega blaga na računalnik, strežnik, hitrejša bi bila posodobitev podatkov v fiskalni 

kontrolni napravi. 

 

Največji nasprotniki so v obrtni zbornici, saj menijo, da morajo biti davčne blagajne za vse 

pravne in fizične osebe, društva, zavode, ki opravljajo plačilni promet z večini v gotovino. 

Nekatere moti že sam strošek, ki ga mora v večini primerov plačati zavezanec sam in je 

strošek blagajne previsok v nekaterih skupinah, ki jih bo zakon zajel. Pametno bi bilo 

razmisliti o pavšalni obdavčitvi. Takšen sistem uporabljajo v Avstriji, Italiji in Nemčiji, 

vendar že razmišljajo o poenostavljeni obdavčitvi za podjetja, ki imajo manj kot milijon 

evrov prihodkov. 

 

Ideje o davčnih blagajnah so se začele razvijati pred več kot tremi desetletji, ko so se pojavili 

prvi predlogi, da je možno z ustrezno tehnologijo na enostaven način varno hraniti podatke o 

poslovnem prometu davčnih zavezancev. Podatki o prometu so se sprva shranjevali v 

zapečatenem elektronskem spominu registrskih blagajn, sledilo je e-podpisovanje in prenos 

podatkov na davčne uprave. Nekatere države že desetletja uporabljajo različne sisteme 

davčnih blagajn kot ukrep v boju proti sivi ekonomiji in utaji davkov, ocene o njihovi 

učinkovitosti pa niso enotne. Siva ekonomija je namreč kompleksen pojav, ki ni odvisen od 

posameznega ukrepa, ampak zahteva celovit sistem dolgoročno usmerjenih ukrepov, kar 

otežuje merjenje učinkovitosti posameznega ukrepa. Enotna strokovna definicija davčnih 

blagajn ne obstaja. Gre za bolj ali manj učinkovite modele oziroma sisteme, ki zagotavljajo, 

da podatki o izdanih računih in o prometu davčnih zavezancev odražajo dejansko stanje. Pri 
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posameznih modelih gre za različne kombinacije strojne opreme, programske opreme in 

postopkov za beleženje prometa, ki preprečujejo naknadno spreminjanje in brisanje prometa 

brez revizijske sledi. Vsak model davčnih blagajn pa predstavlja le en delček v mozaiku 

ukrepov proti sivi ekonomiji in davčnim utajam, za učinkovitost tega ukrepa je ključen tudi 

učinkovit nadzor in osveščanje davčnih zavezancev o pomenu prostovoljnega izpolnjevanja 

davčnih obveznosti. 

 

Ukrepi, bodo ob že obstoječih ukrepih dodatno izboljšali preglednost gotovinskega 

poslovanja, s tem pa vplivali na zmanjšanje obsega sive ekonomije. Za  njihovo uveljavitev bi 

bilo potrebno še spremeniti predpise s področja davčnega postopka oziroma sprejeti poseben 

zakon.  Izdajanje ročno napisanih računov bi bilo dovoljeno zgolj izjemoma.  

 

Davčne blagajne omogočajo, da se podatki o izdanih računih tekoče prenašali v podatkovne 

baze Finančne uprave, kjer jih bo mogoče uporabiti za potrebe nadzora, izdelave analiz rizika 

in druge ukrepe za povečanje učinkovitosti nadzora nad gotovinskim poslovanjem.  

 

III ANALITIČNI DEL 

 

Skozi zgodovino lahko opazimo razlike pri davčnih utajah. Povezane so z različnimi 

metodami, ki se jih organizirane skupine in posamezniki poslužujejo, da bi utajili davke in s 

tem zmanjšali svoje plačilo davčnih obveznosti. Utajevanje davkov povzroča tako 

narodnogospodarsko kot socialno škodo, saj se krši načelo davčne pravičnosti. Tisti z višjimi 

dohodki morajo tudi plačevati tudi več davkov, in če jih ne, pride do izpada prejemkov v 

državnem proračunu. Davčne blagajne naj bi izboljšale zanesljivost evidentiranja milijonov 

posamičnih gotovinskih transakcij pri prodaji blaga in storitev in s tem omogočile, da se 

sistemski nadzor nad gotovinskimi transakcijami osredotoča na manjše število neobičajnih, 

sumljivih transakcij. Pred krizo, leta 2007, je davčna uprava s postopki kontrole in 

inšpekcijskih nadzorov k izplenu davkov prispevala dobrih 70 milijonov evrov, leta 2014 pa 

je ta znesek skoraj popeterila. Pred leti ni bilo zasledili sodnih postopkov proti davčnim 

utajevalcem, lani pa je bila  zaradi pranja denarja, utaje davkov in drugih goljufij izrečena 

kazen 14 let in sedem mesecev zaporne kazni.  

Tabela 1: SWOT ANALIZA –Prednosti in slabosti 

PREDNOSTI SLABOSTI 

- zmanjšanje utaje davkov, 

- zmanjšanje obsega sive ekonomije, 

- povezava preko interneta je cenovno 

ugodna, 

- učinkovitejši nadzor na trgu, 

- pravičnejša porazdelitev davčnih 

obremenitev med koristniki storitev, 

financiranih iz proračuna, 

- utrditev pojma pravne države, 

- preprečevanje spreminjanja podatkov 

na računu; 

 

- veliki stroški za državo in davčne 

zavezance v zvezi z vzpostavitvijo 

sistema davčnih blagajn; 

- potreben je stalen in varen dostop do 

interneta; 

- nedelovanje sistema v primeru 

prekinjene internetne povezave ali na 

območjih, kjer internetne povezave 

sploh ni -  začasne rešitve za tovrstne 

primere; 

- stalen in dosleden nadzor , 

odkrivanje lažnih prekinitev; 

- še vedno prenizke kazni za davčne 

kršitelje; 

- še vedno ni možno uvesti nadzora 

nad tistimi kršitelji, ki sploh ne 

izdajajo računa;  
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Tabela 1: SWOT ANALIZA – priložnosti in nevarnost 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- dodaten razvoj domačega IT trga; 

- dvig stopnje razvitosti e-poslovanja v 

državi; 

- večji zaslužek pri prodaji davčnih 

blagajn; 

- povečanje javnofinančnih prihodkov; 

- povečanje zavesti občanov za 

plačevanje davkov; 

 

- nove poti za utajo davkov; 

- možnost vdorov v informacijski 

sistem; 

- zlorabe osebnih in poslovnih 

podatkov; 

- prevalitev davčnega bremena na 

davčnega zavezanca v primeru 

upravičenega storno računa; 

 

  
 

8.1 VPLIV DAVČNIH BLAGAJN Z VIDIKA POSAMEZNIKA IN POTROŠNIKA 

Istočasno neplačevanje davkov omogoča nepravičen, »zastonjkarski« dostop posameznikov 

do javnih storitev kot so šola, infrastruktura, socialne ugodnosti.  (npr. vrtec, otroški dodatek 

ipd.). Zaradi nepravih podatkov o dohodkih posameznikov (tistih, ki jim ostaja gotovina v 

žepu ali dobijo gotovino na roko), so tudi nepravilni izračuni plačil za vrtec, višina otroških 

dodatkov, republiških štipendij, subvencij, pokojnin, dodatkov. Potrošnik, ki plača na roko, 

ne more uveljavljati reklamacije za slabo opravljeno storitev. Potrošnik, ki ne vzame računa, 

ničesar ne pridobi ( pijače v lokalu zato ne dobi ceneje). 

 

8.2 VPLIV DAVČNIH BLAGAJN Z VIDIKA DRŽAVE 

Negativni učinki neplačevanja davka se kažejo kot izpad davčnih prihodkov v javnih 

blagajnah, ki jih država nadomesti bodisi z višjimi davčnimi stopnjami ali z odvzemom 

prihodkov drugje. Ne moremo pa potrditi, da bi davčne blagajne zajezile pranje denarja, ker 

so zneski prenizki. 

 

Pojem davka predstavlja tisti instrument javnih prihodkov, s katerimi država od subjektov, ki 

so pod njeno davčno oblastjo (davčni zavezanci). Na prisilen način pobira denarna sredstva 

brez neposrednega povračila, z namenom pokritja svojih finančnih potreb in doseganja drugih 

-prvenstveno ekonomskih in socialnih ciljev. Davki so instrument prerazporeditve 

(distributivna funkcija) dohodka oz. premoženja. Država posameznikom oz. pravnih osebam, 

nad katerimi ima davčno pristojnost, pobere bodisi del novo ustvarjene vrednosti (dohodka) 

bodisi del akumuliranega dohodka od preteklih let (premoženje) in tako zbrana sredstva 

porabi za kritje javnih odhodkov.  S pobiranjem davkov država pridobiva potrebne dohodke, 

ki služijo za pokritje javnih odhodkov s katerimi se zadovoljujejo splošne družbene potrebe 

in ne predstavljajo plačila za neko protidajatev oz. storitev. Država davčnemu zavezancu ne 

nudi nobene neposredne koristi (koristi so le posredne,njihova višina pa ni pogojena z višino 

posameznikove davčne obveznosti. 

 

Davčna sekcija pri Kazenskem oddelku VDT RS je bila oblikovana na podlagi notranjih in 

zunanjih pobud z namenom, da se v okviru tožilske organizacije kot stalna strokovna 
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kontaktna in posvetovalna točka oblikuje skupina državnih tožilcev, ki se poglobljeno 

ukvarjajo s kaznivimi dejanji davčne zatajitve. 

 

8.3 VPLIV DAVČNIH BLAGAJN Z VIDIKA PODJETNIKA 

Utajevalci davkov so pogosto povezani s sistemsko korupcijo, v smislu jaz tebi, ti meni, 

vendar to ni aktualno pri malih zneskih, na primer v gostinstvu, ampak npr. v gradbeništvu, 

kjer obstaja možnost plačevanja na roko, hkrati pa so možne variacije pri porabi materiala, 

četudi je le-ta normiran po količini porabe. Na tak način obstaja v obtoku del materialov, ki 

niso davčno zavedeni in se lahko pojavljajo v storitvenem prometu izven uradnih evidenc. 

Podobna situacija je v gostinstvu, kjer se gostincu bolj izplača, da nabavi pijačo kot kupec 

potrošnik, je ne evidentira kot zalogo in jo potem prodaja v lokalu. Če vzamemo za primer, 

da steklenica piva stane v prodajalni na drobno 1 evro, v gostinskem lokalu pa zanjo plačamo 

2 evra, je razlog za takšno početje očiten. 

8.4 VPLIV DAVČNIH BLAGAJN Z VIDIKA GOSPODARSTVA 

Neplačevanje davka izkrivljajo konkurenco na trgu, saj so siva podjetja nelojalna konkurenca 

vsem, ki pravilno obračunavajo in plačujejo davek. Siva podjetja ne morejo rasti v obsegu 

dejavnosti, ostanejo na enaki ravni, dokler še lahko prikrivajo dohodke in opravljajo 

dejavnost. Uporabljati ne morejo institucij kot so sodišča, banke ipd. Konkurenca je zaželeno 

stanje na trgu. V konkurenci se podjetja prilagajajo tržnim razmeram, zato da si zagotovijo 

čim boljši položaj, ki se kaže predvsem v dobičku in stalni navzočnosti na trgu. Za 

konkurenco je bistveno, da si vsak konkurent izbira svoje parametre (cena, količina...) in da 

sam svobodno oblikuje razmerja med parametri. Poznamo dve vrsti dejanj, ki škodujeta 

konkurenci: nelojalna konkurenca in omejevanje konkurence. Nelojalna konkurenca je 

prepovedana z ustavo. Gre za dejanje, ki nasprotuje tržnim običajem in sem spada tudi 

neplačevanje davkov. Pri nelojalni konkurenci konkurenca obstaja, vendar konkurenti 

ravnajo v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji, pri omejeni konkurenci pa konkurence 

 sploh ni, je omejena ali pa otežuje delovanje tržnih zakonitosti. 

 

8.5 SANKCIJE ZA DAVČNE NEPLAČNIKE 

Po spremembi Kazenskega zakonika je davčna utaja manj kot 50.000 evrov davka na mesec 

zgolj prekršek, pa četudi na leto utajijo pol milijona evrov davkov. Pred spremembo je bila 

meja postavljene pri 5.000 evrih. Nov predlog je, da se vsa dejanja davčnih utaj, storjena v 

zaporednem časovnem obdobju, štejejo za eno samo kaznivo dejanje, čeprav znesek 

posameznega kaznivega dejanja ne presega 50.000 evrov, meje, določene za pridobitev velike 

premoženjske koristi. Utajevalci tako ne bi bili deležni zgolj glob, ampak tudi kazenskega 

pregona. Leta 2014 je FURS izrekel globo v 3.510 primerih, v 120-tih primerih pa so izrekli 

opomin. V istem obdobju je bilo zaradi kaznivega dejanja utaje davka vloženih šest 

kazenskih ovadb in na policijo podanih 64 naznanil.  

 

V 249. členu Kazenskega zakonika RS – 1 je v zvezi z davčno utajo določeno, da kdor da, 

zato da bi se sam ali kdo drug popolnoma ali deloma izognil plačilu davkov, prispevkov ali 

drugih predpisanih obveznosti fizičnih ali pravnih oseb ali neupravičeno dobil v celoti ali 
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deloma vrnjen davek v Republiki Sloveniji ali drugih državah članicah Evropske unije, lažne 

podatke o pridobljenih dohodkih, stroških, predmetih, blagu ali drugih okoliščinah, ki 

vplivajo na ugotovitev davkov in drugih predpisanih obveznosti, ali kako drugače preslepi 

organ, pristojen za odmero ali nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem teh obveznosti, pa 

obveznosti, ki se jim je izogibal, ali davek, ki mu je bil neupravičeno vrnjen, pomenijo veliko 

premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. Za primerjavo: kazen za  

primer nasilja v družini  se kaznuje z zaporom do petih let, za neplačevanje preživnine (194. 

Člen KZ RS – 1) pa je zagrožena kazen enega leta, v kvalificirani obliki pa kazen do treh let. 

 

Po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2-NPB13) se z globo 200 do 400 eurov  kaznuje za 

prekršek posameznik, če ne vloži davčne napovedi, če na poziv davčnega organa ne predloži 

prijave premoženja ali je ne predloži na predpisan način ali v prijavi navaja neresnične 

podatke ali če na zahtevo davčnega organa ne predloži v roku na predpisan način seznama 

premoženja ali na seznamu navede nepopolne in neresnične podatke (147. člen). 

 

Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi ali 

obračunu davka navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. 

člena) ZDavP-2 ali na zahtevo davčnega organa ne da podatkov ali dokumentacije, s katero 

razpolaga, oziroma je ne hrani (41. člen) ali če ne predloži davčnega obračuna v rokih 

oziroma v davčnem obračunu navede neresnične, nepopolne ali nepravilne podatke (prvi 

odstavek 10. člena, tretji odstavek 297. člena, drugi odstavek 369. člena). 

 

Z globo od 800 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik, z globo od 

1.200 do 15.000 eurov pa pravna oseba, če pa se pravna oseba šteje za srednjo ali veliko 

gospodarsko družbo, se za prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če: 

● ne predloži davčnega obračuna v predpisanih rokih (tretji do peti odstavek 51. člena, 

297., 297.a, 297.b člen in 356. do 369. člen); 

● ne predloži obračuna davčnega odtegljaja  v roku (četrti, peti in deveti odstavek 57. 

člena, 284., 336. člen, drugi in tretji odstavek 352. člena, drugi odstavek 353. člena, 

374. člen); 

● v davčni napovedi ali obračunu davka navede neresnične, nepravilne ali nepopolne 

podatke (prvi odstavek 10. člena); 

● ne vodi ali ne hrani poslovnih knjig in evidenc v skladu s tem zakonom ali jih ne vodi 

dobro in pravilno oziroma na način, ki zagotavlja podatke za ugotovitev davčnih 

obveznosti (31. in 32. člen); 

● ne navede davčne številke na davčni napovedi ali obračunu davka (34. člen); 

● davčnemu organu na njegovo zahtevo ne da na razpolago dokumentacije o 

elektronskem sistemu za vodenje poslovnih knjig in evidenc ali ne dokumentira vsake 

spremembe elektronske rešitve v časovnem zaporedju na predpisan način (šesti in 

sedmi odstavek 38. člena); 

● davčnemu organu v nasprotju z zakonom ne da na razpolago podatkov iz evidenc, 

zbirk podatkov, registrov ali drugih evidenc, ki jih vodi, ali ne omogoči davčnemu 

organu vpogleda v svojo dokumentacijo ali dokumentacijo, s katero razpolaga 

povezana oseba (prvi in drugi odstavek 39. člena in 40. člen); 

● ne priglasi začetka ugotavljanja davčne osnove od dohodkov iz osnovne kmetijske in 

osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma 

na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v skladu z zakonom oziroma 

ga ne priglasi v predpisanem roku (tretji odstavek 304. člena) ali ne priglasi 

sprememb članov kmečkega gospodinjstva, uporabnikov kmetijskih in gozdnih 

zemljišč ali panjev ali jih ne priglasi v predpisanem roku (šesti odstavek 304. člena); 
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● osebi, ki so ji v skladu s tem zakonom naložene obveznosti plačnika davka, ne 

predloži potrdila o načinu ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih 

odhodkov (prvi odstavek 310. člena); 

● ne prijavi parcelne številke zemljišč pod vinogradi, katerih pridelek se porabi za 

lastno proizvodnjo vina, oziroma parcelnih številk oljčnikov, oziroma ne prijavi 

sprememb v zakonsko določenem roku (prvi in drugi odstavek 312. člena); in drugi. 

 

Na Hrvaškem so kazni za neupoštevanje davčne zakonodaje zelo visoke, predvsem z vidika 

pravnih oseb. Kazen za fizično osebo, ki ne vzame izdanega računa znaša od 200 do 2000 

HRK, kar znaša od 26 do 260€. Kazen za neizdajo računa pravne osebe na Hrvaškem znaša 

od 10.000 do 500.000 HRK, kar znaša od 15.382 do 65.358€, pri nas pa od 800€ do 30.000€ 

(tečajna valuta je preračuna po prodajnem tečaju pri NLB, na dan 14.5.2015). Povprečna neto 

plača v RS je znašala  februarja 2015 989,91 EUR, na Hrvaškem pa 739€   Če kazni 

primerjamo z neto povprečno plačo v državi, ugotovimo, da je kazen z vidika potrošnika v 

Sloveniji višja kot na Hrvaškem, če potrošnik ne vzame izdanega računa ( 40% povprečne 

neto plače v Sloveniji in : 35,1% povprečne plače na Hrvaškem). Če potrošnik računa ne 

vzame, bi lahko tak račun davčni zavezanec izročil naslednji stranki in na ta način utajil 

davek. 

 

 Davčni zavezanci, ki namerno kršijo davčne predpise, spodkopavajo zaupanje v pravičnost 

in pravno državo.  

 

9 ZAKLJUČEK 
Učinkovit ukrep v boju proti davčnim utajam je opozarjanje zavezancev in javnosti na 

škodljive posledice sive ekonomije in sivega trga. Pomembno je tudi preprečevanje utaj na 

področju DDV in ozaveščanje k plačevanju prispevkov za pokojninsko, invalidsko in 

zdravstveno zavarovanje ter spodbujanje zavezancev k legalizaciji in registraciji opravljanja 

dejavnosti. Preprečevanja davčnih utaj se je treba lotiti celovito, z odpravljanjem poglavitnih 

vzrokov in tudi z učinkovitim pregonom, nadzorom in kaznimi. Ekonomski dejavniki sive 

ekonomije in davčnih utaj  so slaba gospodarska rast, visoka stopnja brezposelnosti, 

samozaposlenost, visoka obdavčitev in dajatve, zamudni in predolgi administrativni postopki, 

nezaupanje v kakovost javnih storitev ter integriteto države in institucij. Izboljšan nadzor nad 

gotovinskimi transakcijami bi pomenila tudi okrepitev medresorskega sodelovanja v državni 

upravi. Sivo ekonomijo pa spodbujamo tudi sami, če jo toleriramo in imamo za samoumevno. 

Šele s spremembo obnašanja posameznikov, ki delujejo v imenu države, gospodarske družbe 

ali kot potrošniki se bo dvignila ravan splošne kulture izpolnjevanja obveznosti do države in 

posredno do družbe in s tem pravičnejša porazdelitev bremen med ljudi.   

 

Dilema, ki smo jo zaznali v teku raziskovalnega dela o davčnih blagajnah, govori tudi o tem, 

kdaj davčna utaja iz prekrška preraste v kaznivo dejanje. Po sedanji ureditvi se šteje davčna 

utaja v vrednosti do 50.000 evrov mesečno za prekršek, če pa bi bil ta znesek presežen, gre za 

kaznivo dejanje. Iz take opredelitve lahko sklepamo, da gre državi bolj za to, da pride do 

polnitve proračuna, bodisi iz naslova plačanega davka, boisi iz naslova izterjane kazni. Za 

kaznovanje posameznika zaradi prekrška namreč ni odločilna oblika krivde (naklep ali 

malomarnost), oseba je kaznovana že, ko se ugotovi obstoj prekrška. Pri kaznivih dejanjih pa 

je v postopku večinoma vedno potrebno storilcu dokazati naklep, kar za tožilstvo ni vedno 

lahko. Brez tega pa sploh ne gre za kaznivo dejanje. V kazenskih postopkih se redko izrekajo 

denarne kazni, najpogostejša oblika kaznovanja storilcev je izrek pogojnih obsodb in od tega 

država nima nekih fiskalnih učinkov. Seveda se obsojencu vzame protipravno pridobljena  

premoženjska korist in izterja plačilo vseh stroškov postopka. Posledice za posameznika, ki 
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so obsojeni za kazniva dejanja gospodarskega kriminala in tudi davčne utaje v najširšem 

pomenu besede (torej tudi neplačevanje prispevkov in drugih dajatev državi), je od lanskega 

leta dalje onemogočeno ustanavljanje gospodarskih družb.   

 

Davčne blagajne lahko zgolj s svojim preventivnim delovanjem zagotovijo, da bi večina 

zavezancev poravnavala svoje davčne obveznosti pravilno in pravočasno ter v partnerskem 

odnosu z družbo, ne morejo pa omejiti pojavna sive ekonomije. Tisti, ki so do sedaj poslovali 

brez računa, bodo lahko to počeli tudi v prihodnje. Če račun ni nikjer zaznan, ne obstaja in je 

vseeno, ali je evidentiran na registrski blagajni ali na davčni blagajni. Pri nepoštenem 

poslovanju bodo omejeno samo tisti, ki so si pri registrskih blagajnah dovolili brisanje 

računov. Zgovoren je tudi podatek iz letnega poročila o delu državnih tožilstev za leto 2013, 

ki pravi, da se je po spremembi kazenske zakonodaje s katero so se povečale kazni za davčne 

kršitelje, sorazmerno povečalo tudi število – prejetih ovadb. 

 

Predlagane rešitve: 

Rešitev je predvsem  v doslednem nadzoru nad poslovanjem s strani inšpekcijskih služb in z 

dovolj visokimi kaznimi. Izboljšanje stanja davčne kulture pa je sploh izhodišča za vse 

nadaljnje ukrepe preprečevanja davčnih utaj in sive ekonomije. Da je na tem področju še 

precej prostora za učinkovito delovanje kaže podatek, ki ga je pridobil član raziskovalne 

skupine. Pri delu na bencinskem servisu je ruku osmih ur izdal 521 računov, od tega je račun 

samoiniciativno vzelo samo 32 (6%) potrošnikov, kljub temu, da smo potrošniki dolžni vzeti 

račun. Zagrožena kazen ie 400 evrov kazni. 

 

Upoštevajoč stroške, ki nastajajo v času priprave predpisov s področja davčne blagajne, 

usklajevanj, nabave soft in hardwara pri vseh davčnih deležnikih, bi bilo morda smotrno 

razmisliti o uvedbi pavšalnega davka, kot ga poznajo nekatere sosednje države in možnost, da 

davčni zavezanci dokazujejo zgolj obstoj večjih stroškov od normiranih in s tem vračilo 

preveč plačanega davka.  

 

Glede na to, da je bilo iz podatkov mogoče razbrati, da se je bistveno izboljšala vrednost 

izterjanega davka po letu 2007, ko so davčne službe začele s sistematičnim nadzorom nad 

plačanim DDV, bi bilo potrebno opraviti izračune, za koliko sploh se z uvedbo davčnih 

blagajn še lahko poveča izterljivost davka, če vzamemo kot aksijom, da ni možno zagotoviti 

stoodstotnega vplačevanja vseh davčnih zavezancev in da dva podatka kažeta na to, da lahko 

računamo na okoli 7% dodatno izterjanega davka. Prvi podatek se nanaša na izračun davčne 

službe, ki pravi, da je ocenjena vrednost neizterjanega DDV za leto 2014 okoli 7%. Drugo 

podatek pa je, da je ocenjena vrednost sive ekonomije v istem obdobju tudi okoli 7%. 

 

Primerjava kazni za davčne delikte kaže na to, da so pri nas kazni za tovrstne kršitve še vedno 

prenizke. Tudi, če so uzakonjene višje kazni, ni gotovo, da bodo pristojni organi vedno 

izrekali kazni v najvišjem razponu. Torej bi lahko visoka zagrožena kazen pomenila 

preventivo vsaj za nekatere potencialne kršitelje davčnih predpisov. 
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1 UVOD 
 

1.1 PREDSTAVITEV PODROČJA IN NAMEN NALOGE 

 

Področje raziskovanja je prikazati povprečne cene letalskih prevoznikov s pomočjo 23 

spletnih iskalnikov iz dveh odhodnih krajev (Ljubljana, Zagreb) do 8 dohodnih krajev 

(London, Moskva, Tunis, Delhi, New York, Salvador, Tokio, Sydney). Namen je ugotoviti, iz 

katerih odhodnih krajev (Ljubljane ali Zagreba) so cenejši letalski prevozi v 8 dohodnih 

krajev. Poleg tega nas zanima tudi ali je domnevanje, da se letalske karte splača kupiti kar se 

da hitro pravilno ali je to mišljenje zgrešeno. 

 

 

1.2 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI NALOGE 

 

1.2.1 Opredelitev problema 

 

V današnjem času so cene letalskih prevozov zelo različne, predvsem pa je njihova cena 

odvisna tudi od odhodnega kraja. Zato smo naredili povsem novo raziskavo o izbiri odhodnih 

krajev Ljubljane in Zagreba do 8 omenjenih destinacij.  

 

1.2.2 Cilji v teoretičnem delu naloge 

 

Cilji v teoretičnem delu naloge so: 

 Opisati osnove logistike in njenega razvoja. 

 Predstaviti značilnosti letalskega transporta. 

 

1.2.3 Cilji v raziskovalnem delu naloge 

 

Cilji v raziskovalnem delu naloge so: 

 Izbrati spletne iskalnike letalskih prevoznikov in 2 odhodna ter 8 dohodnih krajev 

 Izdelati analizo cen za posamične dneve in destinacije. 

 Odgovoriti na raziskovalna vprašanja. 

 

 

1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 RV1: Ali so povprečne cene letalskih prevozov iz Ljubljane do Londona višje (ali 

nižje) kot iz Zagreba? 

 RV2: Ali so povprečne cene letalskih prevozov iz Ljubljane do Moskve višje (ali 

nižje) kot iz Zagreba? 

 RV3: Ali so povprečne cene letalskih prevozov iz Ljubljane do Tunisa višje (ali nižje) 

kot iz Zagreba? 

 RV4: Ali so povprečne cene letalskih prevozov iz Ljubljane do Delhija višje (ali nižje) 

kot iz Zagreba? 

 RV5: Ali so povprečne cene letalskih prevozov iz Ljubljane do New Yorka višje (ali 

nižje) kot iz Zagreba? 

 RV6: Ali so povprečne cene letalskih prevozov iz Ljubljane do Salvadorja višje (ali 

nižje) kot iz Zagreba? 
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 RV7: Ali so povprečne cene letalskih prevozov iz Ljubljane do Tokia višje (ali nižje) 

kot iz Zagreba? 

 RV8: Ali so povprečne cene letalskih prevozov iz Ljubljane do Sydneya višje (ali 

nižje) kot iz Zagreba? 

 

 

1.4 METODE DELA 

 

Najprej smo se razdelili v skupine in sicer nas je bilo prvotno v skupini šest študentov, dva iz 

Slovenije in štirje iz Zagreba. Nato smo začeli z delom preko spleta z dnem, 13. 4. 2015 do 

11. 5. 2015, kjer smo iskali cene za različne letalske prevoze. Nato smo od 13. – 15. 5. 2015 

na taboru uredili tabele in izdelali analizo. V teoretičnem delu smo uporabili metodo 

deskripcije in kompilacije ter poiskali literaturo preko interneta. V raziskovalnem delu pa smo 

uporabili metode primerjave (primerjali smo cene med odhodnima krajema Ljubljana in 

Zagreb v 8 različnih destinacij) in izvedli primarno namizno raziskovanje. 

 

 

1.5 OMEJITVE RAZISKAVE 

 

Omejili smo se na 23 spletnih iskalnikov  

http://www.expedia.de/, http://letalske.si/, http://www.vayama.com/, http://www.agencija-

oskar.si/letalske-karte/, http://www.bookingpoint.net/, http://s.flydubai.eu/, 

http://www.cheaptickets.com/, http://www.easyjet.com/, http://www.edreams.com/, 

http://www.expedia.ie/, http://www.explora.si/, http://www.fluege.de, http://www.hifly.si/, 

http://www.kayak.com/, http://www.kompas.si/, http://www.letalskekarte.eu/, 

http://www.momondo.com, http://www.odklop.com/, http://www.poceniletalske.com/, 

http://www.skyscanner.net/, http://www.stapotovanja.com/, http://www.travelocity.com/, 

http://www.tripadvisor.com/,  

8 dohodnih krajev in 2 odhodna kraja. Čas predvidenega potovanja je bil od 6. 9. – 13. 9. 

2015. Cene letalskih prevozov smo poiskali vsak dan od 13. 4. 2015 do 11. 5. 2015 od 20. do 

22. ure. 

 

 

I TEORETIČNI DEL 

 

2 LOGISTIKA  
 

Logistika je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka materialov od virov do porabnikov 

tako znotraj kot med podjetji. Logistika zajema fizični tok materiala in tok informacij od 

dobavitelja, preko proizvajalca in trgovca do končnega potrošnika in pomeni prostorske 

spremembe, poleg tega pa tudi skladiščenje (premagovanje časa). Cilj logistike je zagotoviti 

prave dobrine in storitve, na pravem mestu ob pravem času, količini in kakovosti, z najnižjimi 

stroški in vplivi na okolje, skladno s sklenjeno pogodbo. 

 

Logistika lahko zajema vse procese v podjetju: napovedovanje, povpraševanja, nabava, 

načrtovanje potreb, načrtovanje proizvodnje, materialno poslovanje, skladiščenje, 

manipuliranje z materiali, embaliranje, komisioniranje, zaloge končnih izdelkov, fizična 

distribucija, načrtovanje distribucije, naročila, transport, prodajne storitve, poprodaje storitve 

ipd. (http://sl.wikipedia.org/wiki/Logistika) 

 

http://www.expedia.de/
http://letalske.si/
http://www.vayama.com/
http://www.agencija-oskar.si/letalske-karte/
http://www.agencija-oskar.si/letalske-karte/
http://www.bookingpoint.net/
http://s.flydubai.eu/
http://www.cheaptickets.com/
http://www.easyjet.com/
http://www.edreams.com/
http://www.expedia.ie/
http://www.explora.si/
http://www.fluege.de/
http://www.hifly.si/
http://www.kayak.com/
http://www.kompas.si/
http://www.letalskekarte.eu/
http://www.momondo.com/
http://www.odklop.com/
http://www.poceniletalske.com/
http://www.skyscanner.net/
http://www.stapotovanja.com/
http://www.travelocity.com/
http://www.tripadvisor.com/
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2.1 DEFINICIJA LOGISTIKE 

 

Termin logistika se je najprej uveljavil v vojaškem izrazoslovju. Začetek uporabe zaznamo 

šele v 17. stoletju, čeprav je bilo oskrbovanje bojevnikov v vojaških spopadih prisotno skozi 

vso vojaško zgodovino človeka. Izvira iz francoskega jezika kot pojem »marechal de logis«. 

Začel se je uporabljati v času Ludvika XIV. in je označeval »generala intendanta«, 

odgovornega za upravo taborov, nastanitev vojakov in premike enot (Prebilič, 2004, 32 v 

Podbregar in Bosoltina, 2007, povzeto po: http://www.impletum.zavod-

irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovna_logistika-Vorina.pdf). Pfohl (v: Zelenika in Pupavac, 

2008, povzeto po: http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovn 

a_logistika-Vorina.pdf) loči tri skupine definicije logistike: 1. Logistika so tokovi in pretoki. 

Logistika zajema vse procese planiranja, upravljanja in kontroliranja prostorsko-časovne 

transformacije materiala. Učinkovito povezovanje oddajnih in sprejemnih točk mora 

omogočati prave proizvode, prave količine in kakovostne materiale na pravem mestu ob 

pravem času pri minimalnih stroških. 2. Za drugo skupino definicije logistike je značilno, da 

je povezana z življenjskim ciklusom proizvoda oziroma storitve. Avtor razlikuje življenjske 

cikluse, ki so uvajanje proizvoda na tržišče, rast prodaje in povečanje dobička, in upadanje, 

zmanjšanje prodaje in dobička. Mednarodno logistično združenje je opredelilo 7 logistiko kot 

podporni menedžment, ki zagotavlja učinkovit servis in ostale elemente logistike v vseh fazah 

življenjskega cikla izdelka. 3. Tretja skupina definicij logistike je orientirana v servisiranje. 

Logistika je v tem smislu opredeljena kot proces koordinacije vseh nematerialnih aktivnosti, 

ki so potrebne, da se na učinkovit in optimalen način (glede na stroške in odnosa do kupca) 

zagotovi servis. Glavni cilj teh aktivnosti so kratki dobavni časi, kratki časi pisanja ponudb, 

pogodb, naročil in čim manjši stroški zalog. (http://www.impletum.zavod-

irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovna_logistika-Vorina.pdf) 

 

 

2.2 RAZVOJ LOGISTIKE 

 

Že od samega začetka človeštva se je človek srečeval s problemi premagovanja prostora in 

časa. Začetki logistike, kot jo poznamo danes, pa izhajajo iz vojaške logistike. Prvotno se je 

beseda logistika povezovala z vojsko in vojskovanjem, kjer je predstavljala aktivnosti 

povezane z oskrbovanjem vojske in kot podpora celotne državne vojne sile (Rosi, 2008, 

povzeto po http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/Strukturni_ 

skladi/Gradiva/MUNUS2/MUNUS2_35Poslovnalogistika.pdf). Naloge logistike pa so bile: 

določanje prostorske nastanitve, ureditev skladišč, načrtovanje in izvajanje operativnih akcij, 

pripravo transportnih sredstev, ureditev transportnih poti in sam transport. Iz vojaškega 

področja je bila logistika prenesena v gospodarstvo, kjer zasleduje tehnološke, ekonomske, 

ekološke in socialne cilje. S pojmom logistike so povezovali nov način razmišljanja o 

medsebojni povezanosti materialnih tokov, ki je nujno zaradi časovno-prostorskih neskladij 

med nabavo, proizvodnjo in prodajo, in njihovo združevanje v logistični sistem. Logistika se 

je zlasti pričela razvijati v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v ZDA, ko se je po prejšnjem 

pomanjkanju blaga, začela doba nasičenosti z blagom, kar je zaostrilo konkurenco med 

podjetji in iskanje prednosti pred konkurenti. Zaradi globalizacije, ki je zahtevala povečanje 

konkurenčne sposobnosti podjetij, so se pojavile zahteve po učinkovitem in celovitem 

logističnem managementu – globalna logistika. (http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.go 

v.si/pageuploads/podrocje/Strukturni_skladi/Gradiva/MUNUS2/MUNUS2_35Poslovnalogisti

ka.pdf).  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/Strukturni_
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.go
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3 TRANSPORT IN LETALSKI PREVOZ 
 

 

3.1 DEFINICIJA TRANSPORTA  

 

Transpórt (latinsko trans- - prek- + portare -nesti) označuje prenos ali prevoz ljudi oziroma 

dobrin z enega kraja na drug kraj. Omogočajo ga, prvo - prevozna sredstva s katerimi se ga 

opravlja in pa drugo - infrastruktura, ki omogoča prvim sredstvom, da po njej le ta potekajo, 

oziroma se transportirajo (prevažajo, pretakajo ali kakorkoli že, odvisno pač od načina). 

 

Transport lahko delimo na transport ljudi in transport dobrin. 

 

Prevoz oz. transport je ožji pojem od prometa. Prevoz je specializirana dejavnost, ki s 

pomočjo prometne infrastrukture in prometne suprastrukture omogoča proizvodnjo prometne 

storitve (http://sl.wikipedia.org/wiki/Transport). 

 

 

3.2 ANALITIČEN POGLED NA SPLETNO ISKANJE LETALSKIH PREVOZOV 

 

Ob odločitvi za potovanje z letalom, naj gre za prostočasno ali poslovno potovanje, smo 

prisiljeni kupiti letalsko vozovnico. Izbira destinacije in datuma potovanja je odvisna od naših 

želja oz. od zahtev okoliščin, vendar pa je izbira načina nakupa prepuščena nam. V današnjem 

svetu imamo tri prevladujoče možnosti nakupa letalskih kart – prek potovalnega agenta v 

turistični agenciji, prek spletne strani posameznega letalskega prevoznika ali prek spletnega 

iskalnika letalskih kart, ki agregira podatke o poletih in njihovih cenah iz različnih virov. V 

naslednjih odstavkih se bomo posvetili nekaterim vidikom, ki vplivajo na izbiro načina 

nakupa ter izpostavili prednosti in slabosti nakupa prek omenjenih treh kanalov. 

 

Ljudje radi uporabljajo internetne iskalnike letalskih kart predvsem zaradi dostopnosti 

(prostorska in časovna dostopnost), prilagodljivosti (možnost preverjanja velikega števila 

alternativ), manjše porabe časa in energije za pridobivanje informacij ter večkrat tudi zaradi 

ugodnih ponudb, ki jih objavljajo spletni ponudniki. Potovalni agenti so v takšni situaciji 

dojeti kot neučinkoviti, predstavljajo večji vložek časa in energije za potnika, velikokrat imajo 

o specifični destinaciji manj informacij kot jih lahko potnik pridobi na internetu, prav tako pa 

redkeje ponujajo ugodne popuste in nižje cene letalskih kart. (Cheyne, 2006, povzeto po: 

http://anjapogacnik.tumblr.com/post/6909248890/analiticen-pogled-na-spletno-nakupova nje-

letalskih) Vendar pa podoba današnjega trga letalskih prevozov ni tako črno-bela. Internetu, 

kljub njegovim prednostim, vseeno primanjkuje človeške pristnosti in medčloveškega stika, ki 

ga nudi nakup letalske karte pri agentu. Primanjkuje mu tudi zaupanja njegovih uporabnikov 

v varnost izvedenih transakcij in veljavnost kupljenih poletov, še posebej pri kompleksnejših 

potovanjih. Poleg osebnih zadržkov pri kupovanju letalskih kart prek spleta in internetnih 

iskalnikov pa se večkrat pojavijo tudi težave z odzivnim časom spletnih strani ter težave pri 

uporabi spletne strani in spletnih orodij, ki jih nudi posamezna stran. (Cheyne, 2006, povzeto 

po: http://anjapogacnik .tumblr. com /post /69 09248890/analiticen-pogled-na-spletno-

nakupovanje-letalskih). Podobno kot potniki dojemajo negativne in pozitivne plati uporabe 

spleta pri iskanju in nakupu letalskih kart pa vidijo tudi različne plati nakupa kart prek 

potovalnega agenta. Največkrat poudarjena in cenjena lastnost dobrega agenta je zmožnost 

prilagoditve letalskega potovanja osebnim zahtevam in potrebam potnika, ki jim najboljše 

lahko ustreže prav potovalni agent. Pristen medosebni odnos in veliko vloženega truda v 

iskanje ustreznih letalskih kart potnika prepriča k nakupu kart pri potovalnem agentu namesto 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Transport
http://anjapogacnik.tumblr.com/post/6909248890/analiticen-pogled-na-spletno-nakupova
http://anjapogacnik/
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preko spleta. Potovalni agent nudi tudi večjo fleksibilnost pri dodatnih zahtevah (to 

omogočajo rezervacijski sistemi oz. globalni distribucijski sistemi, ki ponujajo veliko število 

možnosti personalizacije letalskih kart in upoštevanja različnih zahtev potnika), potovalni 

agenti pa predvsem vzbujajo večje zaupanje pri strukturiranju kompleksnejših potovanj in 

izvajanju denarnih transakcij. Jo Cheyne v svoji raziskavi o mnenju in zaupljivosti potnikov 

do internetnih možnosti nakupa kart in potovalnih agentov ugotavlja, da potniki internetne 

vire uporabljajo predvsem za zbiranje informacij o potovanju in destinaciji, medtem ko se za 

rezervacijo in plačilo letalske karte raje obrnejo na potovalnega agenta. Cheyne ugotavlja, da 

gre tu predvsem za višjo stopnjo zaupanja in občutka varnosti ob predajanju denarja 

potovalnemu agentu. (Cheyne, 2006, povzeto po: 

http://anjapogacnik.tumblr.com/post/6909248890/analiticen-pogled-na-spletno-nakupovanje-

letalskih) Podlaga na kateri se izvrši potnikova odločitev o uporabi spletnih možnosti iskanja 

in nakupa letalskih kart ali potovalnega agenta temelji predvsem na osebnih preferencah in 

téži posameznih razlogov za in proti, večkrat pa se ljudje odločajo tudi na podlagi cen 

letalskih kart – izberejo tistega ponudnika (internetnega ali osebnega), ki ponuja nižjo ceno. 

Še posebej pri cenah letalskih kart pa se pokaže iznajdljivost letalskih ponudnikov, ki 

poskušajo na različne načine prepričati potnike za potovanje na njihovih letih. 

 

Leta 1987 je evropski trg letalskih prevozov sledil ameriškemu in izrazito dereguliral letalsko 

industrijo, posledica česar je bil skok v številu letalskih povezav med destinacijami in številu 

letalskih prevoznikov. Leta 1992 je v Evropi obstajalo 490 povezav, le 4 leta pozneje pa že 

620 letalskih povezav med mesti (Scharpenseel v Palmer 2009, povzeto po: 

http://anjapogacnik.tumblr.com/post/6909248890/analiticen-pogled-na-spletno-nakupovanje-

letalskih). S tem ko je na trgu obstajala velikanska ponudba prevoznikov in možnih letalskih 

povezav, se je zaostrilo tekmovanje med letalskimi družbami in pojavil se je izrazit poudarek 

na ceni posameznih letalskih prevozov. Cena in njena predstavitev potniku je postala ena 

izmed poglavitnih marketinških strategij povečevanja profita letalskih družb. Kakor v 

vsakdanjem življenju tudi pri kupovanju letalskih kart prek spleta (tu se osredotočamo 

predvsem na spletne strani posameznih letalskih prevoznikov) naletimo na domnevno ugodne 

ponudbe, zavajajoče nizke cene, fragmentirane vsote, cene, ki se končajo z 99 itd. Zavajajoče 

nizke cene ali ‘lead-in’ cene (Palmer 2009, povzeto po: http://anjapogacnik.tumblr.com 

/post/6909248890/analiticen-pogled-na-spletno-nakupovanje-letalskih) so nizke cene, ki so 

potniku podane na začetku nakupa, vendar pa se proti koncu procesa nakupa ali pa tik pred 

plačilom letalskih kart občutno spremenijo – dodajo se jim številne potrebne takse in 

doplačila, večkrat pa letalske družbe zaračunajo tudi storitve, ki so pri drugih letalskih 

družbah že vštete v ceno (npr. možnost hrane na letalu, velikost in teža prtljage itd.). Potniki 

so se deloma privadili na takšne potegavščine prevoznikov in že vnaprej upoštevajo 

domnevna doplačila, deloma pa so takšne trike nevtralizirali nekateri iskalniki letalskih kart, 

ki poleg osnovne cene prevoza v končno ceno vračunajo tudi potrebne takse. Večkrat letalski 

ponudniki na svojih spletnih straneh ali v brošurah objavijo fragmentirane cene letalskih 

prevozov, kjer so poudarjene osnove cen letalskih prevozov, dodatni stroški pa so namenoma 

prikriti, zato končne cene ni mogoče takoj razbrati. Večkrat naletimo na razpredelnice, kjer je 

zapisanih veliko različnih cen, poudarjena (npr. napisana z večjo pisavo, odebeljena ali 

podčrtana) pa je le najnižja osnovna cena, ki ne vključuje doplačil. To je sicer bolj etičen 

prikaz cen letalskih kart kot popolna izključitev doplačil iz prikaza cene letalske vozovnice 

kupcu, vendar pa vseeno zavaja potnika in mu ne podaja vseh informacij enakovredno. 

Najbolj premetena in najmanj opazna zavajanja, ki se jih poslužujejo letalske družbe, pa so t.i. 

99-cene, ki jih poznamo prav vsi iz naših vsakdanjih življenj, reklam, trgovin ipd. Študije 

kažejo, da uporaba takšnih cen na potrošnika (v našem primeru potnika) vpliva na način, da 

miselno zaokroži ceno navzdol in jo tako dojame kot bolj ugodno kot resnično je (Schindler 

http://anjapogacnik/
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in Warren v Palmer 2009, povzeto po: http://anjapogacnik.tumblr.com/post /6909248890 

/analiticen-pogled-na-spletno-nakupovanje-letalskih). Predvsem nizkocenovni prevozniki zato 

večkrat ponujajo letalske karte katerih cena se konča z 9 oz. 99 in tako ustvarjajo vtis 

ugodnosti, dostopnosti in »pocenskosti«. 

 

Izbira o nakupu kart prek spleta ali potovalnega agenta, izbira distribucijskega kanala (spletna 

stran prevoznika ali iskalnik, ki agregira podatke) in vpliv različnih dejavnikov na izbiro 

posameznega leta in posledično na nakup letalske karte so vsi pomembni dejavniki, ki 

pojasnjujejo obnašanje potnikov ob nakupu letalskih kart. Vendar pa so ob odločanju o 

nakupu posamezne letalske karte pomembne tudi razlike med posameznimi iskalniki letalskih 

kart in različnimi možnostmi, ugodnostmi in ponudbami, ki jih ponujajo. V nadaljevanju si 

bomo ogledali nekatere vidnejše spletne iskalnike letalskih kart in omenili nekaj njihovih 

prednosti oz. slabosti. Kot že omenjeno so se spletni iskalniki letalskih kart pojavili ob 

razmahu interneta in razvoju informacijske tehnologije v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Eden 

izmed prvih iskalnikov, ki je ponujal agregirane podatke iz različnih virov na enem mestu in 

je ponujal tudi zadovoljive rezultate glede števila možnosti in ugodnosti cen, je bil 

iskalnik Orbitz.com. Orbitz so leta 1999 ustanovile različne ameriške letalske družbe 

(Continental Airlines, Delta Air Lines, Northwest Airlines in United Airlines, kasneje se jim 

je pridružila tudi American Airlines) in ga leta 2001 ponudile trgu. Orbitz se je pojavil kot 

odziv letalske industrije na nekatere spletne turistične agencije, ki so se začele pojavljati v 

Evropi (Expedia, Travelocity itd.), danes pa ima kar 1,5 milijonov iskanj letalskih povezav 

dnevno. (Orbitz) Je tudi eden redkih spletnih iskalnikov, ki ponujajo direktno plačevanje in za 

denarno transakcijo ne preusmerja kupcev na druge spletne strani. Vendar pa je Orbitz 

orientiran bolj k severnoameriškemu tržišču in so zato letalske karte na/iz drugih 

kontinentnov veliko dražje kot jih lahko najdemo preko drugih iskalnikov. Prav tako pa 

Orbitz uporablja 'lead-in’ cene, ki jim šele kasneje prišteje potrebna doplačila. Orbitz 

predstavlja osnovno zadovoljivo platformo delovanja iskalnikov, vendar pa ponuja veliko 

možnosti izboljšave – naslednja velika izboljšava je prišla le dobro leto po nastanku Orbitza, 

to je Skyscanner.net. Skyscanner je leta 2002 postavljeni škotski iskalnik letalskih kart, ki 

ponuja svoje usluge 8 miljonom uporabnikom mesečno. (Skyscanner) Ena izmed njegovih 

največjih prednosti je možnost iskanja po širšem datumskem spektru – omogoča pregled cen 

skozi celoten mesec v preprosti koledarski tabeli ali v obliki stolpcev. Ponuja tudi izbor 

letališča po zemljevidu in preglednico letalskih prevoznikov na določenih relacijah, je pa tudi 

eden izmed najbolj učinkovitih iskalnikov letalskih kart, saj so predstavljene cene pogosto 

med najnižjimi na spletu. Naslednja izboljšava, ki se je pojavila šele pred dobrim letom pod 

okriljem kalifornijskega inkubatorja Y Combinator pa je prišla v obliki 

iskalnika Hipmunk.com. Kljub temu, da Hipmunku še ni uspelo ustvariti mreže iskanj, ki bi 

ponujale najugodnejše ponudbe, pa omogoča več hkratnih iskanj po različnih zavihkih, 

njegova glavna prednost pa je kriterij 'Agonija’. Agonija je mešanica cene, števila postankov 

in dolžine potovanja, kar potniku poda sliko o napornosti letalskega potovanja in polete 

razvrsti glede na predvideno agonijo potnika ob letu. (Hipmunk) Ko bo Hipmunku uspelo 

ustvariti dovolj dobro podlago za iskanje ugodnejših letov, kot jih ponuja sedaj, bo postal 

eden izmed najuporabnejših internetnih iskalnikov letalskih kart. Poleg omenjenih treh 

iskalnikov letalskih kart pa so na letalskem trgu priljubljeni in razširjeni tudi 

iskalniki Kayak.com, Momondo.com, Expedia.com, Dohop.com,Tripadvisor.com idr. 

 

Ko se potniki odločajo o nakupu letalskih kart za potovanje se ne odločajo le o destinacijah, 

datumih, prevoznikih in ceni, vendar se odločajo tudi o načinih nakupa. Manj zavestno kot 

izbira poleta poteka izbira med nakupom pri potovalnem agentu ali preko spleta, izbira 

nakupa preko spletne strani prevoznika ali spletnega iskalnika letalskih kart. Izbira je odvisna 

http://anjapogacnik/
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od mnogih dejavnikov – osebnih preferenc, želje po medosebnih stikih, kompleksnosti 

potovanja, finančnega manevrskega prostora, zaupanja v transakcije prek spleta, zvestobe 

določeni blagovni znamki, računalniške pismenosti, pomembnosti kontekstualnih oz. 

temporalnih indikatorjev ugodne ponudbe, časovne omejenosti potovanja, želje po udobju 

med potovanjem itd. Na podlagi naštetih dejavnikov in še mnogih drugih se potnik odloči za 

nakup letalske karte prek bodisi potovalnega agenta bodisi spletne strani letalskega 

prevoznika bodisi spletnega iskalnika letalskih kart. Vsaka izmed izbir ima svoje prednosti in 

svoje slabosti na podlagi katerih poteka odločitev o načinu nakupa letalske vozovnice za 

naslednje potovanje. (http://anjapogacnik.tumblr.com/post/6909248890/analiticen-pogled-na-

spletno-nakupovanje-letalskih). 

 

II RAZISKOVALNI DEL 

 

4 RAZISKAVA IN UGOTOVITVE 
 

4.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

 

Namen raziskave je ugotoviti cene letalskih prevozov iz dveh odhodnih krajev in osem 

dohodnih krajev za obdobje od 13. 4. 2015 do 11. 5. 2015 s pomočjo 23 spletnih iskalnikov. 

Glavni cilj raziskave je odgovoriti na osem raziskovalnih vprašanj. 

 

 

4.2 VZOREC 

 

Raziskovanje zajema dva odhodna in osem dohodnih krajev ter 23 spletnih iskalnikov. 

Podatke smo zbirali od 13. 4. 2015 do 11. 5. 2015. Tako smo pridobili 667 ponudb letalskih 

prevozov za posamezno destinacijo (na primer Ljubljana – London) oziroma skupno 10672 

ponudb. Primer raziskovanja prikazuje Tabela 1. 

 

Tabela 1: Prikaz cen letalskih prevozov na relaciji Ljubljana - Salvador 

DATUM ISKANJA 13.4. 14.4. 10.5. 11.5. 

ISKALNIK/URA ISKANJA 20.00 20.00 20.00 20.00 

http://www.expedia.de/  1.276,11 € 863,31 € 631,29 € 631,29 € 

http://letalske.si/ 872,90 € 873,31 € 964,49 € 964,49 € 

http://www.vayama.com/  858,00 € 854,38 € 631,85 € 631,85 € 

http://www.agencija-oskar.si/letalske-karte/  844,97 € 844,97 € 686,29 € 686,29 € 

http://www.bookingpoint.net/  860,98 € 860,98 € 781,48 € 781,48 € 

https://www.airtickets24.com/  / 853,30 € 621,28 € 621,28 € 

http://www.cheaptickets.com/  920,93 € 854,38 € 631,79 € 631,79 € 

http://www.easyjet.com/ / / / / 

http://www.edreams.com/  857,90 € 906,94 € 626,29 € 626,29 € 

http://www.expedia.ie/  865,40 € 865,81 € 633,79 € 633,79 € 

http://www.explora.si/ 879,90 € 880,31 € 648,29 € 648,29 € 

http://www.fluege.de  739,12 € 745,12 € 626,29 € 626,29 € 

http://www.hifly.si/  891,00 € 871,00 € 732,00 € 732,00 € 

http://www.kayak.com/  821,58 € 813,07 € 631,85 € 631,85 € 

http://www.expedia.de/
http://letalske.si/
http://www.vayama.com/
http://www.agencija-oskar.si/letalske-karte/
http://www.bookingpoint.net/
https://www.airtickets24.com/
http://www.cheaptickets.com/
http://www.edreams.com/
http://www.expedia.ie/
http://www.explora.si/
http://www.fluege.de/
http://www.hifly.si/
http://www.kayak.com/
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4.3 SPLOŠNE UGOTOVITVE RAZISKAVE 

 

Na spletni strani http://cargomagazin.blog.siol.net/2014/07/04/mednarodna-avtobusna-linija-

zagreb-ljubljana-munchen/ smo našli povratno avtobusno vozovnico med mestoma Ljubljana 

in Zagreb za 18 €, povratno vozovnico za vlak pa smo na strani http://www.slo-

zeleznice.si/sl/potniki/tujina/destinacije/hrvaska/zagreb našli za 26,20 €.  

 

Tabela 2: Maksimalne in minimalne cene prevozov iz Ljubljane do 8 dohodnih krajev 

DOHODNI 

KRAJ 

ODHODNI KRAJ LJUBLJANA 

MIN MAX 

V=MAX-

MIN 13.4.2015 11.5.2015 

RAZLIKA 

MED 

11.5.2015 IN 

13.4.2015 

LONDON 134,39 € 337,00 € 202,61 € 211,02 € 210,59 € -0,43 € 

MOSKVA 196,00 € 322,00 € 126,00 € 234,41 € 276,38 € 41,97 € 

TUNIS 223,05 € 497,00 € 273,95 € 291,99 € 392,07 € 100,08 € 

DELHI 495,62 € 635,13 € 139,51 € 579,85 € 575,49 € -4,36 € 

NEW YORK 547,63 € 816,28 € 268,65 € 711,54 € 698,12 € -13,42 € 

SALVADOR 452,95 € 1.276,11 € 823,16 € 881,01 € 692,26 € -188,75 € 

TOKIO 598,00 € 925,52 € 327,52 € 655,99 € 672,09 € 16,10 € 

SYDNEY 1.020,00 € 1.528,79 € 508,79 € 1.310,53 € 1.247,28 € -63,25 € 

 

Najnižja cena, ki smo jo med raziskovanjem našli za letalske karte iz Ljubljane v London je 

134,39 €, najvišja pa je 337 €. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno letalske povratne 

vozovnice je znašala 202,61 €.  

 

Najnižja cena, ki smo jo med raziskovanjem našli za letalske karte iz Ljubljane v Moskvo je 

169 €, najvišja pa je 322 €. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno letalske povratne vozovnice 

je znašala 162 €.  

 

Najnižja cena, ki smo jo med raziskovanjem našli za letalske karte iz Ljubljane v Tunis je 

223,05 €, najvišja pa je 497 €. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno letalske povratne 

vozovnice je znašala 273,95 €.  

 

Najnižja cena, ki smo jo med raziskovanjem našli za letalske karte iz Ljubljane v Delhi je 

495,62 €, najvišja pa je 635,13 €. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno letalske povratne 

vozovnice je znašala 139,51 €.  

 

Najnižja cena, ki smo jo med raziskovanjem našli za letalske karte iz Ljubljane v New York 

je 547,63 €, najvišja pa je 816,28 €. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno letalske povratne 

vozovnice je znašala 268,65 €.  

 

Najnižja cena, ki smo jo med raziskovanjem našli za letalske karte iz Ljubljane v Salvador 

je 452,95 €, najvišja pa je 1.276,11 €. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno letalske povratne 

vozovnice je znašala 823,16 €.  

 

Najnižja cena, ki smo jo med raziskovanjem našli za letalske karte iz Ljubljane v Tokio je 

598 €, najvišja pa je 952,52 €. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno letalske povratne 

vozovnice je znašala 327,52 €.  
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Najnižja cena, ki smo jo med raziskovanjem našli za letalske karte iz Ljubljane v Sydney je 

1.020 €, najvišja pa je 1.528,79 €. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno letalske povratne 

vozovnice je znašala 508,79 €.  

 

V Grafu 1 pa je prikazana razlika med ceno na začetku (13.4.2015) in na koncu 

raziskovalnega obdobja (11.5.2015)  letov iz Ljubljane. 

 

 
Slika 1: Prikaz razlike med cenami 13. 4.  in 11. 5. 2015 iz odhodnega kraja Ljubljana 

 

Iz grafa 1 lahko vidimo, da so cene različne na začetku in na koncu obdobja raziskovanja. Na 

primer: Cena na relaciji Ljubljana-Moskva je bila višja na koncu raziskovalnega obdobja, 

cena na relaciji Ljubljana Salvador pa nižja na koncu raziskovalnega obdobja. 

 

Tabela 3 – Maksimalne in minimalne cene prevozov iz Zagreba do 8 dohodnih krajev 

DOHODNI 

KRAJ  

ODHODNI KRAJ ZAGREB 

MIN MAX 

V=MAX-

MIN 13.4.2015 11.5.2015 

RAZLIKA 

MED 

11.5.2015 IN 

13.4.2015 

LONDON 168,02 € 277,58 € 109,56 € 227,14 € 228,11 € 0,97 € 

MOSKVA 159,71 € 279,65 € 119,94 € 211,53 € 208,79 € -2,74 € 

TUNIS 290,23 € 572,71 € 282,48 € 424,83 € 456,40 € 31,57 € 

DELHI 426,25 € 599,03 € 172,78 € 461,43 € 537,34 € 75,91 € 

NEW YORK 583,00 € 909,00 € 326,00 € 628,47 € 651,53 € 23,06 € 

SALVADOR 356,99 € 1.241,48 € 884,49 € 1.041,05 € 921,40 € -119,65 € 

TOKIO 324,66 € 814,59 € 489,93 € 619,43 € 649,71 € 30,28 € 

SYDNEY 1.025,00 € 1.712,00 € 687,00 € 1.165,29 € 1.201,37 € 36,08 € 

 

Najnižja cena, ki smo jo med raziskovanjem našli za letalske karte iz Zagreba v London je 

168,02 €, najvišja pa je 277,58 €. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno letalske povratne 

vozovnice je znašala 109,56 €.  
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Najnižja cena, ki smo jo med raziskovanjem našli za letalske karte iz Zagreba v Moskvo je 

159,71 €, najvišja pa je 279,65 €. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno letalske povratne 

vozovnice je znašala 119,64 €.  

 

Najnižja cena, ki smo jo med raziskovanjem našli za letalske karte iz Zagreba v Tunis je 

290,23 €, najvišja pa je 572,71 €. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno letalske povratne 

vozovnice je znašala 282,43 €.  

 

Najnižja cena, ki smo jo med raziskovanjem našli za letalske karte iz Zagreba v Delhi je 

426,25 €, najvišja pa je 599,03 €. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno letalske povratne 

vozovnice je znašala 172,78 €.  

 

Najnižja cena, ki smo jo med raziskovanjem našli za letalske karte iz Zagreba v New York je 

583 €, najvišja pa je 909 €. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno letalske povratne vozovnice 

je znašala 326 €.  

 

Najnižja cena, ki smo jo med raziskovanjem našli za letalske karte iz Zagreba v Salvador je 

356,99 €, najvišja pa je 1.241,48 €. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno letalske povratne 

vozovnice je znašala 884,49 €.  

 

Najnižja cena, ki smo jo med raziskovanjem našli za letalske karte iz Zagreba v Tokio je 

324,66 €, najvišja pa je 814,59 €. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno letalske povratne 

vozovnice je znašala 489,93 €.  

 

Najnižja cena, ki smo jo med raziskovanjem našli za letalske karte iz Zagreba v Sydney je 

1.025 €, najvišja pa je 1.712 €. Razlika med najnižjo in najvišjo ceno letalske povratne 

vozovnice je znašala 687 €.  

 

V Grafu 2 pa je prikazana razlika med ceno na začetku in na koncu raziskovalnega obdobja 

letov iz Zagreba. 

 

 
Slika 2 – Prikaz razlike med cenami 13. 4. 2015 in 11. 5. 2015 iz odhodnega kraja Zagreb 
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Podobno kot iz grafa 1, lahko ugotovimo iz grafa 2, da so cene različne na začetku in na 

koncu raziskovanja. Cena na relaciji Zagreb-Tokio je višja na koncu raziskovanja kot na 

začetku, medtem ko je cena na relaciji Zagreb-Salvador nižja na dan 11.5.2015 kot na dan 

13.4.2015. 

 

 

4.4 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Tabela 4: Povprečne cene prevozov iz Ljubljane in Zagreba do 8 dohodnih krajev 

  LJUBLJANA ZAGREB RAZLIKA MED  

POVPREČNIMI 

CENAMI MED LJ 

IN ZG 

POVP. 

CENA 

ST. 

ODKLON 

POVP. 

CENA 

ST. 

ODKLON 

LONDON 211,33 € 56,97 € 220,59 € 4,11 € -  9,26 € 

MOSKVA 257,84 € 16,48 € 208,81 € 16,05 € 49,03 € 

TUNIS 318,09 € 43,34 € 442,72 € 56,69 € -124,63 € 

DELHI 550,94 € 20,89 € 488,64 € 22,04 € 62,30 € 

NEW YORK 675,47 € 33,05 € 643,45 € 21,94 € 32,02 € 

SALVADOR 779,51 € 42,78 € 907,89 € 78,82 € -128,38 € 

TOKIO 664,27 € 34,90 € 637,71 € 22,06 € 26,56 € 

SYDNEY 1.276,69 € 126,19 € 1.187,16 € 32,57 € 89,53 € 

 

RV1: Ali so povprečne cene letalskih prevozov iz Ljubljane do Londona višje (ali nižje) kot iz 

Zagreba? 

 

 
Slika 3: Prikaz cen od 13. 4. 2015 do 11. 5. 2015 do Londona 

 

ODGOVOR: Povprečne cene letalskih prevozov iz Ljubljane do Londona (211,33 eur) so 

nižje kot iz Zagreba do Londona (220,59 eur). 

 

 

RV2: Ali so povprečne cene letalskih prevozov iz Ljubljane do Moskve višje (ali nižje) kot iz 
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Slika 4 – Prikaz cen od 13. 4. 2015 do 11. 5. 2015 do Moskve 

 

ODGOVOR: Povprečne cene letov iz Ljubljane do Moskve so višje (257,84 eur) kot iz 

Zagreba do Moskve (208,81 eur). 

 

RV3: Ali so povprečne cene letalskih prevozov iz Ljubljane do Tunisa višje (ali nižje) kot iz 

Zagreba? 

 

 
Slika 5: Prikaz cen od 13. 4. 2015 do 11. 5. 2015 do Tunisa 

 

ODGOVOR: Povprečne cene iz Ljubljane do Tunisa (318, 09 eur) so nižje kot iz Zagreba do 

Tunisa (442,72 eur). 

 

RV4: Ali so povprečne cene letalskih prevozov iz Ljubljane do Delhija višje (ali nižje) kot iz 

Zagreba? 
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Slika 6: Prikaz cen od 13. 4. 2015 do 11. 5. 2015 do Delhija 

 

ODGOVOR: Povprečne cene iz Ljubljane do Delhija (550,94 eur) so višje kot iz Zagreba do 

Delhija (488,64 eur). 

 

RV5: Ali so povprečne cene letalskih prevozov iz Ljubljane do New Yorka višje (ali nižje) kot 

iz Zagreba? 

 
Slika 7: Prikaz cen od 13. 4. 2015 do 11. 5. 2015 do New Yorka 

 

ODGOVOR: Povprečne cene iz Ljubljane do New Yorka (675, 45 eur) so višje kot iz Zagreba 

do New Yorka (643, 45 eur). 

 

 

 

RV6: Ali so povprečne cene letalskih prevozov iz Ljubljane do Salvadorja višje (ali nižje) kot 

iz Zagreba? 
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Slika 8: Prikaz cen od 13. 4. 2015 do 11. 5. 2015 do Salvadorja 

 

ODGOVOR: Povprečne cene iz Ljubljane do Salvadorja (779,51 eur) so višje kot iz Zagreba 

do Salvadorja (907, 89 eur). 

 

RV7: Ali so povprečne cene letalskih prevozov iz Ljubljane do Tokia višje (ali nižje) kot iz 

Zagreba? 

 
Slika 9: Prikaz cen od 13. 4. 2015 do 11. 5. 2015 do Tokija 

 

ODGOVOR: Povprečne cene iz Ljubljane do Tokia (664,27 eur) so višje kot iz Zagreba do 

Tokia (637,71 eur). 

 

 

 

RV8: Ali so povprečne cene letalskih prevozov iz Ljubljane do Sydneyja višje (ali nižje) kot iz 

Zagreba? 
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Slika 10: Prikaz cen od 13. 4. 2015 do 11. 5. 2015 do Sydneya 

 

ODGOVOR: Povprečne cene iz Ljubljane do Sydneya (1276, 69 eur) so višje kot iz Zagreba 

do Sydneya (1187, 16 eur). 

 

5 ZAKLJUČEK 
 

Cilj našega raziskovanja je bil prikazati povprečne cene letalskih prevoznikov s pomočjo 23 

spletnih iskalnikov iz dveh odhodnih krajev (Ljubljana, Zagreb) v osem dohodnih krajev 

(London, Moskva, Tunis, Delhi, New York, Salvador, Tokio, Sydney). Namen raziskovanja 

je bil ugotoviti, iz katerih odhodnih krajev (Ljubljane ali Zagreba) so cenejši letalski prevozi v 

8 dohodnih krajev. Zanimalo nas je tudi ali je domnevanje, da se letalske karte splača kupiti 

kar se da hitro pravilno ali je to mišljenje zgrešeno. Pri optimiranju smo upoštevali tudi 

dejstvo, da je cena prevoza na relaciji Ljubljana – Zagreb in obratno z avtobusom 18 eurov  in 

z vlakom 26,20 eurov, če bi se bilo treba zapeljati do drugega letališča. 

 

Najbolj so se cene letalskih prevozov, v obdobju od 13.4.2015 od 11.5.2015, spreminjale za 

dohodni kraj London, kjer je bil delež standardnega odklona v povprečni vrednosti nekaj več 

kot 26 %, v ostalih primerih pa ni bil večji od 15 % (Tabela 4). 

 

Slovencem se povprečno v London bolj splača, da potujejo iz Ljubljane, Hrvatom pa se 

vseeno bolj splača potovati iz Zagreba, saj razlika ne presega povratne vozovnice javnega 

prevoza do Ljubljane. V Moskvo se tako Slovencem kot Hrvatom bolj »splača« potovati iz 

Zagreba. V Tunis se obojim »isplača« leteti iz Ljubljane, razlika med ceno znaša celo več kot 

100 €, medtem, ko se v Delhi tako Slovencem kot Hrvatom izplača leteti iz Zagreba. V New 

York se obojim »splača« leteti iz svojih nacionalnih letališč, ker je cena precej podobna, prav 

tako v Tokio. V Salvador se, podobno kot v Tunis, obojim »splača« leteti iz Ljubljane, ker je 

razlika prav tako več kot 100 €, v Sydney pa se splača obojim leteti iz Zagreba. 

Na splošno se vsem potnikom bolj splača potovati iz Zagreba, razen za dohodni kraj Tunis s 

in Salvador, kjer priporočamo odhod iz Ljubljane, upoštevajoč tudi ceno avtobusnega 

transporta med Ljubljano in Zagrebom.  

 

Zaključimo lahko, da je zelo težko optimirati cene letalskih prevozov, saj se cene dnevno zelo 

spreminjajo (enkrat so višje, drugič so nižje), tudi za več kot 50 % navzgor ali navzdol, prav 
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tako se cene spreminjajo glede na odhodna kraja (enkrat so nižje iz Zagreba, drugič Iz 

Ljubljane (grafi 3, 7 in 8).   

 

V prihodnje predlagamo, da bi raziskovalno obdobje trajalo vsaj 6 mesecev, da bi povečali 

število iskalnikov, dohodnih in odhodnih krajev: Prav tako predlagamo, da bi v analizi 

upoštevali tudi stroške rezervacij kart preko spleta…), upoštevali fleksibilni datum odhoda in 

dohoda…) kar pa presega namen tega raziskovanja. 
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1 UVOD 
 

1.1 PREDSTAVITEV PODROČJA IN NAMEN NALOGE 

 

Ne umreš od tega od česar si bolehal; umreš od tistega od česar si živel." Michel Eyquem de 

Montaigne. 

"Povej mi kaj ješ, in povedal ti bom, kaj si." Anthelme B. Savarin 

"S svojim telesom bomo usklajeni le, če ga bomo imeli resnično radi in ga spoštovali. S 

sovražnikom se namreč ne moremo dobro sporazumevati." dr. Horriet Lerner 

"Zdravje je največje bogastvo." nemški pregovor 

 

Izhodišča zdravja kot celote so sopomenka za individualni življenjski slog, ki je pogoj za 

zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Pomenijo stebre, na katerih temelji naša “hiša” in so 

trdno izhodišče za zdravo življenje. Te stebre oziroma temelje določajo: 

 prehrana, 

 pijača, 

 nega telesa, 

 spanje, 

 gibanje, 

 skrb za psihično ravnotežje, 

 stik z zemljo, 

 sončenje. 

 

V procesu ohranjanja zdravja so pomembni prav vsi stebri. Ni dovolj, da poskrbimo samo za 

enega, na primer za zdravo prehrano ali dovolj pijače. Da bi dosegli optimalno zdravje, 

moramo poskrbeti za prav vse stebre (Rižner, 2014). 

 

Z našo raziskavo želimo ugotoviti, kako socialni položaj mladih vpliva na zdrav način 

prehranjevanja.  

 

 

1.2 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI NALOGE 

 

Z našo raziskavo želimo prikazati, kako socialni položaj vpliva na prehranjevalne navade 

mladih, socialni položaj pa predstavlja neenakost v družbi, predvsem neenakost v kvaliteti 

življenja. Spremembe socialnega položaja lahko povezujemo z ekonomskimi, tržnimi in 

družbenimi razmerami, predvsem z ukrepi države. Zanimivost izbrane teme nas je usmerila v 

podrobnejšo raziskavo, saj vemo, da je zdrava prehrana je del zdravega življenjskega sloga. S 

pomočjo anketiranja mladih (študentov in dijakov) želimo pridobiti podatke o prehranjevalnih 

navadah mladih, njihovem socialnem statusu in pogledu na to, kako le-ta vpliva na 

prehranjevalne navade mladih.  

 

1.3 HIPOTEZE 

 

H1:.Študenti menijo, da se zdravo prehranjujejo. 

H2: Socialni položaj študentov vpliva na zdrav način njihovega prehranjevanja. 

H3: Študenti v svojih obrokih uživajo dovolj sadja in zelenjave. 

H4: Študenti se zaradi sedečega življenjskega sloga premalo gibljejo. 
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H5: Večino informacij o zdravem načinu življenja dobijo preko elektronskih medijev. 

H6:Osnovni vir financiranja dijakov je žepnina staršev. 

H7: Večina dijakov se zdravo prehranjuje. 

H8: Socialni status dijakov vpliva na zdrav način prehranjevanja. 

H9: Večina dijakov zaužije prvi obrok v šoli. 

 

1.4 METODE DELA 

 

S pomočjo znanstvene literature in podatkov pridobljenih preko svetovnega spleta oziroma 

strokovnih člankov smo teoretično opredelili osnovne pojme. Raziskavo smo izvedli s 

pomočjo anketnega vprašalnika za študente, ki je vseboval demografska vprašanja in 

vprašanja za raziskavo problematike o navadah mladih ter njihovem načinu prehranjevanja 

kot primarni vir podatkov. Podatki anketiranja dijakov so bili pridobljeni kot sekundarni vir iz 

letnih anketiranj dijakov srednjih šol. Pri raziskavi smo uporabili opisno metodo (metodo 

deskripcije, klasifikacije, komparacije, kompilacije, sintetizacije ter kvalitativno in 

kvantitativno metodo).  

 

 

2 ZDRAVA PREHRANA 
 

»Danes je hrana dostopna na vsakem koraku, edini resnejši oviri pri izbiri sta denar (kar še 

posebej velja za nižje socioekonomske sloje) in pomanjkanje časa, ki pa ni izrazito vezano na 

posamezno populacijsko skupino. V današnji družbi smo spremenili ritem prehranjevanja, ki 

se ne prilagaja več fiziološkim, temveč prvenstveno družbenim zahtevam« (Brcar, 2005, 19).  

 

Prehrana je predvsem namenjena zadostni preskrbi telesa z vitamini, minerali, mikroelementi 

in balastnimi snovmi. Beseda živilo je izpeljanka in pomeni življenjsko snov. Denaturirana, 

mrtva živila, torej hitra hrana in “junk food”, s tega vidika niso življenjska snov. Posebno 

škodljiva je hrana, ki je pripravljena v mikrovalovni pečici, saj je popolnoma mrtva. Namesto 

da bi prinašala energijo, jo telo celo porablja za razgradnjo mrtve hrane. Redna uporaba 

mikrovalovne pečice neizbežno vodi k nastanku raznih obolenj, tudi rakavih (Rižner, 2014). 

 

Podatki o uživanju sadja in zelenjave nam dajejo vpogled v to, kako zdrave so prehranjevalne 

navade mladih in kakšna je njihova kakovost, predvsem ko ugotavljamo tedensko pogostost 

uživanja sadja in zelenjave. Opuščanje obrokov, predvsem zajtrka, vzpodbuja pri mladih 

različna tvegana vedenja (kajenje,uživanje alkohola, sedeč življenjski slog). 

 

Dejavnike zdravega prehranjevanja, ki vplivajo na posameznikove zdrave prehranjevalne 

navade razdelimo na spodbujevalne (posameznik se zaveda pomena zdrave prehrane za 

življenje) in zaviralne (zavirajo ali onemogočajo zdrav način prehranjevanja oziroma 

vzpodbujajo nezdravo prehranjevanje) dejavnike ter na individualne (odločitve posameznika, 

ki vplivajo na njegovo psihološko stanje, željo po določeni vrsti hrane, odnos do zdravega 

načina prehranjevanja) in skupinske (družbeni dejavniki – prepletanje medsebojnih odnosov 

med prijatelji, družinskimi člani in znanci, cenovna in fizična dostopnost živil, izkušnje in 

znanje ter kulturno okolje in socialni status posameznika (izobrazba, dohodek)  (Alič, 

Avgušitn, 2007). 

 

Z zdravim prehranjevanjem varujemo zdravje in sočasno preprečujemo dejavnike tveganja za 

nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni (zvišan krvni tlak, zvišane krvne maščobe, zvišan 
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krvni sladkor, prekomerna telesna teža) in bolezni same (bolezni srca in ožilja, rak, sladkorno 

bolezen tipa II in druge bolezni)« (http://www.zzzs.si/zdravje/zdrava-prehrana.html).  

 

Zdrava prehrana naj bi optimalno vplivala na telo in ga krepila. Telo je potrebno nahraniti 

pred napori, zato je zajtrk pomemben del zdrave prehrane. Redno uživanje zajtrka zmanjša 

možnosti pridobivanja odvečne teže ter srčnega infarkta. Poleg tega je pomembno, da ne 

izpuščamo posameznih obrokov ter uživanje sadja ter in zelenjave, da preprečimo bolezni. Na 

žalost pa mladi mislijo, da morajo za zdravje skrbeti šele, ko zbolijo.  

Pri zdravi prehrani so pomembni uravnoteženi obroki, ki so razdeljeni čez cel dan in tako 

zmanjšajo uživanje prigrizkov, ki so med mladimi zelo priljubljeni, vendar tudi nezdravi.  

Danes je v klasični medicini splošno znano, da dober imunski sistem pozitivno vpliva na 

celotno psihološko počutje. Nemir, slabo razpoloženje, depresije in neugodje pogosto niso nič 

drugega kot posledica hude obremenitve z napačnimi (patogenimi) bakterijami v črevesni 

flori, kar pa je posledica nepravilnih prehrambenih navad (Rižner, 2014). 

Mladi imajo poleg študija ter dela, malo časa, zato pogosto izpuščajo obroke in si rajši 

privoščijo prigrizke. Zdrava hrana je tudi dražja, tako v trgovini, kot v restavraciji, zato si 

veliko mladih zdravega načina prehranjevanja ne more privoščiti ali pa se jim zdi neumno dati 

toliko denarja za hrano, ki jo lahko ceneje dobijo, vendar je manj zdrava in ima zaradi 

različnih dodatkov boljši okus. 

 

 

2.1 SPODBUJANJE ZDRAVE PREHRANE IN TELESNE AKTIVNOSTI 

 

S spodbujanjem zdrave prehrane je potrebno začeti že v otroštvu. Šola igra pomembno vlogo 

pri spodbujanju mladih k zdravi prehrani in telesni aktivnosti. Zdrava prehrana pomaga 

mladostniku pri koncentraciji in učenju. Poleg šole, pa lahko k zdravi prehrani in telesni 

aktivnosti veliko prispevajo tudi podjetja, predvsem tista, ki imajo organizirano prehrano in 

tako ponujajo raznoliko zdravo prehrano, ki naj bi bila ustrezno podprta z vsemi vitamini, 

minerali, mikroelementi in ostalimi hranilnimi snovmi. Še najpomembneje bi bilo, da v 

prehrambenih obratih naj ne bi uporabljali mikrovalovnih pečic, saj popolnoma spremenijo 

strukturo hrane. Velik problem so tudi okoljski strupi v živilih, saj mnogi vitamini, minerali in 

mikroelementi reagirajo na okoljske strupe tako, da se nanje vežejo in jih nevtralizirajo, telo 

jih tako ne more več uporabiti. Zato je pogosto nujno, da povečamo količino vitaminov, 

mineralov in elementov v sledovih s prehranskimi dodatki. 

 

Za ohranjanje zdravje je zelo pomembna  telesna aktivnost na delovnem mestu in v prostem 

času. K zdravi prehrani in telesni aktivnosti je potrebno spodbujati, saj drugače lahko pride do 

prekomerne telesne teže, srčnih obolenj, rakastih obolenj, povišanega krvnega pritiska ali do 

zapletov pri zanositvi. Zdrava prehrana pripomore tudi k boljšemu razpoloženju, večji 

energiji, boljši samopodobi in da lahko ljudje več časa preživijo z družino in prijatelji 

(vir:http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_gp_sl

.pdf). 

 

Redno gibanje je za otroke in mladostnike zelo pomembno, saj vpliva na njihov celostni 

razvoj. Otrok, ki se bo redno gibal bo imel bolj zdrav razvoj in kosti, mišice in boljše 

motorične sposobnosti (risanje in pisanje). Če bo mladostnik zadovoljen s svojo telesno težo, 

bo bolj samozavesten, odločen, samostojen. V kombinaciji redne telesne aktivnosti in zdrave 

prehrane, pa se lahko obvarujemo pred prekomerno telesno težo in debelostjo 

http://www.zzzs.si/zdravje/zdrava-prehrana.html
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http://www.zdravjevsoli.si/index.php?Itemid=80&catid=36:uvod&id=169:pomen-rednega-g 

ibanja-za-otroke-in-mladostnike&option=com_content&view=article). 

 

 

2.2 V BOJ PROTI STRESU Z VADBO 

 

Gibanje je pomemben dejavnik, ki vpliva na proces ozdravitve in ohranjanje zdravja. 

Spodbujanje dejavnosti srca in krvnega obtoka ustrezno stimulira in trenira srce, z aktivnostjo 

mišic pa spodbujamo tudi pretok limfe. Gibanje poveča našo presnovo in pospešuje preskrbo 

krvi s kisikom. Pomaga tudi k sproščanju stresnih hormonov in je tako pomembno povezano z 

našim psihičnim počutjem (Rižner, 2014). 

 

Telesna aktivnost ima pozitivne učinke tako na človeško telo kot na um. Ko se gibljemo, 

hodimo, tečemo, plavamo ali počnemo karkoli, kar nas telesno aktivira, se sprošča hormon 

endorfin ali tako imenovani »hormon sreče«. Endorfin nam namreč pomaga nadzirati stres in 

tesnobo in s tem blagodejno vpliva na splošno počutje. Če se ukvarjamo s skupinskim 

športom, je ta učinek še toliko večji, saj gre za vzpostavitev čustvenih vezi. 

 

Odgovor na vprašanje, katera vrsta gibanja ali športa je primerna za posameznika, je zelo 

individualen. Starost, struktura vezivnega tkiva, obremenjenost gibalnega aparata (telesna 

teža), trdnost kit in vezi imajo pri tem odločilno vlogo. Športa ali celo ekstremnega športa za 

vsako ceno vam ne priporočamo (Rižner, 2014). 

 

 

2.3 KAKO POMAGA DNEVNI POČITEK  

 

Spanje je naš najpomembnejši čas za regeneracijo. Kot je znano, njegovo pomanjkanje vodi v 

nespečnost. Pomanjkanje spanja lahko zelo hitro privede do hudih duševnih in telesnih 

simptomov. Dober, krepčilni spanec je odvisen od našega psihičnega počutja, ta pa tudi od 

zunanjih vplivov (Rižner, 2014) 

 

Pomembna je ergonomija med spanjem, obremenitev z elektrosmogom, kot tudi obremenitev 

z geopatijo. Prav med spanjem smo zelo občutljivi za obremenitve z elektrosmogom. Kvarčne 

ure, radijske budilke in slabo izolirana električna napeljava so pri tem bistvenega pomena. 

Škodljivo je tudi spanje v neposredni bližini visokonapetostnega daljnovoda in spanje ob/pod 

močnim elektromagnetnim poljem razdelilne omarice za električno energijo, štedilnikom v 

sosednjem stanovanju … 

 

Le trideset minut počitka po neprespani noči lahko pomembno vpliva na naš imunski sistem. 

Če smo ponoči spali premalo, lahko popoldanski spanec občutno pomaga pri krepitvi 

imunskega sistema in odpravljanju posledic stresa, ugotavlja raziskava objavljena v Journal of 

Clinical Endocrinology and Metabolism. 

 

Pomanjkanje spanca predstavlja tudi javni problem, saj so zaspani ljudje v šolah, na 

fakultetah, v službah manj produktivni, povzročajo pa tudi več prometnih nesreč. Pri ljudeh, 

ki premalo spijo, se sčasoma lahko pojavijo bolezni kot so sladkorna bolezen tipa dva, 

debelost, visok krvni tlak in depresija. 

 

2.4 ZDRAV DNEVNI JEDILNIK 

 



SEDMI MEDNARODNI RAZISKOVALNI TABOR ŠPIC-a 

 

47 

 

Pri zdravem dnevnem jedilniku se moramo vprašati najprej kako, kdaj in kolikokrat na dan 

naj jemo? 

 

Kako? Pomembno je, da se zavedamo, da 15-20 minut traja, da možgani dobijo signal iz 

želodca, da je poln. Najbolje je, da jemo počasi in hrano dobro prežvečimo. Težave z 

debelostjo nastanejo pri tistih, ki si bašejo hrano v usta, kar pomeni, da niso nikoli siti.  

 

Kdaj in kolikokrat na dan jemo? Priporočljivo je jesti 5-krat na dan.  

 

Obvezen obrok je zajtrk, saj zagotovi našemu telesu in možganom novo energijo, da bomo 

lahko premagovali ovire, ki nas čakajo v šoli in doma. Zdrav zajtrk mora biti sestavljen iz 

ogljikovih hidratov kot so: kosmiči, muesliji, žita, polnozrnat kruh, sadje in zelenjava. 

Ogljikovi hidrati omogočajo možganom normalno delovanje. 

 

Naslednji obrok, ki ga moramo zaužiti je dopoldanska malica, ki dopolnjuje energijo. Ta 

obrok ne sme biti obilen, zaužiti pa ga moramo 3 do 5 ur po zajtrku. Za malico si lahko 

privoščimo hrano, ki jo imamo radi, ki vsebuje malo maščob in veliko hranljivih snovi. 

Pojemo lahko solate prelite z manj mastnim jogurtom, sadje, sadne sokove, jogurte, sire in 

mleko z manj maščobe, polnozrnati kruh.  

 

Kosilo je tretji obrok, ki ga moramo zaužiti do 15.00 ure. Obrok kosila in večerje mora 

vsebovati 2/5 zelenjavne priloge, 2/5 priloge iz sestavljenih ogljikovih hidratov 1/5 mesa. 

Zraven lahko dodamo skodelico, solate in juho.  

 

Popoldanska malica je podobna dopoldanski.  

 

Večerjati moramo vsaj 2 do 3 ure pred spanjem. Večerja je lahko tudi hladen obrok. Enkrat do 

dvakrat tedensko je potrebno namesto mesa zaužiti ribe in morske sadeže. Dnevno je potrebno 

zaužiti med 1,5 in 2,5 litra tekočine (http://www.tosemjaz.net/si/clanki/591/ detail.html). 

 

 

2.5 ZDRAVJE MLADIH 

 

Nezdrav način življenja v mladosti se odraža v starejši dobi z raznimi boleznimi. Sprašujemo 

se, kakšno je zdravje mladih. Na spletnih straneh opazimo, da je po raziskavah sodeč 

umljivost nizka, prav tako so redke kronične bolezni, večina smrtnih izidov se zgodi zaradi 

nesreč, nasilja in samomorov. Mladi niso dovolj vzdržljivi in to vpliva na aktivnosti, ki jih 

počnejo v šoli ali doma. Večina mladih preveč časa preživi pred računalnikom in televizijo ter 

se ne posveti prostemu času in telesni aktivnosti. Mlade različni stresni dejavniki privedejo do 

različnih zasvojenosti, le-ta se kažejo v zasvojenosti s hrano, sladkarijami, alkoholom, 

drogami (http://www.mss.stoteke/dokumenti/zdravje_mladih_web.pdf). 

 

 

2.6 POMEBNOST PITJA VODE 

 

Najpomembnejši vir zdravja je voda. Čeprav lahko nekaj časa preživimo brez hrane, moramo 

dnevno popiti zadostno količino vode, da nadomestimo izgubljeno telesno tekočino (na 

primer pri potenju) in zagotovimo zadostno količino tekočine za nastajanje urina in s tem 

nemoteno delovanje ledvic. Četudi je za izravnavo telesne tekočine pri izgubi vode v sili 

primerno vsakršno dovajanje tekočine (iz hrane, čaja, pijač…), ledvice za razstrupljanje 

http://www.tosemjaz.net/si/clanki/591/%20detail.html
http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/zdravje_mladih_web.pdf
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potrebujejo predvsem eno – vodo, in to v najčistejši obliki. Louis Pasteur je nekoč dejal, da 

popijemo 90 odstotkov naših bolezni, s čimer pa seveda ni mislil samo na vodo, ampak tudi 

na škodljive snovi, ki se nahajajo v njej (Rižner, 2014). 

Voda pa ni le skupek vodnih molekul, ampak se strukturira v tako imenovane grozde oziroma 

skupke. Posamezne molekule vode se v vodi prostorsko razporedijo. Čim boljša je sestava 

vode v skupku, toliko večji potencial za vezavo strupov ima. Če postavite kozarec vode za 

eno uro na sonce, ima bistveno večji potencial za vezavo strupov. Govorimo o revitaliziranju 

vode. Prečiščena in revitalizirana voda je optimalna za delovanje ledvic in ohranjanje zdravja 

z dobrim razstrupljanjem prek ledvic. Dnevno naj bi poleg vseh drugih pijač popili najmanj 

2,5 litra čiste revitalizirane vode. Seveda lahko tudi hrano (testenine, krompir, zelenjavo …) 

in druge napitke (čaj, kavo …) pripravljamo s to vodo. Predvsem pa je njena uporaba 

priporočljiva pri pranju solat in druge zelenjave in sadja, saj tako izkoristimo njen visoki 

potencial vezave strupov. 

Voda je najboljša pijača, dobra je za naše počutje in zdravje. Zelo malo ljudi pije navadno 

vodo. Poleti, bi morala biti voda nujni pripomoček posameznika, ki bi jo imel vedno s seboj. 

Prva prednost pitja vode je, da kilogrami kopnijo, saj ne boste uživali sladkih pijač, ki 

kilograme nabirajo. Druga prednost je zdravo srce, kar pomeni, da boste imeli manj možnosti 

za srčni napad.  

 

Redno pitje vode prinaša novo energijo. Če smo žejni to pomeni, da smo mogoče dehidrirali, 

zato nam lahko zmanjka energije in smo utrujeni. Če se pojavljajo pogosti glavoboli se je 

potrebno vprašati, če popijemo dovolj tekočine, predvsem vode. Zdrava koža je tudi ena od 

prednosti, ki jo lahko dobimo, če pijemo vodo. Voda je dobra tudi za prebavo. Raziskave 

kažejo, da se s pitjem tekočine lahko zmanjša tveganje za raka na sečnem mehurju. Pitje vode 

lahko izboljša tudi dosežke na športnem področju (http://www.aktivni.si/zdravje /preventiva 

/devet-prednosti-pitja-vode/). 

 

Pred jedjo je vedno priporočljivo popiti kozarec vode, saj se tako lahko potem hrana lažje 

prebavi. Dobro je piti vodo na prazen želodec, saj je dobro nov dan začeti z kozarcem vode. 

Med obrokom ni dobro piti vodo. Tudi, če je voda prehladna lahko upočasni prebavo 

(http://www.siol.net/trendi/lepota_in_zdravje/zdrava_prehrana/2013/05/ne_pijte_hladne_vode

_med_obrokom.aspx). 

 

Pri pitju veljajo tri zlata pravila: 

Prvo zlato pravilo: Pijte, pijte in še enkrat pijte! 

Drugo zlato pravilo: Pijte čisto vodo! 

Tretje zlato pravilo: Pijte čisto, vitalno, energizirano in živo vodo! 

 

 

3 SOCIALNI POLOŽAJ 
 

3.1 SOCIALNO EKONOMSKE NEENAKOSTI 

 

Kakšno hrano bomo izbrali je odvisno od cene izdelka, ki ga bomo kupili. Na prehrano in 

telesno aktivnost vplivajo prihodek, izobrazba in družbeni položaj posameznika. Rekreacijski 

centri poberejo veliko denarja, kar pomeni, da lahko hodijo le tisti, ki si lahko privoščijo in 

imajo dovolj denarja. Raziskave, ki jih zasledimo na internetnih straneh kažejo, da tisti otroci, 
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ki so iz šibkejših družin, zaužijejo manj sadja in drugih živil (http://czr.si/files/neenakosti 

_v_zdravju_v_sloveniji_615.pdf). 

 

Cene hrane, ki so oblikujejo prosto na trgu ali pa jih določa država so odvisne od kombinacije 

med povpraševanjem in dostopnostjo. Tako lahko ugotovimo, da zviševanje cen vpliva na 

prehranjevalne navade ljudi, predvsem tistih z nižjimi dohodki, saj so njihove razmere vedno 

slabše. Med neenakostmi, ki vplivajo na kvaliteto prehranjevanja, so avtorji raziskave 

Neenakosti v zdravju 2011, izpostavili nižji socioekonomski položaj (SES) družine in 

zaposlitveni status staršev. Logično je, da finančne težave staršev, odražajo pri otrocih slabše 

duševno stanje, ki vpliva na prehranjevalne navade tako otrok kot odraslih. Otroci v družinah 

z nižjimi SES zaužijejo manj sadja in se ne ukvarjajo s telesnimi aktivnostmi kot otroci, 

katerih družine imajo višji SES (Kostanjevec, 2013).    

 

 

3.2 SOCIALNI POLOŽAJ MLADIH 

 

»Pojem socialni položaj se umešča v kontekst proučevanja socialnih neenakosti v družbi, 

predvsem neenakosti v kvaliteti življenja ljudi, spremembe socialnega položaja pa 

povezujemo tudi z ekonomskimi, tržnimi in družbenimi razmerami ter politikami in ukrepi« 

(http://www.irssv.si/index.php/category-list-potreben-za-bt-slider/651-socialni-polozaj-v-

sloveniji-2013-2014). 

 

Mladi lahko pridobijo različne vrste prihodkov, seveda pa je veliko odvisno od okolja v 

katerem odraščajo. Večina mladih dobi žepnino staršev, ki pa ne zadostuje za vse želje in 

potrebe, ki jih mladi imajo, zato se zatekajo h drugim rešitvam.  

 

Študentje imajo možnost pridobiti štipendijo, ki jim finančni položaj izboljša, ker pa je 

štipendij vsako leto manj, se večina študentov odloča za študentsko delo, ki je med študenti 

kot tudi med delodajalci zelo priljubljeno, saj je študent za delodajalca ugodna rešitev, 

študentu pa je omogočeno poleg dodatnega zaslužka tudi pridobivanje izkušenj in ustvarjanje 

socialnega položaja.  

 

Socioekonomsko stanje družine je pomemben napovednik zdravega prehranjevanja mladih. 

Visok SES družine mladostnika je povezan z bolj pozitivnimi odnosi, boljšim zdravjem in 

bolj zdravimi prehranjevalnimi in drugimi življenjskimi navadami.  

 

 

3.3 ŠTUDENTSKO DELO 

 

Kljub dejstvu, da je študentsko delo priložnost za mlade, pa je po drugi strani lahko zelo 

obremenjujoče. Po predavanjih, ko bi morali študentje pregledati zapiske, se jih večina 

odpravi na študentsko delo, zato se študentje ne posvetijo dovolj študiju, zaradi napornega 

urnika pa prihajajo na predavanja utrujeni in nezbrani. 

 

Veliko študentov večino svojih prihodkov pridobi s študentskim delom preko študentskega 

servisa. Študentski servisi delujejo kot vmesnik med študentom, ki želi delo opravljati in 

podjetjem, ki delo potrebuje. Študentsko delo velikemu številu študentov predstavlja edini vir 

dohodka za študij, vendar študenti vidijo prednost študentskega dela v tem, da si študenti že 

med študijem pridobijo delovne izkušnje, ki so ne samo zaželene, temveč tudi potrebne pri 

iskanju zaposlitve. 

http://czr.si/files/neenakosti%20_v_zdravju_v_sloveniji_615.pdf
http://czr.si/files/neenakosti%20_v_zdravju_v_sloveniji_615.pdf
http://www.irssv.si/index.php/category-list-potreben-za-bt-slider/651-socialni-polozaj-v-sloveniji-2013-2014
http://www.irssv.si/index.php/category-list-potreben-za-bt-slider/651-socialni-polozaj-v-sloveniji-2013-2014
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3.4 KAKŠNE PRIHODKE IMA LAHKO ŠTUDENT V ČASU ŠTUDIJA? 

 

V študentskem obdobju študentje večinoma živijo od prejetih štipendij, zaslužkov prek 

študentskega servisa in žepnine staršev. Od države lahko študenti mesečno dobivajo devet 

tisočakov, če izpolnjujejo pogoje za vpis v študentski dom. Redki so študenti, ki se med 

študijem odločijo za posojilo, ravno tako ni veliko tistih, ki imajo kapitalske dohodke. Ravno 

ti so lahko odličen vir, ki ga z učinkovitim upravljanjem kapitala izkoristijo. Vse to je odlična 

podlaga za načrtovanje kariere, saj bodo že pred vstopom na trg dela spoznali, kako poteka 

finančno poslovanje fizičnih in pravnih oseb ter kakšne so možnosti za zaslužek. Poleg tega 

ne bodo maksimalno odvisni od prejete plače, kar jim bo olajšalo gradnjo želene kariere, saj 

se jim ne bo potrebno oprijemati vsake službe. 
 

I RAZISKOVALNI DEL - ANALIZA ANKETE ŠTUDENTOV 

4 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE  
 

Namen raziskave je bil spoznati, kako socialni položaj vpliva na prehranjevalne navade 

študentov, in ugotoviti, kje pridobivajo informacije o zdravem načinu življenja. Cilj naše 

raziskave je bila primerjava med študenti  

 

4.1 VZOREC 

 

V anketi je sodelovalo 120 anketirancev. Vrnjenih anket je bilo 108, kar predstavlja 90% vseh 

anketirancev. Od tega je sodelovalo 26 oz. 24 % moških in 82 oz. 76 % žensk. Starostna 

skupina predstavlja 31 % študentov do 20 let, 69 % študentov pa je starejših. Mesečni vir 

prihodkov študentov je štipendija, žepnina, darila v denarju, dijaška ali študentsko delo ter 

drugo. Od tega jih največ prejema žepnine, kar predstavlja 37 %.  

 

4.2 METODE DELA  

 

V tem delu smo uporabljali spletno in klasično anketiranje. Anketiranje je potekalo je od 

7.4.2015 do 11.5.2015, med študenti višjih strokovnih šol M. Sobota, Celje in Novo mesto.  

Podatke smo uredili in statistično obdelali v Excelu. 

 

 

4.3 UGOTOVITVE RAZISKAVE - PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

H1:Študenti menijo, da se zdravo prehranjujejo.  
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Slika 1: Struktura anketirancev po mnenju zdravega načina prehranjevanja 

Vir 1: Lastna raziskava 

 

Po analizi odgovor smo ugotovili, da je 24 % anketirancev odgovorilo da se zdravo 

prehranjujejo, 23 %, da se ne prehranjujejo zdravo in 53 % anketirancev pa se trudi 

prehranjevati na zdrav način, vendar jim to vedno ne uspe. Prvo hipotezo lahko ovržemo.  

H2: Socialni položaj študentov vpliva na zdrav način njihovega prehranjevanja 

 

Mladi, ki prehajajo iz socialno šibkejših okoljih imajo slabše prehranjevalne navade. To je 

razvidno tudi iz analize ankete, saj ima 31 % anketirancev prihodke nižje od 100 EUR.  53 % 

študentov bi se bolj zdravo prehranjevalo, če bi bili njihovi viri prihodkov večji, zato hipotezo 

potrjujemo. 

 

H3: Študenti v svojih obrokih zaužijejo dovolj sadja in zelenjave. 

 

 
Slika 2: Struktura anketirancev kolikokrat na teden zaužijejo zelenjavo, sadje in meso 

Vir 2: Lastna raziskava 

 

To hipotezo lahko potrdimo delno, saj večina študentov zaužijejo zelenjavo in meso 3 do 4 

krat tedensko, od tega 43 % zelenjave in 54 % mesa. Zaradi nizkega odstotka (35 %) 

zaužitega sadja 1 do 2 krat tedensko, zastavljene hipoteze ne moremo potrditi. 
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H4: Študenti se zaradi sedečega življenjskega sloga premalo gibljejo.  

 

 
Slika 3: Struktura anketirancev tedenske gibalne aktivnosti 

Vir 3: Lastna raziskava 

 

Glede na zastavljeno hipotezo, lahko komentiramo, da se študentje premalo svoje energije 

vlagajo v svojo telesno aktivnost. Menimo, da bi se morali vsak dan najmanj eno uro ukvarjati 

s športom ali rekreacijo. To hipotezo lahko potrdimo. 

 

H5: Večina informacij o zdravem življenju dobijo preko elektronskih medijev. 

 

 
Slika 4: Struktura anketirancev glede na informacije o zdravem načinu življenja 

Vir 4: Lastna raziskava 

 

To hipotezo lahko potrdimo, saj je z 61 % anketiranih študentov odgovorilo, da informacije o 

zdravem načinu življenja pridobivajo na internetu. 18 % študentov najde informacije o 

zdravem načinu življenja v revijah, le 2 % pridobi ustrezne informacije od svojega zdravnika, 

kar nas malo preseneča. 
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II RAZISKOVALNI DEL – ANALIZA ANKETE DIJAKOV 

5 RAZISKAVA IN UGOTOVITVE 

5.1 NAMEN IN CILJI  

 

Namen raziskave je bil spoznati, kakšne so prehranjevalne navade dijakov in kako socialni 

položaj vpliva na njihov zdrav način prehranjevanja. Raziskati želimo ali socialni status 

dijakov vpliva na njihov zdrav način prehranjevanja, kakšni so njihovi viri financiranja, kako 

se zdravo prehranjujejo in kdaj zaužijejo prvi obrok. 

 

 

5.2 VZOREC 

 

Naš vzorec zajema 623 anket. Od tega je bilo anketiranih 65 % moških in 35 % žensk v vseh 

štirih letih. V letu 2011 jih je bilo 22 %, v letu 2012 38 %, 2013 21 % in v letu 2014 19 %.  

Spletna anketa je bila izvedena v posameznem šolske letu. V raziskavi so zajeti podatki od 

leta 2011 do 2014. 

 

 

5.3 METODE DELA 

 

Analizo podatkov smo naredili s pomočjo spletne ankete, ki so bili pridobljeni kot sekundarni 

vir, smo prikazali s kvantitativno metodo statistične obdelave podatkov. Grafikoni so 

prikazani s pomočjo programskega orodja Excel. 

 

 

5.4 UGOTOVITVE RAZISKAVE - PREVERJANJE HIPOTEZ 
 

H6: Osnovni vir financiranja dijakov je žepnina staršev. 

 

Po analizi odgovorov na vprašanje, kateri so osnovni viri denarnih prejemkov anketiranih 

dijakov, je večina odgovorila in sicer 39,4 % dijakov odgovorilo, da je to štipendija. 37,4 % 

dijakov prejema žepnino staršev in 16,1 % dijakov žepnino ostalih sorodnikov. 1,9 % dijakov 

je vir prejemkov plačilo v športnih klubih. 45,1 %. Šesto hipotezo zavrnemo, saj kot vir 

financiranja dijakov prevladuje štipendija. 

 

H7: Večina dijakov se zdravo prehranjuje. 

 

Pri dijakih smo ugotavljali njihov odnos do zdravega načina prehranjevanja, kar smo merili 

spet stopenjsko lestvico (1 – nikakor se ne strinjam, 2- se ne strinjam, 3 –niti se ne niti se 

strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). Iz analize smo ugotovili, da dijaki 

mislijo, da je njihov način prehranjevanja zdrav. Vendar odgovori na vprašanje v zvezi s hitro 

pripravljeno hrano, kažejo drugačne rezultate. Odgovori v zvezi o zdravem prehranjevanju 

kažejo, da se dijaki ne prehranjujejo zdravo. Čeprav analiza kaže, da dijaki prehrani ne 

posvečajo veliko pozornosti, je iz ostalih dejavnikov merjenja razvidno, da temu ni tako. 

Zaradi tega hipotezo smo zavrnili. 
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Slika 5: Struktura anketirancev glede zdrave prehrane 

Vir 5: Lastna raziskava 

H8: Socialni status dijakov vpliva na zdrav način prehranjevanja. 

 

Iz analize lahko razberemo, da pri dijakih socialni status ne vpliva na zdrav način 

prehranjevanja. Dijaki sicer zaužijejo veliko sadja in zelenjave, poznajo priporočila zdrave 

prehrane vendar si le-to ne morejo privoščiti, ker se jim zdi zdrava hrana predraga. Hipotezo 

potrdimo, saj socialni status pri dijakih vpliva na zdrav način prehranjevanja.  

 

 
Slika 6: Struktura anketirancev vpliva na socialni status dijakov 

Vir 6: Lastna raziskava 

H9: Večina dijakov zaužije prvi obrok v šoli. 

 

Iz analize je razvidno, da večina dijakov vsak dan poje prvi obrok v šoli. Redko pa zaužijejo 

prvi obrok zjutraj doma. Zato to hipotezo potrdimo, saj večina dijakov prvi obrok zaužije v 

šoli. 
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6 ZAKLJUČEK 
 

Strategija RS 2014-2023 kot ključne izzive nove strategije predvideva zagotavljati 

prebivalcem varno in kakovostno hrano ter lokalno trajnostno oskrbo. Krepiti želi enakost v 

zdravju, tudi preko ukrepov za zagotavljanje zdrave prehrane in možnosti za telesno dejavnost 

za zdravje. Prioritetna področja strategije so za to: zdravi začetki v vseh življenjskih obdobjih, 

okolja ki spodbujajo zdravo prehranjevanje in telesno dejavnost za zdravje, varnost in 

kakovost hrane, osveščanje, izobraževanje in usposabljanje ter raziskovanje in spremljanje 

zdravega načina prehranjevanja ter telesne dejavnosti. 

 

Namen raziskovalne naloge v empiričnem delu je bil raziskati vpliv socialnega položaja 

mladih na prehranjevalne navade. Spremljali smo mlade skozi srednješolsko izobraževanje in 

na študiju. Gre za spremljanje iste generacije skozi pet letno obdobje, zato so rezultati 

raziskovalne naloge odraz pernamentnega prilagajanja prehranjevalnih navad mladih, od 

vstopa v srednjo šolo do študentskih dni.  

 

Ugotovili smo, da je opazovalna populacija v času srednješolskega izobraževanja menila, da 

se ne prehranjujejo zdravo. To se ni spremenilo, niti ko so postali študenti. Socialni položaj ne 

vpliva  

 

Z našo raziskavo smo prikazali razne hipoteze zdravega in nezdravega prehranjevanja 

študentov in dijakov. Ugotovili smo, da socialni položaj pri dijakih in študentih vpliva na 

zdrav način prehranjevanja, saj so njihovi viri financiranja prenizki. Če primerjamo količino 

zaužitega sadja in zelenjave ugotovimo, da dijaki v povprečju zaužijejo več sadja in zelenjave 

kot študenti, kar je velikokrat povezano z statusom Eko šol, ki zagotavljajo brezplačne obroke 

sadja  ali pa imajo organizirane odlagalne kotičke za sadje oziroma zelenjavo. Prvi obrok 

dijakov v šoli je žal šolska malica, kar je značilnost nezdravega prehranjevanja. Vzrok za to je 

lahko socialni položaj dijakov ali pa premajhna osveščenost o zdravi prehrani.  

 

Dijaki proučevanja zdrave prehrane je bila tudi telesna aktivnost. Raziskava kaže, da se 

študenti zaradi sedečega sloga premalo telesno aktivni, medtem ko pri dijakih tega problema 

ni, saj imajo ustrezno število ur športne vzgoje. Študenti so prepuščeni lastni samoiniciativi, 

saj v predmetniku nimajo obveznih ur športnih dejavnosti.  

 

Na vsakem posamezniku je, da se odloči ali bo njegov način prehranjevanja zdrav ali ne 

zdrav, vendar pa se naj zaveda, da je zdrav način prehranjevanja dolgoročna naložba za 

življenje. Vendar pa žal v danih ekonomskih razmerah odločitev posameznika ni odvisna 

samo od njegove volje, temveč tudi od njegovega socialnoekonomskega statusa.  
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1 UVOD 
 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

Havaji!!?? Sanjska destinacija za počitnikovanje. A kaj, ko je tako daleč, tako draga. Ali res?  

Naš namen v raziskovalni nalogi je ugotoviti, kako bi par (fant in dekle) najceneje preživel 

sanjske počitnice na Havajih, in sicer preko turistične agencije ali v lastni režiji. Izhodiščna 

točka našega potovanje na Havaje je na Ptuju. Ker je čas počitnic za večino v poletnem času, 

smo se odločile za termin od 11.07.2015 do 25.07.2015, torej za štirinajst dnevno 

počitnikovanje. Zanima pa nas predvsem to, kje prihranimo več in s tem ceneje preživimo 

obravnavane počitnice – ali preko izbrane najugodnejše turistične agencije ali preko lastne 

režije.   

 

Najprej se bomo osredotočile na turistične agencije v Sloveniji (4 -5) in preverile ponudbe ter, 

na podlagi pridobljenih podatkov, izbrale najugodnejšo. Zanimala nas bo predvsem končna 

cena ter sama vsebina ponudbe (prevoz, nastanitev, hrana…). Povpraševanje po tej destinaciji 

bomo razširile na sosednje države - Avstrijo, Italijo, Madžarsko in Hrvaško. V vsaki državi 

bomo poiskale tri najbolj ugodne turistične agencije in najcenejšo med njimi primerjale s 

slovensko turistično agencijo. Nato bomo iskanje razširile tudi na druge države EU in 

poskusile najti turistično agencijo, ki bo ponudila glede na ceno in kakovost naj bolj ugodno 

ponudbo. Na podlagi teh poizvedb in izbire bomo nato izbrale tisto turistično agencijo, ki, 

glede na izbor ponudbe, nudi najnižjo ceno.       

 

Na podlagi te izbire, se bo nato naše raziskovanje usmerilo v organiziranje potovanja v lastni 

režiji. Zanimali nas bodo stroški letalskega prevoznika, stroški prenočitev, stroški prevoza na 

Havajih, stroški ogleda (lokalnih zanimivosti, udeležbe izletov) ter stroški hrane. V 

empiričnem delu bomo primerjale stroške izbrane turistične agencije in stroške lastne režije. 

Naše ugotovitve bomo analizirale tudi s pomočjo grafičnih in tabelaričnih prikazov. 

 

 

1.2 NAMEN, CILJI IN OSNOVNE TRDITVE 

 

Namen naloge je, da ugotovimo, kako najceneje preživeti počitnice na Havajih. V ta namen 

bo izvedle primerjavo stroškov, ki nastanejo pri počitnikovanju preko turistične agencije in 

preko lastne režije. Izbrale smo si domače in tuje turistične agencije (sosednje države 

Slovenije in širše v EU), ter nato preko spleta za iste storitve (letalski prevoz, nastanitve, 

prehrana, ogled zanimivosti…), kot jih ponuja cenovno najbolj ugodna turistična agencija, le-

te poiskati v lastni režiji. 

  

Naši cilji so ugotoviti, katere turistične agencije nudijo najbolj ugoden aranžma v Slovenji, 

sosednjih državah in v EU nasploh. Na podlagi najugodnejše ponudbe želimo same izdelati 

počitniško potovanje v lastni režiji in pri tem ugotoviti kakšni so prihranki potovanja v lastni 

režiji ter kje so ti prihranki največji. Na podlagi končne analize pričakujemo, da bomo lahko 

tudi zanesljivo potrdile našo osnovno trditev, da pričakujemo velik stroškovni prihranek, če se 

takšnega potovanja lotimo v lastni režiji.  
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1.3 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE 

 

Za sam predmet raziskave smo izbrale počitnikovanje na Havajih, kjer bomo izhajale iz tega 

da: 

 bomo obdelale, poleg slovenskih, tudi turistične agencije sosednjih držav in ostalega 

področja EU, 

 poiskale končno ponudbo, ki morda ne bo najbolj idealna, bo pa, v primerjavi z 

ostalimi, najboljša, 

 izdelale cenovno naj bolj idealen scenarij preživetja počitnic na Havajih v lastni režiji 

s pomočjo spleta, kjer bom poskusile poiskati najcenejše ponudnike tistih storitev, ki 

bi jih dobile tudi preko turistične agencije.    

 

Omejitve, ki jih vidimo, so povezane predvsem s časovno in izbirno (morda najboljše izbrane 

variante niso tudi absolutno najboljše) omejitvijo iskanja podatkov preko spleta.  

 

 

1.4 METODE RAZISKOVANJA 

 

Pri izdelavi naloge bomo uporabile deskriptivno metodo, kar pomeni, da bomo le spoznavale 

stanje nekega pojava, ne da bi ga vzročno proučevale. V raziskovalnem delu bomo uporabile 

predvsem metodo komponiranja, kjer gre za proučevanje, pri katerem se značilnosti 

določenega pojava primerjajo z nekim drugim pojavom in metodo analize, s pomočjo katere 

bomo lahko podale končne ugotovitve.  

 

 

I TEORETIČNI DEL  

 

2 PONUDBA IZBRANIH TURISTIČNIH AGENCIJ V SLOVENIJI, 

SOSEDNJIH DRŽAVAH IN EU 
 

 

2.1 NAJBOLJ UGODNA TURISTIČNA PONUDBA V SLOVENIJI 

 

V Sloveniji smo pri iskanju destinacije Havaji našle naslednje ponudnike in sicer Exotic 

Tours, Shappa, Agencija Sajko in Palma. Ponudbe, katere ponujajo, so si podobne in 

vsebujejo vsaj tri od štirih otokov (Oahu, Kauai, Maui, Big Island).  

 

2.1.1. Turistična agencija Exotic Tours 

 

Agencija iz Ljubljane se je rodila iz sanj in drznih načrtov nekaj mladih ljudi, ki so živeli za 

potovanja, za spoznavanje drugačnega in daljnega. Ne samo, da želijo ustvariti potovanja 

ampak še veliko več kot so doživetja. Ustvarjajo drugačna potovanja, ki nekaj pomenijo in so 

posebna. Imajo veliko zvestih strank zato se večina novih popotnikov obrača na njih po 

priporočilu. Odlikuje jih dinamičnost, prilagodljivost in zanesljivost. Strmijo k 

zadovoljevanju cilja, zato so pripravljeni veliko narediti. E-potovanja je majhna agencija z 

ogromno ponudbo. Organizirajo ogromno poročnih potovanj (http://www.sanjska-

poroka.com/o-nas/). 

 

 

 

http://www.sanjska-poroka.com/o-nas/
http://www.sanjska-poroka.com/o-nas/
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Ponudba Havaji: 

V turistično ponudbo je vključeno: 

 nastanitev: 2.550 € (doplačilo za bivanje v hotelih standard plus cca. 200 € na osebo) 

= 5.100 € za dve osebi 

 hrana: ni vključena v ceno 

 letalski prevoz: vključen v ceno 

 prevoz: doplačilo za najem avtomobila, doplačilo za polet s helikopterjem 

SKUPAJ: 5.100 € 

 

2.1.2. Turistična agencija Shappa 

 

V turistični agenciji Shappa iz Ljubljane menijo, da niso za vsakogar, temveč za posebne 

ljudi, ki hodijo po svetu z odprtimi očimi in poskočnim korakom. Torej za pustolovce in za 

adrenalinske norce, za lenobe in za radovedneže, za mlade in za stare, samske in zaljubljene, 

ter zaljubjene v druge kulture in zaljubljen v drugačne ljudi (http://www.shappa.si/predstavite 

v/#predstavitev-shappe).  

 

Ponudba Havaji: 

 nastanitev: 2.650 €  na osebo = 5.300 € na dve osebi 

 hrana: ni vključena v ceno  

 letalski prevoz:vključen v ceno 

 prevoz: 950 € (prevozi, izleti, vstopnine) 

SKUPAJ: 6.250 € 

 

2.1.3. Turistična agencija Palma 

 

Slogan agencije Palma iz Celja se glasi: »Da se vas svet dotakne«. Že dobrih 20 let ustvarjajo 

potovalna in počitniška doživetja. Danes so velika in povezana družina. Njihove vrednote so 

odličnost in znanje, varnost in sprostitev, radovednost in živahnost, prilagodljivost in posluh 

do želj njihovega potnika, sprejemanje in razumevanje drugačnosti. Poslanstvo, ki ga imajo je 

vedno znova odviti prave ventile in doseči, da se vas svet dotakne (http://www.palma.si/o-

palmi).  

 

Ponudba Havaji: 

 nastanitev: 37 € na dan = 518 € na osebo = 1.036 € za dve osebi 

 hrana: vključena v ceno 

 letalski prevoz: 2. 951 za dva 

 prevoz: ni vključen v ceno 

SKUPAJ: 3.987 € 

 

2.1.4. Turistična agencija Sajko 

 

Turistična agencija Sajko, s sedežem v Slovenski Bistrici, se ukvarja s prodajo lastnih 

turističnih aranžmajev in prodajo aranžmajev drugih domačih in tujih poslovnih partnerjev. 

Kot turistična agencija sledijo nenehnim spremembam vedenja turistov, vzrok za katere so 

različni dejavniki. Nahajajo se na treh lokacijah v Slovenski Bistrici, Ljubljani in Mariboru, 

kjer zaposleni strokovno svetujejo in ponujajo destinacije po želji turista (http://www.sajko-

turizem.si/si/2011-04-19-08-54-54). 

 

 

http://www.palma.si/o-palmi
http://www.palma.si/o-palmi
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Ponudba Havaji: 

 nastanitev: 3.495 € na osebo = 6.990 € za dva 

 hrana: vključen zajtrk  

 letalski prevoz: vključen v ceno 

 prevoz: vključen v ceno 

SKUPAJ: 6.990 € 
 

2.1.5. Najbolj ugodna ponudba najdena v Sloveniji 
 

Pri primerjavi stroškov ponudb posameznih slovenskih turističnih agencij vidimo (slika 1), da 

je najugodnejšo ponudbo ponudila turistična agencija Exotic Tours, saj so podatki agencija 

Palma nepopolni in ne ustrezajo našim zadanim kriterijem. Zato je bila ponudba agencije 

Exotic Tours tudi osnova za primerjavo drugih ponudb, ki smo jih pridobile v sosednjih 

državah in nekaterih ostalih državah EU. 
  

 
Slika 1: Graf prikaza stroškov ponudb posameznih agencij v Sloveniji 

 

 

2.2 NAJBOLJ UGODNA TURISTIČNA PONUDBA V SOSEDNJIH DRŽAVAH 

 

2.2.1. Najbolj ugodna turistična ponudba v Avstriji 

 

Pri iskanju ponudb turističnih agencij v Avstriji smo naletele na težavo v tem, da agencije 

nudijo, ponudbe, ki so namenjene turistom, ki bodo na Havajih, bolj kot ne »počivali« v 

boljših hotelih in koristili njihove storitve.  

 

Tako nudi turistična agencija FTI Touristik iz Linza naslednje(http://pauschalreisen. 

fti.at/booking/fti2_touristik/index.php?KID=251010&nurflug=&laenderkenner=A&termin=1

436565600&te_g=1&ruecktermin=1437775200&rute_g=1&verpflegung=-1&zimmer=-1&s p 

ortmoeglichkeiten=1&zielgebiets_kenner=141&dauer=6_14&personen=25;25;;;;;&an zahl_ 

treffer_seite=10&engine=pauschal&formular=4&PHPSESSID=d0bc5269435e73fffae346e3f

de19da9&tt_nb_ttOmnitureClickPath_rd=3&ID=&mode=&offID=&debug=&IFF=4980&ziel

gebiets_kenner=141&detail=termine&showresult=1&startposition_hotel=0)  
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 nastanitev: 3.758 € za dve osebi 

 hrana: vključena v ceno 

 letalski prevoz iz Salzburga: 3.625 € za dva 

 prevoz do hotela vključen v ceno 

     SKUPAJ: 7.383 € 

 

Turistična agencija TUI. at z Dunaja nudi naslednje(https://www.tui.com/book/?adults=2& 

searchScope=HOTEL&boardType=AO&boardTypeOpCode=U&bookingCode=2FTU&bookingSyste

m=SMARTXML&destination=OGG&offerStartDate=2015-07-11&offerEndDate=2015-07-25&offe 

rDuration=14&startDate=2015-07-11&endDate=2015-07-25&duration=14&category=3&city=Ka% 

27anapali&countryId=1041&hotelDuration=14&hotelId=dbaaf4e5ca96dd45b4ad47eea4d3b80b&hote

lName=Kaanapali%20Beach%20Hotel&hotelRating=5.2&hotelRecommendationRate=100&hotelStar

tDate=2015-07-11&hotelVoteNumber=5&giataId=15153&price=1125.97&pricePerPerson=false&to 

talPrice=2251.95&operator=TUID&productCode=OGG10040&programType=0243&roomType=DR

&roomTypeDescription=147%3B20596&roomTypeDescriptionShort=Garden%20View&roomTypeO

pCode=2FT&transferIncluded=false&travelType=LAE2&advantages=&flightAlternatives=&flightTy

peAlternative=false&freeCancellation=A&sessionStartTime=1430496889204&giataCountryId=229&

countryName=USA&regionId=1447&regionName=Hawaii):  

 nastanitev: 2.520 € za dve osebi 

 hrana: ni vključena v ceno 

 letalski prevoz iz Dunaja: 3.625 € za dva 

SKUPAJ: 6.259 € 

 

Turistična agencija Neckermann Reisen z Dunaja nudi (http://www.neckermann-reisen.at/): 

 nastanitev: 2.952 € za dve osebi 

 hrana: vključena v ceno 

 letalski prevoz iz Graza: 2.860 € za dva 

            SKUPAJ: 5.812 € 
 

Na sliki 2 vidimo, da je najcenejšo ponudbo ponudila turistična agencija Neckermann 

Reisen.  

 
Slika 2: Graf prikaza stroškov ponudb posameznih agencij v Avstriji 
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2.2.2. Najbolj ugodna turistična ponudba v Italiji 

 

Pri iskanju ponudb turističnih agencij v Italiji smo izbrale naslednje agencije: Grande Trivagi, 

Turisti per Caso in Hotelplan Viaggi Inconfondibili. Tudi te agencije (razen Turisti per Caso) 

nudijo samo dopustovanje v Honolulu in ne nudijo dodatnih izletov in ponudb.  

 

Turistična agencija Grande Trivagi tako nudi naslednje (http://www.igrandiviaggi.it/richiedi-

informazioni/): 

 nastanitev: 2.640 € za dve osebi 

 hrana: ni vključena v ceno 

 letalski prevoz: 2.400 € za dva 

 prevoz z/na letališča: 120 € za dva 

SKUPAJ: 5.160 € 
 

Pri turistični agenciji Turisti per Caso ponujajo naslednje (http://turistipercaso.it/hawaii / 59 

228/lost-in-oahu.html): 

 nastanitev: 2.696 € za dve osebi 

 hrana: vključena v ceno 

 letalski prevoz: 2.400 € za dva 

 notranji prevozi: vključeni v ceno 

 zavarovanje + prtjaga: 140 € za dva 

SKUPAJ: 5.236 € 

 

Turistični agencija Hotelplan Viaggi Inconfondibili nudi naslednje ( http://translate.google.si/ 

translate?hl=sl&sl=it&u=http://www.hotelplan.it/viaggi/stati-uniti/i-nostri-tour/&prev= sear 

ch): 

 nastanitev: 2.304 € za dve osebi 

 hrana: ni vključena v ceno 

 letalski prevoz: 2.400 € za dva 

SKUPAJ: 4.704 € 

 

Na sliki 3 vidimo, da je najcenejšo ponudbo ponudila turistična agencija Hotelplan Viaggi 

Inconfondibili, vendar smo zaradi popolnosti ponudbe izbrale turistično agencijo Turisti per 

Caso. 
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Slika 3: Graf prikaza stroškov ponudb posameznih agencij v Italiji 

 

2.2.3. Najbolj ugodna turistična ponudba na Hrvaškem 

 

Pri iskanju turističnih ponudb, smo izbrale tri, pri čemer samo agenciji O-Tours d.o.o. in  

Jammark Travel Agency iz Zagreba nudita skoraj popolno ponudbo. 

   

Agencija O-Tours d.o.o. iz Zagreba nudi naslednje (http://www.otours.hr/daleka-putovanja-

vise/sad%C2%A0-%C2%A0-hawaii-34.html): 

 nastanitev: 3.913 € za dve osebi 

 hrana: vključena v ceno 

 letalski prevoz iz Zagreba: 2.470 € za dva 

 prevoz do hotela vključen v ceno 

 prevozi med otoki: 40 €  

SKUPAJ: 6.423 € 

 

Turistična agencija Jammark Travel Agency iz Zagreba nudi (http://www.jammark.hr/ 

default.aspx?id=10):  

 nastanitev: 4.489 € za dve osebi 

 hrana: vključena v ceno 

 letalski prevoz iz Zagreba: 1.646 € za dva 

 notranji prevozi vključeni v ceno 

SKUPAJ: 6.135 € 

 

Turistična agencija Mondo pa nudi naslednje (http://www.mondotravel.hr/hawaii-putovanje-

havaji-honolulu): 

 nastanitev + letalski prevoz: 6.958 € za dve osebi 

 hrana: vključena v ceno  

 letališka taksa 508 € 

SKUPAJ: 7.466 € 

 

Na sliki 4 vidimo, da je najcenejšo ponudbo ponudila turistična agencija Jammark Travel 

Agency.  
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Slika 4: Graf prikaza stroškov ponudb posameznih agencij na Hrvaškem 

 

 

2.2.4. Najbolj ugodna turistična ponudba na Madžarskem 

 

Na Madžarskem smo pri iskanju destinacije Havaji našle naslednje ponudnike: Lupus-Travel 

Utazási Iroda Kft, Agria Travel in Mauri Utazási Kft. Ponudbe, katere ponujajo, so si 

podobne in vsebujejo vse štiri otoke (Oahu, Kauai, Maui, Big Island). 

 

Agencija Lupus-Travel Utazási Iroda Kft. iz Budimpešte je za potovanje na Havaje 

ponudila(http://utazas.net/offers/1600/USA_-_Amerikai_Egyesult_Allamok/Oahu_% 28Waik 

iki_Beach%29/7_es_12_ejszakas_udules_Waikiki_Beachen_-_Oahu-szigeten): 

 nastanitev: 3.628 € za dve osebi 

 hrana: vključena v ceno 

 letalski prevoz: 3.040 € za dva 

 notranji prevozi: 40 € za dva 

SKUPAJ: 6.708 € 

 

Turistična agencija Agria Travel iz Budimpešte ponuja naslednje 

(http://www.agriatravel.hu/index.php): 

 nastanitev: 2.975 € za dve osebi 

 hrana: vključena v ceno 

 letalski prevoz: 3.275 € za dva 

 notranji prevozi: vključeni v ceno 

SKUPAJ: 6.250 € 

 

Turistična agencija Mauri Utazási Kft. iz Budimpešte ponuja naslednje storitve 

(http://mauri.hu/szallas/outrigger-waikiki-on-the-beach): 

 nastanitev: 7.364 € za dve osebi 

 hrana: vključena v ceno 

 letalski prevoz: vključen v ceno 

 notranji prevozi: vključeni v ceno 

SKUPAJ: 7.364 € 
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Na sliki 5 vidimo, da je najcenejšo ponudbo ponudila turistična agencija Agria Travel. 

 
Slika 5: Graf prikaza stroškov ponudb posameznih agencij na Madžarskem 

 

Na sliki 6 lahko vidimo, da je italijanska ponudba (Turisti per Caso) najbolj ugodna v 

sosednjih državah, obenem pa je tudi najbolj popolna. 

 
Slika 6: Graf prikaza stroškov ponudb agencij sosednjih držav  

 

 

2.3 NAJBOLJ UGODNA TURISTIČNA PONUDBA V PREOSTALIH DRŽAVAH 

EU 

 

V Veliki Britaniji smo pri iskanju destinacije Havaji našle naslednja ponudnika: turistična 

agencija Expedia in turistična agencija Myvacation. 

 

Turistična agencija Expedia iz Bellevue ponuja naslednje storitve (http://www.expedia.ie/ 

?semcid=EXPE.IE.001.001.03.01&kword=expedia!e.ZzZz.3390000182937.0.18460248141.e
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xpedia.expedia&gclid=CjwKEAjwj9GqBRCRlPram97Xk3ESJADrN7IeiUkitcShhHCbbHL9

IM7owLQvW9eLnOt4iY6jrG8tmhoCZKHw_wcB): 

 nastanitev: 5.134  € za dve osebi 

 hrana: ni vključena v ceno 

 letalski prevoz: vključen v ceno 

 prevozi: niso vključeni v ceno 

      SKUPAJ: 5.134 € 

 

Turistična agencija Myvacation iz Gants Hill IIford Essex ponuja naslednje storitve 

(http://www.myvacations.co.uk/): 

 nastanitev: 6.716 € za dve osebi 

 hrana: ni vključena v ceno 

 letalski prevoz: vključen v ceno 

 prevozi: niso vključeni v ceno 

      SKUPAJ: 6.716 € 

 

V Nemčiji smo pri iskanju destinacije Havaji našle naslednja ponudnika:  Turistična agencija 

Thomas Cook in turistična agencija Sonenklar. 

 

Agencija Thomas Cook  iz Oberursel-a je  za potovanje na Havaje ponudila   

http://www.thomascook.de/reise-angebote/usa/hawaii/: 

 nastanitev: vključena v ceno 

 hrana: vključena v ceno 

 letalski prevoz: vključen v ceno 

 prevozi: niso vključeni v ceno 

SKUPAJ: 7.004 € 

  

Agencija Sonenklar je iz München-a je za potovanje na Havaje ponudila 

http://www.sonnenklar.tv/: 

 nastanitev: vključena v ceno 

 hrana: vključena v ceno 

 letalski prevoz: vključen v ceno 

 prevozi: niso vključeni v ceno 

      SKUPAJ: 6.490 € 

 

Na Češkem smo pri iskanju destinacije Havaji našle naslednjega ponudnika: turistična 

agencija CzechTourisem. 

 

Turistična agencija CzechTourism iz Prague ponuja naslednje storitve 

(http://www.czechtourism.com/home/):  

 nastanitev za dve osebi: 2.774 € 

 hrana: vključena v ceno polpenzion 

 letalski prevoz : 2.328 € za dva 

 prevoz: / 

     SKUPAJ: 5.102 €  

 

Na Slovaškem smo pri iskanju destinacije Havaji našle naslednjega najugodnejšega 

ponudnika:  turistična agencija Milujemcestovanie (http://www.milujemcestovanie.sk/) 

 Nastanitev za dve osebi: 6.141 € 
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 hrana: vključena v ceno alla cart 

 letalski prevoz: vštet v ceno 

 prevoz: 

            SKUPAJ: 6.141 € 
 

Na sliki 7 so prikazane še nekatere ponudbe, ki jih nudijo turistične agencije še iz ostalih EU 

držav. Vidimo lahko, da je najcenejša ponudba podana od agencije Milujemcestovanie iz 

Slovaške, ki je najbolj popolna, saj cenejše ponudbe nimajo vključenega prevoza..  

 

 
Slika 7: Graf prikaza ponudb v drugih državah EU  

 

 

2.4 IZBIRA NAJBOLJŠE TURISTIČNE PONUDBE ZA POČITNICE NA HAVAJIH 

 

Pri končni izbiri najbolj ugodne turistične ponudbe smo prišle do zaključka, da je najboljšo in 

najbolj popolno ponudbo dala italijanska turistična agencija Turisti per Caso, katere končna 

cena znaša 5.236 €. 

 

 

II RAZISKOVALNI DEL 

 

3 IZDELAVA TURISTIČNEGA ARANŽMAJA ZA POČITNICE NA 

HAVAJIH V LASTNI REŽIJI 
 

 

3.1 Izbira letalskega prevoznika 

 

Letalski prevozniki: 

Med veliko konkurenco ponudnikov letalskih prevozov smo poiskale tistega, ki je najbolj 

ugoden. Pregledali smo ponudbe tako naših, kot tudi nekaj tujih ponudnikov.  

 

Najbolj ugodna letalska ponudba je bila najdena preko spletnega iskalnika »Momondo« 

(http://www.momondo.co.uk/). Cena leta iz Ljubljane v Honolulu in nazaj znaša 2.815 € za 

dve osebi. 
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Tabela 1: Odhod iz Ljubljane v Honolulu 

Odhodni kraj Ura leta Kraj prihoda 

Ljubljana  

(Brnik) 

7:00 – 8:25 Frankfurt  

(Frankfurt Intl) 

Frankfurt  

(Frankfurt Intl) 

10:05 – 12:40  Los Angeles  

(Los Angeles Intl)  

Los Angeles  

(Los Angeles Intl) 

14:30 – 17:20 Honolulu  

(Honolulu Intl) 

 

Tabela 2: Odhod iz Honolulu v Ljubljano 

Odhodni kraj Ura leta Kraj prihoda 

Honolulu  

(Honolulu Intl) 

7:25 – 15:32 San Francisco  

(San Francisco Intl) 

San Francisco  

(San Francisco Intl) 

19:05 – 14:55  Frankfurt  

(Frankfurt Intl) 

Frankfurt  

(Frankfurt Intl) 

16:30 – 17:45 Ljubljana  

(Brnik) 

 

Pri poletu domov imamo dva prestopa, kar nam povzroči časovni zamik vračanja za en dan. 

Zaradi prehodov v različne časovne pasove, se temu prilagodijo tudi ure letov.  

 

 

3.2 Izbira prenočitev  

 

Ponudbe najugodnejših prenočišč: 

 

Apartma Keauhou Resort Ocean View Townhouse: 

 500 m od obale, apartma s pogledom na morje 

 21 km od letališča 

 774 € za dva 

 14.7.2015 - 25.7.2015 

 

Ponudba v apartmaju: balkon, razgled, pogled na morje, pogled na bazen, televizija, kabelski 

programi, TV z ravnim zaslonom, predvajalnik blu-ray, likalnik, dnevni prostor, ventilator, 

pralni stroj, zaseben vhod, kavč, marmorna tla/ ploščice, sušilnik perila, garderoba/omara, 

obešalo za perilo, tuš, sušilec za lase, WC, oprema za pripravo čaja/kave, hladilnik, 

mikrovalovna pečica, pomivalni stroj, kuhinja, jedilnica, kuhalnik vode, kuhinjska posoda, 

pečica, štedilnik, opekač kruha, žar, jedilna miza, zunanje pohištvo, jedilnica na prostem , 

budilka, brisače, posteljnina 

 Brezplačen WiFi je na voljo v vseh sobah. 

 Velikost apartmaja: 74 m². 

 Spalnica 1: 1 zelo velika zakonska postelja. 

 Dnevna soba: 1 raztegljiv kavč. 

(http://www.booking.com/hotel/us/keauhou-resort-ocean-viewtownhouse.sl.html?aid =37644 

3;label=booking-name-91i054cC1_zM_OXqRkHU_QS74486177560%3Apl%3Ata% %3Ap2 

642.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=18acd56dbd56d81ee7fac92b1b6499db;dcid=4;checki

n=2015-07-14;checkout=2015-07-25;dist=0;srfid=492c1ddcb6d5a41eefa365c75faf68 fd320 

52ea7X10;type=total;ucfs=1&#map_closed) 
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Hotel Honokaa** 

 Vključen zajtrk 

 833 € za dva 

 14.7.2015 – 25.7.2015 

 Hilo Airport je oddaljen 59 km 

 5 km od obale 
 

Ponudba v sobi: tuš, WC, kopalnica, brisače, posteljnina (http://www.booking. com/hotel 

/us/kona-seaside.sl.html?aid=376443;label=booking-name-91i054cC1_zM_OXqRkHU_QS 

74486177560%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2642.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=18acd56db

d56d81ee7fac92b1b6499db;dcid=4;checkin=2015-07-14;checkout=2015-07-25;dist= 

0;srfid=492c1ddcb6d5a41eefa365c75faf68fd32052ea7X15;type=total;ucfs=1&#map_closed) 

 

Hiša Beaches, Sunsets, & Mountains-KRoom 

 blizu gor, plaž, 

 hiša se nahaja 15 min hoje in 5 min vožnje s kolesom od Pokai Bay, 20 min vožnje z 

avtobusom ali 15 min vožnje s kolesom od plaže Makaha Surf Beach, 

 12 nočitev / 770 €. 

(https://www.airbnb.com/rooms/4896938?checkin=07%2F14%2F2015&checkout=07%2F25

%2F2015&guests=2&s=KKae) 

 

Čoln: Hoa Hele 32 ft Erikson 

 690 € za dva za 11 nočitev 

 čoln zasidran v morju 

 ni dodatnega plačila za dodatne goste 

(https://www.airbnb.com/s/Hawaii--United-States?checkin=07%2F14%2F2015&checkout = 

07%2F25%2F2015&guests=2&price_max=35&ss_id=pyuzjxpd) 

 

Hiša:  Menjava hiše za hišo 

 14 dni 11.7.2015 - 25.7. 2015 

 zastonj (menjava) - osnovna oprema 

 brez hrane 

 50 m od plaže 

https://www.couchsurfing.com/people/claimsmanager4u 

 

Od vseh zbranih ponudb v lastni režiji, smo se odločile za ponudbo, pri kateri zamenjamo 

hišo. Ponudba je najugodnejša, saj je brezplačna, ker gre za sistem menjave hiše za hišo, ki je 

že utečen povsod po svetu. 

 

 

3.3 Izbira načina prevoza na Havajih 

 

Za vožnjo po otokih bomo izbrali mestne avtobuse, ki so na voljo brezplačno, če na njih ne 

zasedemo sedežev. Cena vožnje z letali med posameznimi otoki (primer: Kauai-Oahu) znaša 

okoli 5 $ (4,45 €) na osebo. 
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3.4 Ogled lokalnih zanimivosti, udeležba izletov (to bo odvisno od ponudbe turistične 

agencije) 

 

1. Nacionalni park vulkanov na Havajih 

 cena na vozilo 10 €, 

 cena na osebo pešca: 5 € na osebo, 

 cena na skupino do 16 oseb: 5 € na osebo, 

 mlajši od 15 let imajo zastonj. (http://www.nps.gov/havo/planyourvisit/lava2.htm) 

  

2. Sea Life Park ( živi morski park ) 

 

 Plavanje z delfini na 1 odraslega: 184 €. 

 Plavanje z morskimi na enega odraslega: psi 99 €. 

 Plavanje z morskim levom na enega odraslega: 99 € 

http://www.sealifeparkhawaii.com/). 

  

3. Živalski vrt na Havajih 

 Cena odraslega od 13 let dalje : 14 €. 

 Cena na otroka: do 3- 12let : 6 €. 

 Cena za od 0 - 3 brezplačno (http://www.honoluluzoo.org/default.htm). 

  

4. Tropski botanični vrt na Havajih 

 Cena za 1 odraslega: 15 €. 

 Cena za otroke od 6 – 16: 5 €. 

 Če želimo tam igrati še golf doplačilo še 5 € (http://www.htbg.com/index.html).  

  

5. Pacifični muzej Letal  

 Cena za odraslega 35 € (http://www.pacificaviationmuseum.org/). 

 

 

3.5 Prehrana 

 

Havaji načeloma niso poceni. Če bi si hrano, kupljeno na lokalni tržnici ali trgovini  

pripravljale same, bi za to porabile  30 €/dan za dve osebi, v ceno je všteta tudi pijača, če 

predvidevamo, da pijačo nosimo za seboj in obiščemo lokale enkrat dnevno. 

 

 

4 PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV TURISTIČNE AGENCIJE 

IN LASTNE REŽIJE 
 

 

4.1 Primerjava skupnih stroškov turistične agencije in lastne režije 

 

V tabeli 3 so prikazani stroški najugodnejšega ponudnika in stroški potovanja v lastni režiji. 
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Tabela 3: Primerjava stroškov dveh variant 
 Turisti per Caso- Italija Lastna režija 

Nastanitev 2.696 € Brezplačna-izmenjava hiše 

Hrana in pijača Vključena v ceno 360 € 

Letalski prevoz 2.400 € 2.815 € 

Notranji prevozi Vključeni v ceno 40 € 

Dodatna ponudba Zavarovanje + prtljaga = 140 € / 

Prevoz do letališča in 

nazaj 

Ptuj- Ljubljana 

24 € 24 € 

Znamenitosti 287 € 287 € 

Osebna potrošnja 200 € 200 € 

Skupni stroški 5.747 € 3.726 € 

 

 

4.2 Ugotovitve 

 

Primerjale smo najboljšo ponudbo potovanja na Havaje, od izbranih turističnih agencij iz 

Slovenije, sosednjih držav in še nekaterih držav Evropske unije s stroški, ki nastanejo pri 

lastni organizaciji potovanja. Ugotovile smo, da pri potovanju v lastni režiji  prihranimo cca. 

35 %, kar znaša 2.021 € napram najugodnejši agencijski ponudbi. V primeru da bi si let lahko  

rezervirali že nekaj mesecev prej, bi se nam stroški potovanja še znižali, saj bi pridobili še 

dodaten popust pri ceni letalskih vozovnic.  

 

Sama zasnova naloge se je na prvi pogled zdela precej enostavna, vendar smo kaj kmalu 

ugotovile, da agencije prekrivajo podatke, dajejo ponudbe, pri katerih se Havaji ponujajo 

skupaj s celinsko Ameriko, ter na tak način dajejo vtis, da je ponudba ugodnejša, kot je v 

resnici. 

 

Samo iskanje po spletu je bilo oteženo, saj smo iskale po tujih turističnih agencijah v 

Evropski uniji. Veliko turističnih agencij nima svojih ponudb prevedenih v angleški jezik, kar 

nam je povzročalo težave pri prevajanju.  

 

Tudi zaradi časovne omejenosti je bilo zbiranje podatkov kar zahtevno in kompleksno, vendar 

pa smo pridobile s tem kar veliko izkušenj s pridobivanjem podatkov preko spletnih 

mednarodnih strani. 

 

 

5 ZAKLJUČEK 
 

V raziskovalni nalogi smo članice raziskovalne skupine  iskale najugodnejšo ponudbo za 

sanjske počitnice na Havajih. Preučile smo najboljše ponudbe Slovenskih agencij, ugotovile 

smo, da je najugodnejša ponudba od turistične agencije iz Ljubljane Exotic Tours, saj ne 

želijo ustvariti potovanja ampak še veliko več kot so doživetja. Ustvarjajo drugačna 

potovanja, ki nekaj pomenijo in so posebna. Analizirale smo tudi ponudbe različnih turističnih 

agencij iz držav Evropske unije in ugotovile, da je najugodnejša ponudba italijanske turistične 

agencije, ki pa je kljub vsemu za 35 % dražja od potovanja v lastni režiji.   
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