
UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA 

 

LARA BUDJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPER, 2018 

L
A

R
A

 B
U

D
JA

 
 

 
 

 
Z

A
K

L
JU

Č
N

A
 P

R
O

JE
K

T
N

A
 N

A
L

O
G

A
 

 
 

 
 

  
2

0
1

8
 



UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključna projektna naloga 

TRŽENJE DESTINACIJE ZA ŠTUDENTE OBALNE 

REGIJE 
 

 

Lara Budja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koper, 2018                                                                            Mentor: doc. dr.  Armand Faganel  

 



 

III 

POVZETEK 

Pri predstavljenem problemu, trženje destinacije za študente obalne regije, diplomskega dela so 

podane ugotovitve in predlogi izboljšav z zbranimi in predelanimi informacijami pri trženju 

turizma mesta Maribor mladim v obalni regiji. Zaključna projektna naloga zajema teorijo z 

osredotočanjem na turistični trg, trženjski splet in management trženja. V drugem delu 

diplomske naloge so podrobno predstavljeni mesto Maribor, turistična ponudba mesta, 

znamenitosti kot tudi točke, ki bi lahko bile bolj zanimive mlajši populaciji. Zaključni del 

diplomske naloge je anketna raziskava, ki je bila izvedena med študenti Primorske regije. 

Rezultati ankete prikazujejo, da študentje dokaj dobro poznajo mesto Maribor. Prav tako so v 

delu podane informacije Zavoda za turizem Maribor in Turistično informacijskega centra 

Maribor, ki imata zanimivo ponudbo za mlade in tudi promovirata mesto Maribor po drugih 

regijah.  

 

Ključne besede: študentje, anketiranje, Primorska, turizem, mesto Maribor. 

 

SUMMARY 

The presented problem or concept of bachelor thesis gives conclusions and suggestions for the 

improvement, using collected and processed information regarding tourism marketing of the 

city of Maribor to the young population in the coastal region. The diploma paper includes 

theoretical part and targets tourist market, marketing network in tourism and market 

management. The second part of the thesis includes a presentation of the city of Maribor, its 

touristic offer, sights as well as parts, which could attract younger population. The last part is a 

questionnaire research, which was carried out among the students in the Slovene Littoral. The 

research shows that students are rather familiar with the city of Maribor. Information from 

Maribor – Pohorje Tourist Board and Tourist Information Centre Maribor are also provided as 

well as their interesting offer for young people. They also promote the city of Maribor in other 

regions.  

 

Key words: students, questionnaire, Slovene Littoral, tourism, the city of Maribor. 
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1 UVOD 

Turizem, ki je danes vse bolj razvita gospodarska dejavnost, se ukvarja z zadovoljevanjem 

potreb turistov, nudenjem uslug turistom s ciljem njihovega telesnega, psihičnega in duševnega 

zadovoljstva.  

Na območju občine Maribor je veliko znamenitosti, ki so vredne ogleda. 

1.1 Opredelitev problema 

Problem, ki ga vidimo na območju občine Maribor je, da znamenitosti premalo tržimo. 

Pri opredeljevanju trženja v turizmu združujemo managerski in družbeni pomen trženja, 

upoštevati pa je treba lastnosti turistične dejavnosti. Trženje v turizmu je proces menjave med 

ponudniki turističnih doživetij in porabniki, pri tem pa je pomembno, da sta obe strani v tem 

procesu zadovoljni (Konečnik Ruzzier 2010, 2). 

 
Za opredelitev turizma prevladujejo definicije, ki turizem obravnavajo z vidika turističnega 

povpraševanja (Ogorelc 2001, 10). 

 
Trženje turističnih lokacij vpliva na doseganje konkurenčnosti na mednarodnem trgu. Nekatere 

lokacije privabijo več turistov od drugih in so tako bolj uspešne. Prilagajanje raznolikemu 

turističnemu okolju in izkoriščanje potencialov s turističnih lokacij omogoča trženje destinacij 

(Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 9). 

 
Namen trženja je zadovoljitev želja in potreb porabnikov, zato morajo tržniki porabnike 

razumeti in spoznati. Zanimajo jih njihove zaznave, želje, nakupno vedenje in nagnjenja. Vsa 

ta spoznanja potrebujejo tržniki za iskanje novih prodajnih poti, oblikovanje ustreznih 

prodajnih cen, uspešen razvoj novih izdelkov in tržno komuniciranje (Habjanič in Ušaj 2003, 

36). 

 
»Na vedenje potencialnih obiskovalcev destinacij pri njihovem odločanju o izbiri destinacije 

vplivajo različni dejavniki, ki so medsebojno povezani. Swarbrooke in Horner (2007, 53) ločita 

med dvema vrstama dejavnikov, ki vplivajo na vedenje turistov. To so:  

- dejavniki, ki vplivajo na izbiro posamezne destinacije v določenem času in   

- dejavniki, ki vplivajo na udeležbo na počitnicah oziroma ali se bomo počitnic udeležili.« 

(Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 54) 

Nakupno vedenje turistov je predmet številnih raziskav v sodobnem turizmu in na področju 

trženja destinacij. Swarbrooke in Horner (1999, 78) ugotavljata, da se večina raziskav oziroma 

modelov vedenja turistov nanaša na značilnosti vedenja zahodnoevropskih in severnoameriških 

turistov (Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 59). 
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Internet je prinesel veliko novosti na področje trženja. Postal je eden ključnih medijev, 

spremenil je tudi nakupno vedenje uporabnikov zaradi svojih značilnosti. Kupci imajo večji 

nadzor nad procesom trženja zaradi uporabe interneta in velikega nabora storitev, ki jih internet 

prinaša. Oni odločajo, prek katerega medija sprejmejo informacije, v kakšni obliki in kdaj jih 

hočejo sprejeti. Sodelujejo tudi pri deljenju svojih mnenj in informacij o ponudniku (Rolih 

2007, 18). 

 
Uspešnost destinacij je odvisna od prepoznavanja trendov v turizmu in prilagajanja nanje 

(Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 57). 

 
Menimo, da je osveščanje mladih na področju turizma pomembna naloga vseh, ki so vključeni 

v razvoj turizma. Pri vseh mladih je treba spodbuditi pozitiven odnos do gostoljubnosti gosta, 

da je turist obravnavan profesionalno, in zanimanje do kulturne in naravne dediščine. Veliko 

vlogo pri trženju ima strokoven pristop k izbiri podatkov in posredovanje na zanimiv način, ki 

mlade spodbudi k aktivnosti na turističnem področju. 

Pojem trženje zajema vse dejavnosti, ki so povezane s trgom. V splošni rabi se pojem trženje 

najpogosteje enači s pojmom oglaševanje ali s pojmom prodaja. Napačno je tudi razmišljanje, 

da lahko trženje predstavlja eno izmed poslovnih funkcij v organizaciji (Konečnik Ruzzier 

2010, 1). 

Pri opredeljevanju trženja v turizmu združujemo družbeno in managersko opredelitev trženja, 

istočasno pa upoštevamo značilnosti, ki izhajajo iz turistične dejavnosti. Trženje v turizmu je 

tako »proces prostovoljne menjave med porabniki in ponudniki turističnih storitev/doživetij, 

pri čemer morata biti obe stranki v procesu menjave zadovoljni (Konečnik Ruzzier 2010, 2). 

1.1.1 Družbena opredelitev 

Eden izmed glavnih gurujev na področju trženja – Philip Kotler – razlikuje med družbeno in 

managersko opredelitvijo trženja. V okviru družbene opredelitve je pojmovanje naslednje: 

»Trženje je družbeni proces, s katerim posamezniki in skupine dobijo, kar potrebujejo in želijo, 

da ustvarijo, ponudijo in z drugimi svobodno izmenjujejo izdelke in storitve, ki imajo 

vrednost.« (Kotler 2004, 9)  

V okviru sodobne družbe pa je treba poudariti, da predmet izmenjave niso samo izdelki oziroma 

fizične dobrine ter storitve, temveč tudi doživetja, dogodki, osebe, kraji, premoženje, 

organizacije, informacije in ideje.  
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1.1.2  Managerska opredelitev 

Tukaj pa je trženje večkrat opisano kot »umetnost prodajanja izdelkov«, pri čemer prodaja ni 

predstavljena kot najpomembnejši del trženja (Kotler 2004, 9). Lahko bi dejali, da prodaja 

predstavlja vrh ledene gore trženja, pri čemer nam s trženjskim razmišljanjem uspe osvojiti njen 

vrh. Največja sposobnost v trženjskem razmišljanju je v razumevanju in poznavanju kupca, ki 

mu ponujeni izdelek ali storitev popolno ustreza ter da ga je brez naših dodatnih naporov in 

ponujanj pripravljen kupiti. Da je takšen izdelek na voljo kupcu, pa je naloga ponudnikov, da 

je ta na voljo (Konečnik Ruzzier 2010, 1). 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je podati ugotovitve in predloge izboljšav pri trženju turizma 

Maribora  mladine v obalni regiji.  

Cilji so: 

 preučiti domačo in tujo literaturo s področja trženja storitev v turizmu, 

 analizirati različne oblike turizma v Sloveniji,  

 upoštevati, katere oblike storitev je najbolje tržiti za mlade, 

 podati rezultate raziskave,  

 podati ugotovitve in predloge izboljšav. 

1.3 Uporabljene metode zaključne projektne naloge 

V zaključni projektni nalogi smo uporabili različne metode glede na dostopnost podatkov. 

Metoda analize nam je pomagala pri razčlenjevanju ugotovitev in teoretičnih izhodišč dostopne 

strokovne literature s področja turizma in trženja. Metoda sinteze nam je pomagala pri 

združevanju vseh delov diplomske naloge v celoto. Z metodo kompilacije smo uporabili citate 

in navedbe drugih avtorjev. Statistično metodo pa smo uporabili pri zbiranju in urejanju 

podatkov ter interpretaciji rezultatov ankete. 

V empiričnem delu smo uporabili metodi spletnega anketiranja in polstrukturiranega intervjuja. 

Intervju smo izvedli na Turistično-informacijskem centru Maribor in Zavodu za turizem 

Maribor. Intervjuje smo želeli opraviti z ljudmi, ki so v vsakodnevnem stiku z obiskovalci – 

turisti, saj nam bodo ti znali povedati, po čem sprašujejo mladi iz drugih regij. Na Zavodu za 

turizem Maribor in Turistično informacijskem centru nas je zanimalo, kako oni prispevajo k 

trženju in promociji mesta Maribor za mlade iz drugih regij Slovenije, katere znamenitosti 

izpostavijo, kadar kdo pride k njim po nasvet, kaj si ogledati v mestu Maribor.  
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Metodo anketiranja smo izvedli med študenti Univerze na Primorskem. Predvidena velikost 

vzorca je vsaj 100 študentov, predviden način anketiranja pa je, da študentje izpolnijo anketo 

preko programa, ki zbira rezultate. Anketni vprašalnik bo zaradi lažjega izpolnjevanja 

večinoma zaprtega tipa, bo pa tudi nekaj vprašanj odprtega tipa. Rezultate raziskave smo 

prikazali grafično in jih z opisno metodo razložili.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema       

Anketirali smo ljudi, ki še obiskujejo fakulteto, zato smo predvidevali, da bodo rezultati 

pokazali, da imajo raje potovanja, v katerih si lahko sami organizirajo oglede, da niso vezani 

na ponudbe, ki jih ponujajo turistične agencije, da potujejo za dalj časa. V agencijah pa si 

rezervirajo samo prenočišče.  

Omejitve pa so, da smo anketirali le študente Univerze na Primorskem. Omejili smo se na 

obalno regijo, zato ne bo možno posploševanje na celotno Slovenijo. 
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2 TURISTIČNI TRG 

Na spremembe na trgu se je treba uspešno odzvati in jih razumeti, ter jim prilagoditi svoje 

izdelke in organizacijo, da se izkoristijo prednosti stalnih sprememb (Konečnik Ruzzier 2011, 

50). 

»Prostor, kjer se srečujeta turistična ponudba in turistično povpraševanje, z nekaterimi 

posebnostmi, kot sta prostorska ločenost in raznovrstnost turistične ponudbe.« (Termania 

2010–2017a)   

Emitivni trg je prostor, kjer se odvijata prvi dve ravni turistične dejavnosti (razvijanje in 

priprava potovalnih aranžmajev). Osnovni nosilci so posredniki in organizatorji potovanj 

(turistični agenti in turistične agencije), ki organizirajo potovanja in jih tudi prodajajo 

(Termania 2010–2017c). 

Receptivni trg je prostor, kjer se odvijata zadnji dve ravni turistične dejavnosti (razvoj 

produktov in servisiranje gostov). Nosilci so receptivne agencije, ki imajo neposreden stik s 

turistom (Termania 2010–2017b).   

2.1 Dejavnosti turističnega povpraševanja 

Na turistično povpraševanje vplivajo gospodarski, družbeni, okoljski in drugi dejavniki 

(Ogorelc 2001, 25). 

»Bistveni ekonomski dejavniki, ki opredeljujejo turistično povpraševanje, so prejemki 

prebivalstva, življenjske razmere, porabniške navade, stroški potovanj, menjalniški tečaji in 

cene.« (Ogorelc 2001, 28) 

V zadnjem desetletju se morajo ponudniki turističnih storitev vedno bolj prilagajati turistom, 

saj se njihove zahteve spreminjajo. 

Na to vplivajo dejavniki: 

 večja skrb za zaščito okolja,  

 višji dohodek prebivalstva,  

 demografske spremembe,  

 večje izkušnje in poučenost potrošnikov, 

 spreminjanje vrednot,  

 spreminjanje življenjskega sloga in večja prilagodljivost potrošnikov,  

 več prostega časa (Ogorelc 2001, 30). 
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Značilnosti povpraševanja so: 

 zahteve po večji kakovosti ponudbe,  

 večja ozaveščenost in prilagodljivost potrošnikov, 

 naraščanje števila individualnih turistov,  

 povpraševanje po novih vrstah turističnih produktov (Ogorelc 2001, 31). 

2.2 Dejavnosti turistične ponudbe 

Turist doživlja turistično ponudbo kot celoto storitev turističnih podjetij, zabave, naravnih 

dobrin, zadovoljevanja kulturnih potreb, prijaznost domačinov in turističnega osebja (Ogorelc 

2001, 34). 

Značilnosti turistične ponudbe so (Planina 1997, 150–152): velika vložena sredstva, 

raznovrstnost ponudbe, nepremičnost ponudbe, počasno prilagajanje spremembam cen in 

povpraševanju ter problem izkoriščenosti turističnih zmogljivosti (Ogorelc 2001, 36). 

V opredelitvi turistične ponudbe moramo spoznati soodvisnost med turističnim gospodarstvom 

in drugimi deli gospodarstva ter soodvisnost znotraj strukture ponudbe (sekundarna in 

primarna). Primarna turistična ponudba obsega antropogene dobrine (so proizvod človekovega 

dela, to so kulturne in zgodovinske dobrine) in naravne dobrine (pokrajina, podnebje, 

vegetacija). 

Sekundarna turistična ponudba obsega: 

 turistično infrastrukturo ali posebne naprave in objekte za potrebe potrošnikov;  

 objekte za bivanje in prehranjevanje – suprastrukturo, ki ponuja storitve, za katere se turisti 

zanimajo; 

 infrastrukturo ali temeljne naprave in objekte, ki jih potrošniki uporabljajo posredno 

(Ogorelc 2001, 36). 

2.3 Turistična destinacija 

V literaturi najdemo različne opredelitve destinacije. Bieger (1998, 7) opredeljuje destinacijo 

kot turistični proizvod, ki na trgu tekmuje z drugimi proizvodi, Buhalis (2000) pa pravi, da je 

destinacija skupek turističnih proizvodov, ki se tržijo s tržno znamko destinacije. Ti turistični 

proizvodi tvorijo tako imenovan okvir šestih A-jev, ki omogočajo analizo turistične destinacije. 

 

To so:  

 podporne storitve (angl. ancillary services), 

 aktivnosti, ki so na voljo v destinaciji (angl. activities), 

 naravne in kulturne privlačnosti (angl. attractions), 
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 dostopnost – transportni sistem (angl. accessibility), 

 turistični paketi (angl. available packages), 

 dobrine in turistična struktura (angl. amenities) (Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 

10). 

 

Turistična destinacija temelji na subjektivni zaznavi turistov, ki je odvisna od izobrazbe, 

izkušenj posameznika in socialnega statusa. Posameznik ocenjuje destinacijo glede na namen 

potovanja in izbrani potovalni načrt (Ogorelc 2001, 41). 

2.3.1 Trajnostno trženje destinacije 

Gre za proces večnih izboljšav, ki se nanašajo na turizem v zaščitenih območjih, gorah, mestih, 

obalnih destinacijah in podeželju. Trajnostno trženje destinacije omogoča konkurenčnost 

turističnih destinacij in je nujna smer razvoja turizma. 

Večina turističnih destinacij se ukvarja s konceptom trajnostnega razvoja turizma (Nemec 

Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 19). 

Trajnostni razvoj turizma upošteva bodoče in sedanje socialne, ekonomske in ekološke vplive 

ter zadovoljuje tudi potrebe gospodarstva, obiskovalcev, lokalnih prebivalcev in okolja. Tržne 

odločitve imajo velik vpliv na naravno in družbeno okolje, zato se zagovorniki trajnostnega 

trženja zavedajo medsebojne soodvisnosti in povezanosti narave in družbe (Nemec Rudež in 

Zabukovec Baruca 2011, 20). 

Trajnostno trženje se je uveljavilo v trženjski praksi in teoriji trženja, tako na področju turizma 

kot tudi na področju trženja turističnih destinacij ter na področju trženja podjetij v turizmu 

(Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 21). 

2.3.2 Ekološko trženje 

Nov izziv za turistične destinacije predstavlja pojem ekološko trženje, zeleno trženje ali eko 

trženje. Zanj se zanimajo predvsem posamezni potniki ali manjše skupine ljudi, ki so naravnani 

k eko ali zeleni praksi in so gonilna sila v procesu ekološkega trženja. Dobro ekološko trženje 

mora biti vpeto v turistične procese, ki se dogajajo na trgu. To so transport, ponudbe turističnih 

aktivnosti, tako da varuje okolje in koristi lokalnemu prebivalstvu (Nemec Rudež in Zabukovec 

Baruca 2011, 21). 
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2.3.3 Družbeno odgovorno trženje 

Udeleženci v turistični destinaciji morajo slediti stopnji in procesu trajnostne razvitosti 

destinacije. Zagotavljati pa morajo zadovoljstvo turistov in pozitivno izkušnjo, s čimer se krepi 

odgovornost do naravnega in sociokulturnega okolja ter ekološko zavedanje.  

Razvija se skozi različne pristope, kot so publiciteta, promocija, prenos dobrih trženjskih praks 

in osveščanje o odgovornem ravnanju v turizmu (Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 

22). 

Visoka koncentracija turizma lahko povzroči degradacijo. Masovni turizem lahko pusti 

negativne posledice na kakovosti življenja v turistični destinaciji, lokalni skupnosti, vpliva na 

izgubljanje navad, izgubljanje tradicionalnega jezika, uničuje kulturno in naravno dediščino 

(Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 23). 

2.3.4 Demarketing destinacije 

»V primeru negativnega vpliva turizma na destinacijo, ko se pojavi degradacija naravnega in 

kulturnega okolja in so presežene nosilne zmogljivosti destinacije, se lahko uvede oblika 

trženja, ki omejuje povpraševanje in s tem zmanjšuje obisk destinacije. Temu s tujko pravimo 

demarketing.« (Pike 2008, 107)  

Pojav je pogost v primerih prevelikega povpraševanja po določenih storitvah ali proizvodih v 

destinaciji. Metodo zmanjševanja določenih obiskov lahko izvedemo z zvišanjem cen (Nemec 

Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 23). 

2.3.5 Strateško načrtovanje trženja destinacij 

»Strateško načrtovanje trženja destinacij je dolgoročno načrtovanje trženja destinacije, ki se 

razlikuje od kratkoročnega ali taktičnega trženja, znotraj katerega le izvajamo strateške načrte 

ali ukrepe zaradi sprememb na trgu.« (Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 41) 

Strateško načrtovanje trženja destinacij izhaja iz vizije destinacije in analize okolja destinacije. 

Okolje in vizija destinacije morata biti usklajeni. Načrtovanje trženja destinacije temelji na 

poznavanju njenega okolja. Analiza okolja destinacije v Evropski uniji mora upoštevati trende, 

ki so prisotni v tem okolju (Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 41). 

Znotraj analize okolja moramo analizirati politično okolje, demografsko okolje, gospodarsko 

okolje, sociokulturno okolje, naravno okolje, trg, obstoječe tržne segmente, konkurenčne 

destinacije, tržno pozicijo destinacije, konkurenčne prednosti in položaj njene tržne znamke 

(Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 42). 
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Cilje, ki se postavijo na osnovi analize, bi naj dosegli v določenem obdobju. Trženjski cilji 

morajo biti dosegljivi, vsebinsko opredeljeni, časovno opredeljeni in merljivi (Nemec Rudež in 

Zabukovec Baruca 2011, 44). 

Na osnovi postavljenih ciljev, vizije in analize okolja se oblikuje strategija trženja destinacije, 

ki omogoča doseganje zastavljenih ciljev, če se uresniči (Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 

2011, 45). 

Pri celoviti strategiji lahko uporabimo Ansoffovo matriko rasti in razvoja, ki jo apliciramo na 

točno določeno destinacijo.  

Destinacija se mora odločiti, v kaj se bo usmerila: 

 v diverzifikacijo, ki se usmerja v nove in dodatne turistične segmente, 

 v razvoj trga, 

 v razvoj novih proizvodov turistične destinacije, 

 v obdelavo trga (Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 46). 

Pri turističnih destinacijah lahko dosežemo konkurenčno prednost destinacije po Porterju 

(1980) na tri načine: 

 s strategijo diferenciacije, s katere se skušamo diferencirati od konkurentov; 

 s strategijo usmeritve v tržno nišo, ki je v večini zanimiva majhnim destinacijam; 

 s strategijo stroškovne učinkovitosti, kjer želimo doseči prednost z nižjimi stroški  

(Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 46). 

2.4 Potrebe in motivi kot dejavnosti turističnega povpraševanja 

Turistični motivi in potrebe oblikujejo turistično povpraševanje. Potrošniki različno 

zadovoljujejo turistične potrebe, odvisno od želja, motivov, pričakovanj, ki usmerjajo in 

spodbujajo njihovo ravnanje (Ogorelc 2001, 27). 

V skupini push dejavnikov se pojavlja avtentičnost kot motiv turističnega potovanja, ki ljudi 

spodbuja k začasni menjavi domačega okolja. Dejavnike, ki privabijo ljudi v konkretno 

destinacijo, imenujemo pul dejavniki (Sedmak 2010, 46). 

Sodobni turisti želijo aktivno preživeti dopust. Želijo gibanje, zabavo, dogodivščine. Vedno 

bolj se turisti zanimajo za počitnice, ki so aktivne in pestre, ki se povezujejo z možnostjo 

aktivnega preživljanja počitnic. Kraji z bogato zgodovino, mesta znanih umetnikov, galerije, 

muzeji pa dobivajo vedno več obiskovalcev (Ogorelc 2001, 31). 

Potrošniki stremijo k vrednostim, ki jim ponujajo maksimalne koristi. Prav tako si ustvarijo 

pričakovanja do določenih vrednosti, po katerih se ravnajo. Potrošniki bodo kupili od podjetja, 
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za katero menijo, da jim ponuja najvišjo vrednost koristi za kupca, torej razliko med končnim 

rezultatom koristi za kupca in končnim zneskom stroškov.  

Zadovoljstvo kupca je funkcija, ki sestavlja zaznane zmogljivosti oziroma predstavitve izdelka 

ter pričakovanja potrošnikov. Podjetja se zavedajo, da višje zadovoljstvo kupcev vodi k večji 

zvestobi kupca in ravno iz tega razloga, veliko podjetij danes stremi k visokemu in popolnemu 

zadovoljstvu njihovih potrošnikov. Takšnim podjetjem zadovoljstvo strank predstavlja cilj, ob 

enem pa služi tudi kot marketinško orodje.  

Izguba dobičkonosne stranke lahko dramatično vpliva na zaslužek podjetja, saj je strošek 

pridobivanja nove stranke pet krat višji od stroška, ki nastane pri ohranitvi starih strank in skrbi 

za njihovo zadovoljstvo. Ključ ohranitve dobrih odnosov s strankami je marketing (Kotler idr. 

2009, 416). 

Vedno več podjetij prakticira individualno in masovno prilagajanje potrebam kupca. V 

prihodnosti lahko pričakujemo vedno več samostojnih marketingov, kjer kupci prevzamejo 

pobudo pri oblikovanju marketinških ponudb in znamk (Kotler idr. 2012, 410). 

2.5  SWOT analiza mesta Maribor 

Prikazan je model analiziranja okolja Maribora – SWOT analiza, ki pojasni razvoj destinacije. 

Vključuje analizo slabosti in prednosti, ki se nanašajo na sedanje notranje stanje in pri teh 

imamo vpliv, da se razvijemo ali prilagodimo, ter analizo nevarnosti in priložnosti, ki izhajajo 

iz zunanjega okolja in nanje ne moremo vplivati in narediti nič, razen tega, da prilagodimo 

notranje lastnosti 

Preglednica 1: SWOT Analiza 

Prednosti: Nevarnosti: 

 ugodna obmejna lega,  

 drugo največje mesto v državi kot 

središče destinacije Maribor – Pohorje, 

 raznovrstnost pokrajin in reliefna 

razgibanost,  

 raznovrstna kulturna dediščina,  

 prepoznavni dogodki in prireditve: Lent 

(festival, splavarjenje po vodi, 

najstarejša vinska trta na svetu), Festival 

Maribor, Borštnikovo srečanje, Zlata 

lisica, 

 

 

 razvoj turizma v večjih turističnih 

destinacijah,  

 nazadovanje v razvoju za drugimi 

destinacijami,  

 izguba avtentičnosti področja,  

  prepočasna izvršitev modela javno-

zasebnega partnerstva za razvoj 

infrastrukture in turističnih produktov, 

 slabo sledenje trendom in slaba odzivnost 

na nove ideje,  

 

se nadaljuje 
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Prednosti: Nevarnosti: 

 vrhunska štajerska vina, 

 odprtost in gostoljubnost ljudi, 

 ohranjene naravne vrednote in kulturna 

dediščina,  

 z vidika turizma je mir in varnost,  

 raznolika turistična ponudba,  

 aktivne počitnice v neokrnjeni naravi,  

 vključevanje domače obrti in tradicije v 

turistično ponudbo. 

 menjava lokalnih oblasti,  

 skrbništvo je nejasno urejeno za vinske, 

kolesarske in pohodne poti, 

 konkurenca iz sosednje Avstrije,  

 neusklajenost kapitala s cilji razvoja 

kraja. 

 

 
Priložnosti: Slabosti: 

 ohranjanje obstoječe identitete – naravna 

in kulturna krajina, 

 priložnost za razvoj turizma, 

 za mladinski turizem je priložnost 

kulturni center Pekarna,  

 za družinski in mladinski turizem je 

priložnost obnova Akvarija – terarija v 

mestnem parku,  

 pospeševanje povezav z mednarodnimi 

turističnimi agencijami,  

 pospeševanje trženja integralnih 

produktov, 

 ponudba naravnih in kulturno-avtentičnih 

turističnih proizvodov in programov 

(domača obrt in prehrana), 

 razvoj glede na sodobne trende: razvoj 

turističnih centrov – zdraviliški, gorski, 

podeželski, poslovni turizem,  

 ekonomski napredek in socialna varnost 

na področjih, kjer niso možne druge 

oblike gospodarstva,  

 manjši birokratki zapleti pri razvoju 

turističnega podjetništva,  

 razvoj tržne blagovne znamke 

destinacije,  

 boljše izkoriščanje prednosti znanih 

prireditev. 

 centralizacija dejavnosti v mestu; razlika 

med mestom in podeželjem pri osnovni 

oskrbi (banke, trgovina, pošta), 

 zmanjševanje površin kmetijskih 

zemljišč (zaraščanje in pozidava), 

 slabe mednarodne povezave v 

železniškem prometu, 

 propadajoči objekti kulturne dediščine 

(gradovi, dvorci), 

 premalo ekološko usmerjena ponudba 

podeželskega turizma,  

 premajhna podjetniška na podeželju,  

 premalo prepoznavna tržna znamka,  

 premalo trženje ponudbe, 

 neprimerna ponudba zimskega turizma 

(pomanjkljivo zasneževanje in zastarele 

žičnice),  

 kadri so slabo izobraženi in premalo 

kakovostni, 

 nepovezanost turističnih ponudnikov,  

 ideje za razvoj so, vendar ni denarja za 

izvedbo,  

 mladi in izobraženi se zaradi negativnega 

dojemanja turizma odseljujejo (zahtevno 

delo v sezoni),  

 pomanjkanje vizije gospodarskih 

objektov za turizem. 
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3 TRŽENJSKI SPLET V TURIZMU 

Vsako podjetje za dosego ciljev sledi začrtani trženjski strategiji. Pomaga si s trženjskim 

spletom ali marketing miksom. »Trženjski splet pomeni posebno kombinacijo instrumentov 

trženja, ki jo podjetje oblikuje, da bi vplivalo na povpraševanje po svojih izdelkih in da bi 

spodbudilo želene odzive na ciljnih trgih.« (Habjanič in Ušaj 2003, 32) 

Z načrtovanjem trženjskih dejavnosti storitveno podjetje izvede delovanje v prihodnosti, določi 

prilagajanje na spremembe na trgu in imenuje, katere tržne elemente bo uporabilo pri izvajanju 

določenih trženjskih dejavnosti (Potočnik 2000, 96). 

Opredelitev trženjskega spleta vsebuje štiri sestavine, ki jih je McCarthy poimenoval 4P:    (po 

Kotler 2004, 15) 

 proizvod/izdelek,  

 prodajna cena,  

 prostor in  

 promocija.  

Trženjskemu spletu za fizične proizvode, 4P, so bili k dejavnosti storitev dodani trije elementi. 

To so: 

 ljudje (angl. people), 

 postopki dela (angl. process) in 

 fizične značilnosti (angl. physical attributes) (Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 

97). 

Pride (2002) je trženjskemu spletu storitev dodal še dva elementa.  

To sta: 

 politika (angl. politics), ki se odraža v interesih različnih skupin pri trženju destinacije, in 

 omejenost obsega finančnih sredstev (angl. paucity) (Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 

2011, 97). 

Kotler in Armstrong (1999, 11) sta pogledala trženjski splet z vidika obiskovalca turistične 

destinacije in tako postavila štiri elemente, ki jih imenujemo 4C: 

 vrednost za kupca (angl. customer value), ki pomeni zrcalno sliko proizvoda. Kupec jo 

zazna glede na konkurenco; 

 ugodnost (angl. convenience), ki je zrcalna slika tržnih poti. Z vidika potrošnika gre za 

ugodnost dostopa do proizvoda, ki ga želi kupiti; 

 stroški (anl. cost), ki so z vidika ponudnika zrcalna slika cene; 

 komuniciranje (angl. communication), ki zajema oblike medsebojnega stika med 

potrošnikom in ponudnikom (Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 98). 
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3.1 Proizvod   

Habjanič in Ušaj (2003, 32) piše, da izdelek predstavlja ponudbo na trgu. 

Turistični proizvod predstavlja osrednji element trženjskega spleta, saj so od njega odvisni 

ostali elementi v spletu. Velikokrat navajamo, da je proizvod zlit z vsemi ostalimi tremi 

elementi storitvenega trženjskega spleta, to so ljudje, fizični dokazi in proces, pri čemer 

obravnavamo dodatne elemente storitvenega trženjskega spleta v okviru turističnega proizvoda 

(Konečnik Ruzzier 2010, 90). 

Integralni turistični proizvod  je turistični proizvod na ravni destinacije in je bolj kompleksen 

od proizvoda podjetja (Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 98). 

 

Slika 1: Življenjski cikel destinacije 

Vir: Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011. 

 

Življenjski cikel destinacije: 

1. faza raziskovanje: značilno je majhno število obiskovalcev, želijo si destinacijo, ki je po 

navadi težje dostopna obiskovalcem; 

2. faza angažiranje: destinacija se spontano razvija in se povečuje število obiskovalcev, 

načrtno izvajanje promocije; 

3. razvojna faza: število obiskovalcev je zelo povečano, načrtna investicija v infrastrukturo, 

obsežna promocija; 

4. faza utrditve: ustaljeno število obiskovalcev, tej fazi sledi propadanje ali stagnacija 

destinacije; 

5. faza propadanja ali pomlajevanja: zahtevano vključevanje novih tržnih poti, proizvodov, 

trgov. Pri fazi stagniranja je značilno, da se zmanjša priljubljenost, kar pa vodi v zmanjšano 

število obiskovalcev in propadanje destinacije (Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 

100). 
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Slika 2: Trženje storitev 

Vir: Potočnik 2000. 

 

Z vidika turista je turistični proizvod celotno doživetje. To je od trenutka, ko zapusti kraj 

bivališča, do trenutka, ko se vrne, pri čemer so tukaj pomembni tudi turistova priprava na 

potovanje, njihove aktivnosti, podoživljanje in vrednotenje po zaključku potovanja.  

Z vidika turističnega ponudnika je opredelitev turističnega proizvoda kot posamezna storitev 

(prenočevanje, obrok v restavraciji, prevozi) ali skupek več storitev, ki jih ponudnik prodaja in 

izvaja (povezanost v paket ali aranžma) (Konečnik Ruzzier 2010, 91). 

Turistični proizvod delimo v tri ravni: 

 jedro proizvoda, ki predstavlja osnovno raven proizvoda in opisuje osnovno storitev, ki jo 

porabnik kupi; 

 pričakovani proizvod, ki predstavlja niz pogojev in lastnosti, ki jih porabniki ob nakupu 

pričakujejo; 

 razširjen proizvod, ki presega pričakovanja porabnika (Konečnik Ruzzier 2010, 92). 

Razvoj novih izdelkov ali storitev zajema iskanja in ocenjevanje idej, preoblikovanje ideje v 

koncept izdelka, strategijo trženja, poslovno analizo, razvijanje izdelka, poskusno trženje in 

komercializacijo (Habjanič in Ušaj 2003, 64). 

Razvijanje novih izdelkov je pogostejše kot razvijanje novih storitev, saj so storitvena podjetja 

sorazmerno mlada in za razvoj novih storitev niso zainteresirana, storitvena podjetja imajo bolj 

omejene človeške in finančne vire kot proizvodna podjetja, v javnih storitvenih podjetjih so 

skromne inovacije za spodbude, ker ni prave konkurence (Potočnik 2000, 98). 

Razlika med ciklom ponudbe in ciklom povpraševanja je, da se zaradi pričakovanj rasti 

povpraševanja ponudba povečuje dalj časa kot povpraševanje (Nemec Rudež in Zabukovec 

Baruca 2011, 101). 
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Pri potrošniku je sprejemanje novega izdelka ali storitev miselni proces, ki v njem poteka od 

takrat, ko prvič sliši za novost, in do sprejetja izdelka ali storitve. Procesu sprejemanja sledi 

proces graditve potrošnikove zvestobe (Habjanič in Ušaj 2003, 67). 

Celotno turistično blago prodajajo turistične agencije, ki so same oblikovalke celotnega 

proizvoda (Pauko 1984, 47). 

3.2 Cena  

Prodajna cena, ki jo mora kupec plačati, je občutljiv faktor trženjskega spleta (Habjanič in Ušaj 

2003, 32). 

»Cena destinacije za njenega obiskovalca je opredeljena z oblikovanjem cen ponudnikov v 

destinaciji in njenimi posredniki v domačem kraju.« (Buhalis, 2000, 110)  

V turistični destinaciji je raven cen odvisna od mikroekonomskih in makroekonomskih 

dejavnikov. Buhalis navaja: 

 davke,  

 devizni tečaj, 

 stroški življenja v turistični destinaciji,  

 stopnjo inflacije,  

 učinkovitost in stopnjo konkurence,  

 cenovno politiko ponudnikov v destinaciji in cenovno politiko tržnih poti (Nemec Rudež in 

Zabukovec Baruca 2011, 104). 

Storitvena podjetja imajo za določanje cen dva temeljna pristopa. To je oblikovanje lastne cene 

storitve, pod katero ne morejo znižati prodajne cene oziroma oblikovanje cen na podlagi 

stroškov in oblikovanje cen tako, da podjetje določi prodajno ceno storitev skladno s tržnimi 

cenami, oziroma oblikovanje cen na podlagi ponudbe in povpraševanja (Potočnik 2000, 120). 

Organizacija mora v začetku določiti, kaj želi doseči z izdelkom. Ko določi tržno pozicioniranje 

in ciljni trg svojega izdelka, mu bo lažje določiti ceno (Habjanič in Ušaj 2003, 78). 

Od trženjskih instrumentov samo cena prinaša dohodek, ostali elementi pa povzročajo izdatke. 

Storitveno podjetje lahko hitro spremeni postopek izvedbe storitve, tržne poti v daljšem 

obdobju ali pa cene. 

Praviloma določanje cen poteka po naslednjem postopku: storitveno podjetje določi poslovne 

cilje (vodstvo glede tržnega deleža in vodstvo v kakovosti, maksimiziranje dobička na kratek 

rok …). Nato sklepa, kakšen bo obseg prodaje v določenem obdobju pri različnih ravneh 

prodajnih cen na podlagi obsega povpraševanja. Za pozicioniranje cen podjetje ocenjuje gibanje 

stroškov pri različnih ravneh izrabe svojih kapacitet ter cene glavnih tekmecev. Nato si izberejo 
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eno izmed metod (metodo pribitka, metodo prelomne točke, metodo oblikovanja cen, metodo 

zaznane vrednosti, metodo ciljnega donosa itd.). Prodajno ceno določi organizacija tako, da je 

prepričana, da bo z izbrano ceno uspela pri potrošnikih storitev v primerjavi s konkurenti, da je 

ustrezna za njihovo politiko oblikovanja cen in da bodo dosegli kratkoročni cilj preživetja, 

maksimiranje rasti prodaje, cilj »socialne« cene v javnih storitvenih organizacijah in vodstvo 

glede kakovosti storitev in zadovoljstva porabnikov (Potočnik 2000, 96). 

Proizvodi med destinacijami so različni, zato je težko primerjati cene med destinacijami, gre 

samo za primerjavo cen med različnimi proizvodi (Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 

105). 

Strategije prilagajanja cen: 

1. Strategija popustov in ugodnosti 

Podjetja prilagajajo osnovno ceno in dodajajo popuste ter ugodnosti (gotovinski popusti, popust 

za vnaprejšnja plačila, količinski popust …). 

2. Strategija razločevalnih cen 

Pri določanju cen glede na segmente porabnikov organizacija zaračuna različne cene različnim 

kupcem (vstopnine so različne za odrasle, dijake, otroke, upokojence). Razločevanje cen glede 

na lokacijo zasledimo pri opernih hišah, kjer se cene sedežev gibljejo glede na občinstvo. 

Določanje cen na podlagi časa, kjer cene nihajo glede na uro, dan, mesec ali sezono (Konečnik 

Ruzzier 2011, 187). 

3. Strategija psiholoških cen 

Ponudniki, ki uporabljajo strategijo psiholoških cen, ne razmišljajo o ceni kot ekonomski 

kategoriji,  ampak o psihološki kategoriji. 

Izpostavimo dva namiga: 

 cene, ki se končujejo z lihim številom; največkrat na število devet, ter 

 oznake o popustih in razprodajah; npr. »znižano«, »razprodaja« imajo velik psihološki vpliv 

na nakupe in velikokrat prispevajo k večji prodaji izdelkov ali storitev. 

4. Strategija promocijskih cen 

Sem spada določanje nizkih cen vodilnim izdelkom, ki jo trgovci na drobno določijo pri 

izdelkih, za katere večina potrošnikov cene pozna. Določanje cen ob posebnih priložnostih 

predstavlja drug način strategije promocijskih cen (Konečnik Ruzzier 2011, 188). 

5. Strategija strateških in taktičnih cen 

Govorimo o strateških cenah, ki predstavljajo objavljene ali redne cene izdelkov ali storitev. 

Velikokrat se v  storitvenih dejavnostih pojavljajo izrazi taktične cene, poleg strateških cen. 

Taktične cene so promocijske cene ali znižane. Postavimo jih v primeru, ko želimo nezasedene 

zmogljivosti prodati v zadnjem trenutku. 
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6. Strategija dinamičnih cen 

Primerjava cen in njihovega prilagajanja je na internetnih portalih, kar kupcu omogoča 

pogajanje o ceni pri izbranem ponudniku (Konečnik Ruzzier 2011, 189). 

7. Strategija mednarodnih cen 

Organizacije, ki poslujejo na mednarodnih trgih, morajo sprejeti odločitve, kakšne cenovne 

politike bodo izbrale na različnih trgih (Konečnik Ruzzier 2011, 190). 

Različno raven povpraševanja oblikuje cena izdelka. Povpraševanje je razmerje med 

povpraševanjem in ceno izdelka (Habjanič in Ušaj 2003, 78). 

3.3 Tržne poti 

Gre za izbiro ustreznih prodajnih kanalov, trgovskih posrednikov in se odloča v zvezi s fizično 

distribucijo (Habjanič 2003, 32). 

Pri načrtovanju tržnih poti se organizacije srečujejo z izzivi, pri čemer želijo uravnovesiti 

razmerje med idealnim in praktičnim (Konečnik Ruzzier 2011, 199). 

Koncept tržnih poti je namenjen izdelkom, idejam in storitvam. Zaradi neotipljivosti in kratke 

življenjske dobe storitve koristijo stranke, včasih pa je vključen tudi posrednik (Habjanič in 

Ušaj 2003, 94). 

»Za maksimalno učinkovitost mora biti načrtovanje izbora tržnih poti sistematično, kar je 

mogoče izpeljati s pomočjo sledečih korakov (Armstrong et al. 2009): 

 analize porabnikovih želja in preferenc,  

 določanja ciljev in omejitev,  

 ugotavljanja glavnih izbirnih možnosti in 

 ocenjevanja glavnih izbirnih možnosti.« (Konečnik Ruzzier 2011, 200) 

Potovalne agencije in organizatorji so eden izmed tržnih poti destinacije. Med tržne poti 

destinacije spadajo: 

 potovalne agencije, letalski prevozi, organizatorji potovanj; 

 predstavništva destinacij; 

 nastopanje na borzah in sejmih, kjer gre za pospeševanje prodaje in kombiniranje tržnih 

poti;  

 delavnice (workshop), kjer se predstavlja ponudba destinacije organizatorjem, agencijam 

(Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 109); 

 potujoče kampanje (na različnih krajih se predstavi turistična ponudba destinacije); 

 tiskovne konference;  

 organiziranje spoznavnih obiskov s strani agencij;  
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 združenja manjših ponudnikov za skupno promocijo ponudbe v turistični destinaciji; 

 elektronski mediji s poudarkom na družbenih medijih (Habjanič in Ušaj 2003, 110). 

Tržne poti, ki razvijejo določeno destinacijo, so predvsem letalski in vodni prevozniki. 

Omogočajo razvijanje novih destinacij z vzpostavljanjem novih povezav (Nemec Rudež in 

Zabukovec Baruca 2011, 110). 

Za dosego cilja tržnik uporablja tri poti: 

 distribucijske poti, da storitev ali fizični izdelek prispe do uporabnika; 

 storitvene poti, da izvede transakcije s potencialnimi potrošniki; 

 komunikacijske poti, ki sprejemajo in posredujejo sporočila ciljnih potrošnikov ter 

vključujejo revije, televizijo, telefon, časopis, radio, pošto (Kotler 2004, 13). 

Nepogrešljivo orodje za usklajevanje vseh partnerjev, ki so vključeni v turistično ponudbo 

proizvodov in storitev ter tudi distribucijo turizma v turistični destinaciji,  so elektronski viri 

(Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 110). 

3.4 Trženjsko komuniciranje 

S tem instrumentom trženjskega spleta podjetje obvešča kupce o izdelkih ali storitvah in jih 

predstavi na ciljnih trgih. Izbirajo se ustrezne oblike osebne prodaje, oblike oglaševanja, 

odnosov z javnostmi, donatorstva in sponzorstva. Za storitve so pomembni še ljudje, fizični 

dokazi in proces (Habjanič in Ušaj 2003, 32). 

»Tržno komuniciranje destinacije je dinamično in kompleksno, saj zajema različne oblike 

komuniciranja z javnostmi destinacije.« (Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 115) 

Najpomembnejša komunikacijska dejavnost je oglaševanje, s katero storitveno podjetje želi 

pojasniti svoje storitve potrošnikom in jih tudi obvestiti, da bi si pred drugimi ponudniki 

zagotovili prodajo (Potočnik 2000, 96). 

V sodobnem okolju predpostavljamo, da je splet trženjskega komuniciranja sestavljen iz trženja 

od ust do ust, osebne prodaje, pospeševanja prodaje, interaktivnega trženja, neposrednega 

trženja, odnosov z javnostmi in oglaševanja. Za katera orodja se organizacija odloči, je odvisno 

od ciljev komuniciranja (Konečnik Ruzzier 2011, 209). 

Vsi ti elementi morajo skupaj in vsak zase izpolnjevati zahteve porabnikov in doseči želeno 

pozicijo na izbranem trgu (Habjanič in Ušaj 2003, 32). 

Dobro prodajo lahko dosežemo s spletom komunikacijskih orodij (oglaševanje, osebna prodaja, 

neposredno trženje, odnosi z javnostmi in pospeševanje prodaje). Veliko podjetij je na račun 

oglaševanja povečalo sredstva za pospeševanje prodaje. Z enim komunikacijskim orodjem 

lahko podpiramo drugo komunikacijsko orodje (Habjanič in Ušaj 2003, 102). 
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Vse več podjetij se odloča za oglaševanje na spletnih iskalnikih, saj lahko tako povečajo obisk 

na svoji spletni strani. Med oglaševanje spadajo vsa sporočila in prostor na iskalniku, za katera 

organizacije plačajo. 

Oglaševanje na spletnih iskalnikih lahko razdelimo v: 

 plačana vključitev med rezultate ali oglaševanje po ključnih besedah (podjetje plača za 

prikaz oglasa na strani s seznamom zadetkov; cena na klik; oglaševanje po ključnih 

besedah) (Rolih 2007, 106); 

 plačana vključitev v iskalnik (organizacija plača iskalniku za vključitev spletne strani v 

svojo bazo strani, ki jo indeksira. To je plačan prostor na iskalniku); 

 promocija vsebine (organizacija plača, da iskalnik na stran s seznamom zadetkov vključi 

povezavo do informativne vsebine oglaševalca ali vsebine) (Rolih 2007, 107); 

 oglasne pasice (so grafični oglasi, ki so se v preteklosti uporabljali bolj kot danes. 

Organizacija plača za vsakega obiskovalca, ki je videl oglas) (Rolih 2007, 108). 

Strateški dokument, ki je temelj, osnova za pripravo in izvedbo marketinških aktivnosti ter za 

snovanje, imenujemo marketinški brif – marketinška analiza in strategija. Omogoča nam 

opredelitev trenutne tržne pozicije, zastavljanje realnih marketinških ciljev, kar zajema želene 

tržne pozicije in razvoj marketinških akcij in strategij, ki zagotavljajo uresničevanje 

zastavljenih ciljev. Temeljni dokument sodelovanja med oglaševalskimi agencijami in 

oglaševalci v tržnem komuniciranju je razširjen oglaševalski brif (Korelc 2010, 44–45). 

Dejavniki trženjskega spleta: izdelek, prodajne poti, cena, ljudje, procesi in tržno 

komuniciranje, ki so rezultat marketinškega brifa, so marketinška strategija (Korelc 2010, 50). 

Pospeševalci turističnega gospodarstva so ustanove, ki delujejo v smislu turističnega 

marketinga, dejavnosti prosvete in razvijanja turistične pobude širokih ljudskih množic in 

ohranjevanju kulturne in naravne dediščine (Pauko 1984, 49). 
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Slika 3: AIDA – model posredovanja tržnih sporočil 

Vir. Potočnik 2000. 

3.5 Ljudje 

»Ljudje so ključnega pomena pri izvajanju vsake storitve. Trženje destinacij je povezano z zelo 

različnimi skupinami ljudmi. Middleton in soavtorji (2009, 144) jih delijo na: 

 obiskovalce destinacije,  

 zaposlene in 

 lokalno skupnost.« (Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 128) 

Podjetje pa ni edino pri oblikovanju trženjskega spleta. Pomembni so še kupci, ki zase uredijo 

popolni trženjski splet. S kupčevega zornega kota lahko govorimo o štirih C-jih (customer needs 

and wants – potrebe in želje, cost to the customer – kupčevi stroški, convenience – pripravnost 

nakupa, communication – komunikacija) (Habjanič in Ušaj 2003, 32). 

3.6 Postopki dela  

Pomemben del trženjskega spleta je storitveni proces, v katerem storitev nastaja in v katerem 

jo podjetje izvede (Potočnik 2000, 151). 

Storitvene procese razlikujemo glede zapletenosti (nanaša se na vsebino načinov in  postopkov 

izvajanja storitve) in razlikovanja (nanaša se na izvedbeno različnost posameznih načinov in 

postopkov) (Potočnik  2000, 152). 
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3.7 Fizične značilnosti  

Potočnik (2000, 154) navaja: »Fizično podporo sestavljajo fizično okolje (zgradbe, prostori), 

sredstva (stroji, naprave) in fizični dokazi storitve (prospekti, katalogi, reklamni predmeti, 

spominki itd.).«  

Fizično okolje je pomemben dejavnik usmerjanja porabnikov k nakupnemu procesu, saj 

omogoča, da se porabniki počutijo udobno in da zaupajo storitvenemu podjetju. Okolje vpliva 

na nakupne odločitve porabnikov storitev, saj se odločajo za določene storitve zaradi tehnološke 

podpore izvajanju storitev in fizičnega okolja.  

Storitveno podjetje skuša storitev pojasniti s fizičnimi dokazi (stvarmi). 

Pomemben instrument trženjskega spleta za storitve je oblikovanje fizičnih dokazov (Potočnik 

2000, 154). 
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4 MANAGEMENT TRŽENJA 

 Managerska usmerjenost se osredotoča na glavne odločitve, s katerimi se trženjski managerji  

srečujejo pri svojih prizadevanjih, da bi uskladili sposobnosti, cilje in vire podjetja s 

priložnostmi in potrebami na trgu (Kotler 2004, XXIII). 

»Strateški management turistične destinacije je okvir, znotraj katerega se izvaja trženje 

destinacije. Uspešen strateški management, katerega cilj je ekonomsko uspešen ter socialno in 

naravovarstveno skladen razvoj, zahteva močno, predano in učinkovito vodenje na vseh 

ravneh.« (Sedmak 2010, 37) 

4.1 Razvijanje trženjskih priložnosti 

Vsaka trženjska strategija temelji na izbiri ciljnih trgov, pozicioniranju in segmentiranju. 

Podjetje na trgu odkrije različne skupine porabnikov, potrebe, cilja na tiste skupine porabnikov 

in potrebe, ki jih lahko zadovolji, nato pozicionira ponudbo, tako da ciljni trg zazna njeno 

podobo in edinstvenost (Kotler 2004, 308). 

4.1.1 Segmentiranje 

(Povpraševanje) tržna segmentacija je tesno povezana s pozicioniranjem in z diferenciranjem 

destinacije. Oblikovanje destinacije, razvoj in tržno komuniciranje morajo ustrezati strateški 

usmeritvi in željam ter preferencam turistom (Sedmak 2010, 48). 

Tržni segment je skupina kupcev istovrstnega izdelka ali storitve, znotraj katere so si potrošniki 

podobni po določeni lastnosti (Brezovec in Nemec Rudež 2009, 106). 

Segmentiranje omogoča podjetju razdelitev celotnega trga na manjše dele, na katerih ima več 

možnosti za uspeh, pomaga mu odkrivati priložnosti, ki jih ima na trgu. Segmentiranje nam 

omogoča razdelitev trga na tržne segmente (večje skupine) in na tržne vrzeli, ki jih predstavljajo 

ožje skupine s specifičnimi potrebami (Ogorelc 2011, 161). 

Segmentacijo trga je razdelitev trga na skupine potrošnikov, ki jih vežejo skupne značilnosti. 

Segmentacijo trga lahko prikažemo na različne načine: segmentiran trg glede na dohodek in 

starost, segmentiran trg glede na starost, segmentiran trg glede na dohodek, totalno segmentiran 

trg in nesegmentiran trg (Devetak 2007, 73). 

Obstajata dve osnovi za segmentiranje trga kupcev – značilnosti kupca in odzivnost kupca. 

Večje spremenljivke segmentacije trga kupcev so geografske, demografske, psihološke in 

vedenjske razlike. Tržniki te razlike uporabljajo samostojno ali v različnih kombinacijah 

(Kotler idr. 2012, 410). 
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4.1.2 Pozicioniranje 

(Kotler 2004, 308) ugotavlja: »Pozicioniranje opredeljujemo kot dejavnost oblikovanja 

ponudbe in podobe podjetja, ki v zavesti ciljnega trga zavzame poseben položaj. Končni rezultat 

pozicioniranja je uspešno ustvarjena ponujena vrednost, osredotočena na kupca; pomeni 

razumen razlog, zakaj naj bi kupci kupili izdelek.«   

Če trg ne ve, kaj naj od organizacije pričakuje, pomeni, da se podjetje slabo pozicionira. Kadar 

se organizacija dobro pozicionira, lahko na  podlagi svoje strategije pozicioniranja  domisli 

preostalo v zvezi z diferenciacijo in trženjskim načrtovanjem (Kotler 2004, 308). 

Organizacija si mora zadati, koliko postavk vključiti v pozicioniranje, ki ga prikaže svoji ciljni 

skupini. Tržniki zagovarjajo poudarjanje ene osrednje značilnosti. Rosser Reeves meni, da bi 

podjetje moralo za vsako blagovno znamko razviti edinstveno prodajno vrednost in pri njej 

vztrajati. Ries in Trout zagovarjata eno dosledno sporočilo pozicioniranja, kar olajša 

komuniciranje s ciljnim trgom. Tako zaposleni vedo, kaj je pomembno, in istočasno olajša 

osredotočenost celotnega podjetja v to ciljno pozicioniranje.  

Če organizacija vztraja pri enem pozicioniranju in to tudi izpolni, bo verjetno v tem pogledu 

postalo najbolj v spominu in znano. Organizacija bi se morala hvaliti, da je njena blagovna 

znamka »številka ena« v značilnosti, ki jo organizacija izbere (Kotler 2004, 310). 

Ko organizacije povečujejo število značilnosti,  ki bi jih naj imela njihova blagovna znamka, 

tvegajo, da bo pozicioniranje nejasno oziroma da jim porabniki ne bodo verjeli.  

Organizacija mora pri pozicioniranju paziti na naslednje zmote: 

 prešibko pozicioniranje: organizacije ugotovijo, da imajo potrošniki nejasno predstavo o 

blagovni znamki;  

 premočno pozicioniranje: potrošniki lahko imajo preozko predstavo o blagovni znamki; 

 nejasno pozicioniranje: potrošniki imajo lahko nejasno predstavo o blagovni znamki, ker 

organizacija obljublja več stvari hkrati ali pa pogosto spreminja pozicioniranje; 

 dvomljivo pozicioniranje: potrošniki lahko dvomijo o resničnosti trditev in obljub glede 

cene, proizvajalca ali značilnosti izdelka (Kotler 2004, 311). 

Strategijo razlikovanja in pozicioniranja podjetja moramo prilagoditi spremembam, ki jih 

prinaša čas na področju trga, tekmecev in izdelka (Kotler 2004, 328). 

Pozicioniranje izdelka mora slediti razvoju trga. Trg določajo tekmeci, nove potrebe, tržne poti, 

tehnologija in druge spremembe, o čemer morajo razmišljati podjetja za razvoj trga (Kotler 

2004, 339). 
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4.2 Oblikovanje tržne ponudbe 

Kotler (2004, 308) ugotavlja: »Izdelek je karkoli, kar je mogoče ponuditi na trgu, da 

zadovoljimo neko željo ali potrebo.« 

Pri oblikovanju tržne ponudbe mora tržnik razmišljati o petih ravneh izdelka: jedro izdelka, 

osnovni izdelek, pričakovani izdelek, razširjeni izdelek in potencialni izdelek. 

Izdelke lahko razvrstimo v tri skupine glede na opredmetenost in trajnost: 

 netrajni izdelki: izdelki se hitro porabijo in pogosto kupujejo; močno oglaševanje in nizka 

marža; 

 trajni izdelki: so za večkratno uporabo; večja marža, več osebne prodaje; 

 storitve: so spremenljivi, minljivi, neopredmeteni predmeti, večja prilagodljivost, 

kredibilnost dobavitelja in večji nadzor kakovosti (Kotler 2004, 410). 

Elementi za rast trženjske strategije organizacije in odločanje, katere razrede izdelkov ohraniti, 

okrepiti ali prekiniti, so dimenzije glede na dolžino, širino, globino in skladnost (Kotler 2004, 

438). 

»Strategija blagovne znamke se bo razlikovala glede na to, ali gre za blagovno znamko s 

poudarkom na delovanju, podobi ali doživetju.« (Kotler 2004, 431) 

Za storitve so pomembne značilnosti, ki vplivajo na oblikovanje trženjskih programov.  

To so: 

 neločljivost (storitve so po navadi porabljene in proizvedene sočasno. Ker je izvajalec 

prisoten, ko se storitev izvaja, je odnos med porabnikom in izvajalcem značilnost trženja 

storitev);  

 spremenljivost (storitve so odvisne od časa izvajanja, kdo in kje jih izvaja);  

 minljivost (storitve se ne morejo shranjevati. Dokler je povpraševanje stalno, minljivost 

storitev ni problem); 

 neopredmetenost (storitve ne moremo okusiti, videti, potipati, preden jih kupimo. Da se 

kupci prepričajo o kakovosti storitve, iščejo dokaze o kakovosti) (Kotler 2004, 446–448). 

Podjetja pokažejo svojo kakovost preko fizičnih dokazov in predstavitev (Kotler 2004, 450). 
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Slika 4: Storitvena dejavnost kot sistem 

Vir: Kotler 2004. 

 

Kakovost storitve je preizkušena ob vsakem soočenju s storitvijo. Porabniki na podlagi ustnih 

priporočil, izkušenj iz preteklosti in oglaševanja oblikujejo pričakovanja o storitvi (Kotler 2004, 

455). 

Strategija trženja pri storitvah zahteva notranje in zunanje trženje ter interaktivno trženje, ki 

upošteva pomen »high tech« (zelo strokovno) in »high touch« (zelo tenkočutno) (Kotler 2004, 

462). 

Storitveno podjetje ima pri trženju nalogo, da diferencira svojo ponudbo ali podobo, poveča 

produktivnost izvajalcev storitev in izpolni ali preseže pričakovanja kupcev (Kotler 2004, 466). 

Pri določanju cenovne politike podjetje sledi zaporedju: 

 izbere cenovni cilj, 

 oceni krivuljo povpraševanja, 

 oceni, kako se spreminjajo stroški pri različnih obsegih proizvodnje, 

 prouči cene, stroške in ponudbe konkurentov, 

 izbere metodo določanja cen in nato izbere končno ceno.  

 

Ceno odraža sestava cen, ki odraža razlike v stroških in geografskem povpraševanju, času 

nakupov, zahtevah tržnega segmenta in obsegu naročil (Kotler 2004, 499). 
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4.3 Management in izvajanje trženjskih programov 

Za učinkovit management turistične organizacije obstaja veliko zasebnih in neprofitnih 

organizacij, ki skrbijo za razvoj turistične destinacije, vendar je njihovo delo neusklajeno 1 

(Ogorelc 2001, 44). 

Za uspešen management destinacije moramo razumeti in spoznati: 

 nadzorovanje procesov in podsistemov, 

 učinke vloženih elementov,  

 načine povezav med podsistemi in procesi pri managementu destinacije (Ogorelc 2001, 43). 

Podjetja na svoje poslovanje gledajo kot na mrežo vrednosti. Podjetja proučujejo dobavitelje 

svojih dobaviteljev po tržni poti nazaj in kupce svojih distributerjev na tržni poti naprej. 

Proučujejo oskrbno verigo, ki povezuje sestavne dele, proizvedene izdelke in surovine (Kotler 

2004, 503). 

4.3.1 Mreža vrednosti in sistem tržnih poti  

»Mreža vrednosti je sistem partnerjev in zvez, ki jih podjetje ustvari, da pridobi vire, poveča in 

posreduje svoje ponudbe.« (Kotler 2004, 504) 

Tržniki se veliko krat osredotočijo na stran mreže, ki je osredotočena naprej proti kupcu. Večina 

proizvajalcev ne prodaja svojih izdelkov neposredno končnim porabnikom. Med proizvajalci 

in kupci je veliko tržnih posrednikov, ki opravljajo različne funkcije. Ti posredniki sestavljajo 

tržno pot ali prodajno oz. distribucijsko pot (Kotler 2004, 504). 

Tržne poti so skupek medsebojno odvisnih organizacij, ki so vpletene v postopek dajanja 

storitve ali izdelka v porabo ali uporabo. Najpomembnejše odločitve v managementu podjetja 

so odločitve o tržnih poteh, saj imajo vpliv na vse druge trženjske zaključke (Kotler 2004, 505). 

Management oskrbne verige zajema management procesov in aktivnosti, ki omogočajo 

zagotovitev izdelka/druge entitete kupcu (Konečnik Ruzzier 2011, 192). 

 

Oskrbna veriga zajema več organizacij v odnosu dobavitelj–porabnik. Nanaša se na pretok 

plačil in storitev, informacij in materiala. Vključene so tudi organizacije in procesi, ki 

dostavljajo in ustvarjajo izdelke ali storitve ter informacije kupcem.  

Poleg dveh dodatnih funkcij, ki zaključujeta izpolnitev prodaje in sta vidni v prevzemanju 

tveganj in financiranju, se udeleženci poslužujejo funkcij, ki pomagajo pri pripravi prodaje: 

vzpostavljanje kontaktov, informiranje, prilagajanje ponudbe zahtevam porabnikov, doseganje 

sporazumov (Konečnik Ruzzier 2011, 193). 

                                                 
1 Države imajo različno urejeno usklajevanje aktivnosti pri razvoju turistične destinacije.  
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4.3.2 Ravni tržnih poti 

»Tržne ravni lahko opredelimo kot skupek medsebojnih odvisnih podjetij, ki so vpletena v 

postopek približevanja izdelka/druge entitete porabniku:« (Konečnik Ruzzier 2011, 193) 

 neposredna tržna pot ali tržna pot ničelne ravni: vpletena sta ponudnik in porabnik 

(Konečnik Ruzzier 2011, 194); 

 posredna tržna pot: podjetje prodaja svoje izdelke ali storitve s pomočjo drugih 

posrednikov.  Pri posrednih poteh so značilne tržne poti različnih ravni. To je: 

 tržna pot ene ravni:  s sodelovanjem posrednika se doseže porabnika (trgovec na drobno, ki 

prejme maržo za opravljene storitve), 

 tržna pot dveh ravni: sodeluje se z dvema posrednikoma, ki poslujeta po principu marže 

(Konečnik Ruzzier 2011, 195). 

Z razvijanjem spletne tehnologije se bodo v storitvenih dejavnostih uporabljale nove poti 

(Kotler 2004, 509). 

Za ciljne skupine mora tržnik razumeti ravni storitev pri oblikovanju tržne poti, ki jih stranke 

želijo. S tržnimi potmi so povezane naslednje storitve: 

 ugodna lokacija: stopnja, do katere kupcu olajša nakup izdelka določena tržna pot; 

 najmanjša količina blaga ob enem nakupu: število enot, ki jih kupcu ob nakupu omogoča 

kupiti tržna pot; 

 raznolikost izdelkov: večja izbira poveča možnost, da si izberejo tisto, kar potrebujejo. 

 čas čakanja: čas čakanja, da prejmejo blago na določeni tržni poti; 

 podporne storitve: dodatne storitve, ki jih zagotavlja tržna pot (Kotler 2004, 511). 
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5 TRŽENJE MARIBORA 

»Maribor je mesto Evropske prestolnice kulture 2012, Splavarsko mesto 2012, prejemnik 

srebrnega znaka Slovenia Green Destination, Evropsko mesto športa 2018, ena od TOP 10 

svetovnih turističnih destinacij po mnenju številnih medijev, središče ene najhitreje razvijajočih 

se destinacij v Sloveniji in mesto najstarejše trte na svetu, svetovne znamenitosti, ki privablja 

množico turistov v svojo Hišo Stare trte tudi iz najbolj oddaljenih krajev sveta.« 

(Zavod za turizem Maribor – Pohorje 2017a, 3) 

Barvito mesto se ponaša z bogato vinogradniško tradicijo, arhitekturo, gostoljubnimi ljudmi in 

pestro kulinariko. V zadnjih letih postaja vse bolj prepoznavno kot festivalno, športno 

rekreacijsko, kulturno ter turistično središče širše regije (Zavod za turizem Maribor – Pohorje 

2015, 3). 

5.1 Primarna ponudba Maribora 

»Turistične dobrine, ki predstavljajo osnovno privlačnost turistične destinacije, največkrat niso 

proizvod dela ali jih človek ne more proizvajati v enaki kakovosti in z enako uporabno 

rednostjo, npr. naravne in kulturne turistične privlačnosti.«  (Termania 2010–2017e)   

5.1.1 Zgodovina Maribora 

4. decembra 1254 se Maribor prvič omenja kot mesto. Prvotno nemško ime je izviralo iz 

Marchburch – Markpurg – Markburg – Marburg. Na slovenskem Štajerskem se je uporabljajo 

ime Marprog. 10. novembra 1836 se je prvič pojavilo ime Maribor. Jakob Fras, moderni literat 

nove hrvaške slovstvene zgodovine, je v nekem pismu mesto ob Dravi poimenoval Maribor. 

Leto 1861 je bilo pri Slovencih prelomno za prevlado in uveljavitev imena Maribor 

(Radovanovič 2010, 19–20). 

Povečanje prometa, nastanitev večjega števila vojaštva ter razvoj manufakturne proizvodnje in 

uradništva so v drugi polovici 18. stoletja narekovali modernizacijo mesta. Prva manufakturna 

proizvodnja je v mestu obstajala za vojaške potrebe v nekdanjem Žičkem dvoru, kjer je bila 

oblačilnica. Na prometni režim je pomembno vplivala obnova ceste Dunaj –Trst (Semlič Rajh 

2012, 24). 

5.1.2 Naravne danosti mesta 

Mariborski otok 

Je naravna posebnost mesta. Razglašen je za naravni spomenik, saj je pravi rečni otok in edini 

te vrste v Sloveniji. Je zakonsko varovan. Vsako poletje odpre vrata letno kopališče z bazeni. 

Kopališče deluje od leta 1930 (Pivka in Kaučič 2017, 151–153). 
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Trije ribniki 

Naravna znamenitost so zaradi svojega pomena in ne zaradi nastanka. Trije ribniki, ki so 

dejansko štirje, se nadaljujejo v mariborski mestni park (Pivka in Kaučič 2017, 154). Tukaj pa 

je tudi najstarejša gostilna v Mariboru, kjer nudijo tradicionalno regionalno in slovensko 

kuhinjo od leta 1825 (Zavod za turizem Maribor – Pohorje 2017, 41). 

Krajinski park Drava 

Območje obsega področje ob stari strugi reke Drave in pokrajino ob njej med Mariborom in 

Ptujem. V Mariboru sega od Malečniškega mostu in do Ptuja. Drava spada med ornitološko 

pomembna področja, saj na Ptujskem in Ormoškem jezeru prezimuje veliko ptic, mnoge med 

njimi pa so precej redke in ogrožene (Pivka in Kaučič 2017, 159). 

Gozdovi in vode Pohorja 

Hribovje Pohorja je pas sklenjenega gozda na vzhodnem robu Alp. Vpet je med Dravo na severu 

in med Slovenjgraško kotlino, Vitanjskim podoljem, Dravinjskimi goricami na jugu ter 

Dravsko ravnjo na vzhodu. Veliko je bogatih gozdov, slapov, jezer, razglednih vrhov in divjih 

sotesk (Pivka in Kaučič 2017, 162). V bližini Maribora sta najlepši soteski Bistrice, kjer je slap 

Šum, ter soteska Lobnice z največjim slapom v gozdu v Sloveniji, imenovan Šumik, ki pada 36 

metrov globoko. V bližini Maribora je tudi naravni rezervat Črno jezero, ki sodi med redke 

ekosisteme (Pivka in Kaučič 2017, 166–169). 

5.1.3  Družbeno-kulturne danosti 

V gledališču se vsako leto oktobra odvija slovenski gledališki festival Borštnikovo srečanje. V 

Mariborskem gradu je pokrajinski muzej, ki hrani bogato zgodovinsko in arheološko zbirko. 

Muzej narodne osvoboditve prikazuje obdobje druge svetovne vojne na Štajerskem. Zbirko 

slovenskih likovnih umetnikov hrani Umetnostna galerija. V sklopu te galerije deluje razstavni 

salon Rotovž. V Narodnem domu vsako poletje poteka mednarodni kulturni Festival Lent. V 

lutkovnem gledališču Maribor vsako leto prireja mednarodni lutkovni festival Lutkovni Pristan 

(Radovanovič in Žiberna 1996, 15). 
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5.2 Sekundarna ponudba mesta 

»Turistične dobrine, ki omogočajo turistom bivanje na želeni turistični destinaciji, so proizvod 

dela, npr. turistični infrastrukturni objekti, nastanitvene in gostinske zmogljivosti.«  

(Termania 2010–2017d)   

5.2.1 Prometna infrastruktura 

»Prometna ureditev je modernizirana s številnimi krožišči, mestno jedro s cono za pešce je 

razširjeno z modernim Trgom Leona Štuklja.« (Pivka 2012, 5) 

5.2.2 Rekreacija  

Pomembne rekreacijske površine so športni park Ljudski vrt, Tabor s športno dvorano, 

atletskim stadionom in pokritim drsališčem, kopališče Pristan s športnim centrom, Mariborski 

otok in mestni park s Tremi ribniki, Kalvarijo in Piramido (Radovanovič in Žiberna 1996, 14). 

Dokaz dobre športno-rekreacijske infrastrukture je organizacija Zimske univerzijade 2013, 

veliko pa še je možnosti za oblikovanje novih smernic v slovenski turistični ponudbi in nadaljnji 

razvoj (Zavod za turizem Maribor 2011). 

5.2.3 Nastanitvene zmogljivosti 

V preglednici 2 so predstavljene nočitvene kapacitete v destinacijah Maribor in Maribor–

Pohorje. 

Preglednica 2: Število nočitvenih kapacitet v destinaciji Maribor in destinaciji Maribor–

Pohorje 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nočitvene 

kapacitete 

Maribor  

 

2305 

 

2431 

 

2466 

 

2474 

 

2559 

 

3454 

 

3300 

 

3538 

Nočitvene 

kapacitete 

MB – 

Pohorje 

 

2129 

 

2233 

 

2560 

 

2613 

 

2354 

 

2420 

 

2420 

 

2236 

SKUPAJ 4.434 4.664 5.026 5.087 4.913 5.874 5.720 5.774 

Vir: Jemeršić 2018. 
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5.2.4 Festivali in druge prireditve 

Neizčrpno zakladnico doživetij predstavljajo vlaganja v športno in turistično infrastrukturo ob 

že obstoječi tradicionalni ponudbi (Zavod za turizem Maribor – Pohorje 2015, 13). 

Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture  

Maribor kot evropska prestolnica kulture, EPK, se je začela leta 2004, ko je Slovenija postala 

pravnomočna članica EU. Takrat je bilo sklenjeno, da bo EU  Sloveniji podelila naslov 

Evropska prestolnica kulture. Temelje idejne zasnove je pripravil mariborski multimedijski 

center Kibla. Mestna občina Maribor je potrdila kandidaturo 14. 2. 2012. Mednarodna ekspertna 

komisija je to potrdila istega leta meseca maja (Zavrnik 2012, 31). 

V ospredju je bilo, da bi Maribor s »svojimi« regijami kot tudi z vso državo ob pomoči EPK 

postal povezovalec razvojno uspešne, odprte, ustvarjalne in prepoznavne družbe v srcu Srednje 

Evrope (Zavrnik 2012, 32). 

Vetrinjski dvor, ki je zaščiten kulturni spomenik, je sedež vodstva in služb EPK, pa tudi eno od 

najpomembnejših prizorišč dogajanj iz prestolničnega programa (Zavrnik 2012, 132). 

Zlata lisica 

Ta prireditev zaznamuje družabno in športno življenje vsako leto januarja in je osrednja zimska 

prireditev. Je tradicionalno ime mednarodne smučarske tekme za ženski svetovni pokal, ki je 

na Pohorju od leta 1964 in traja dva dni (Pivka in Kaučič 2017, 134). 

Borštnikovo srečanje 

Ime je dobilo po utemeljitelju slovenskega sodobnega poklicnega gledališča, režiserju in igralcu 

Ignaciju Borštniku. To je festival najboljših slovenskih gledaliških del, ki ga Slovensko narodno 

gledališče Maribor od leta 1965 vsako leto organizira v oktobru. Na srečanju se predstavijo 

najboljše predstave domačih poklicnih gledališč, najboljše predstave tekmujejo za priznanje, 

posameznim umetnikom pa podelijo najvišjo nagrado za življenjsko delo na področju 

gledališča, to je Borštnikov prstan (Pivka in Kaučič 2017, 139). 

Festival Stare trte 

Nastal je v čast najstarejši trti na svetu, stari trti na Lentu v Mariboru. Festival se začne s 

trgatvijo Stare trte in traja do martinovanja. V okviru festivala se predstavljajo najboljši 

slovenski vinarji, poteka tudi VinDel, ki je mednarodni salon kulinarike, vina in delikates 

(Pivka in Kaučič 2017, 141). 

Stara trta je na našem planetu najstarejši živi primerek žlahtne vinske trte, zato so jo leta 2004 

kot edinstven dragulj naravne dediščine, kot najstarejšo trto na svetu, počastili z vpisom v 

Guinnessovo knjigo rekordov (Zavod za turizem Maribor – Pohorje 2017b, 2). 
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Festival Lent 

Maribor vstopa v poletje s Festivalom Lent, ki je eden večjih v Evropi in največji slovenski 

festival na prostem. Festival Lent se odvija na obrežju reke Drave, veliko prireditev pa se odvija 

tudi na ulicah, trgih, v mestnem parku in v številnih kulturnih hramih mesta. Obiskovalci lahko 

uživajo ob glasbi, v plesu, v gledališču, kulinariki in sprehodu po promenadi (Pivka in Kaučič 

2017, 130). 

Splavarjenje 

Splavarstvo na reki Dravi ima dolgo tradicijo. Gre za zanimivo turistično doživetje, ki  je 

pomembno za spoznavanje Maribora in zgodovino splavarstva. Plovba se začne v Koblarjevem 

zalivu in konča na Lentu. Med plovbo je poskrbljeno za domačo glasbo in tradicionalne 

kulinarične dobrote (Pivka in Kaučič 2017, 172). 
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6 EMPIRIČNI DEL 

Največ informacij o dogajanju v mestu Maribor lahko dobimo na Turistično informacijskem 

centru Maribor in na Zavodu za turizem Maribor, zato smo se tudi mi obrnili na njih. 

6.1 Turistično informacijski center Maribor 

Veliko informacij so nam dali na Turistično informacijskem centru. Odgovorili so nam tudi na 

spodnja vprašanja. Turistično informacijski center (TIC) ima pomembno vlogo pri informiranju 

obiskovalcev, ki jim nudijo vse informacije o celotni aktualni mariborski turistični ponudbi. 

Informatorji, ki poznajo turistično ponudbo mesta in okolice,  posredujejo informacije.  

1. Kakšne ponudbe imate za mlade za obisk Maribora?  

Za mlade imamo na voljo zelo raznoliko ponudbo: Pustolovski park Betnava, PohorJet, SUP 

izlet Lent, Center eksperimentov Maribor, Bike park, Escape room – soba pobega, izposoja 

koles, aktivnosti na Drava centru, prireditve za mlade, delavnice za mlade v galerijah in 

muzejih, cenovno ugodne nastanitve (mladinski domovi) … Vse informacije najdete na naši 

spletni strani www.maribor-pohorje.si  

2. Razvijate trenutno kakšno novo ponudbo? 

Kot Zavod za turizem Maribor – Pohorje v tem trenutku ne razvijamo posebne nove ponudbe 

za mlade. 

3. Menite, da je premalo ponudb za mlade ali jih ne zanima?  

Ponudb za mlade je relativno veliko in menimo, da tudi mlade zanima turistična ponudba. 

4. Kaj menite,da bi pritegnilo mlade (iz drugih regij) na področju turizma v Maribor?  

Širok nabor zgoraj naštetih aktivnosti. 

5. Menite, da se mesto Maribor dovolj oglašuje po drugih regijah?  

Da, a se pri tem ne ustavimo in kontinuirano skrbimo za promocijo Maribora tudi po drugih 

slovenskih regijah. 

6. Na kakšen način oglašujete mesto Maribor? 

– Maribor, mesto najstarejše trte na svetu! 

– Maribor, Evropska prestolnica kulture 2012! 

– Evropska prestolnica mladih, Maribor 2013! 
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7. Kaj bi po vašem mnenju lahko spremenili, da bi s tem privabili mlade iz drugih regij?  

Da bi pritegnili še več mladih iz drugih regij, se je treba osredotočiti na ciljno skupino in 

raziskati, katera je tista ponudba, zaradi katere bodo mladi obiskali našo destinacijo. 

6.2 Zavod za turizem Maribor 

Zavod za turizem deluje kot lokalna turistična organizacija za izvajanje javne službe 

pospeševanja turizma, oblikovanja celovite turistične ponudbe, spodbujanja razvoja turistične 

infrastrukture, promocije celovite turistične ponudbe in informiranja obiskovalcev. 

Tudi oni so nam odgovorili na naša vprašanja.  

1. Kakšne ponudbe imate za mlade za obisk Maribora?  

Ponudba za mlade je sestavljena pretežno iz glasbenih dogodkov (Festival Lent, Stellarbeat 

Music Festival, Čarobni december) in športno-adrenalinske ponudbe (Bike Park Pohorje, 

Wakepark Duplek, Enjoyment Pohorje). Seveda je prisotna tudi kulinarična ponudba, privlačna 

mladim (npr. Jack & Joe Steak and Burger club) in lokali za zabavo (ŠTUK, Trust, MC Pekarna 

…). 

2. Razvijate trenutno kakšno novo ponudbo? 

Trenutno izvajamo digitalno kampanjo na Facebooku in Googlu na temo kulture, kamor so 

vključeni tudi dogodki za mlade (Festival Lent, Stellarbeat Music Festival). Zavedamo se, da 

je prepoznavnost tovrstnih dogodkov za mlade odločilna za pozicioniranje Maribora kot 

destinacije za mlade. Poleti bo organiziran tudi City Beach festival. Izdelana bo plaža s kopalno 

ploščadjo in cocktail barom, oder ob reki z nastopi v živo in DJ-ji, za kulinariko pa bodo 

poskrbeli prepoznavni »Food truck-i«. 

3. Menite, da je premalo ponudb za mlade ali jih ne zanima?  

Ponudbe za mlade je že zdaj veliko, bi pa seveda želeli, da bi je bilo še več. Želimo, da Maribor 

postane tudi mesto mladih, zato se bomo osredotočili na njihove želje, trende ter »osvežili« in 

popestrili trenutno ponudbo, namenjeno mladim, ki pa jo bomo promovirali preko kanalov, ki 

so najbolj priljubljeni med mladimi (družbena omrežja, spletna stran itd.). 

 

4. Kaj menite, da bi pritegnilo mlade (iz drugih regij) na področju turizma v Maribor? 

 

Menimo, da bi mlade pritegnila raznolika športno-adrenalinska ponudba kot tudi morebiti 

kakšni unikatni koncerti tujih skupin. 
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5. Menite, da se mesto Maribor dovolj oglašuje po drugih regijah?  

Večina ponudbe za mlade, ki je sestavljena pretežno iz glasbenih dogodkov, se oglašuje preko 

socialnih omrežij, kjer je doseg potencialnih obiskovalcev visok.  

6. Na kakšen način oglašujete mesto Maribor?  

Mesto oglašujemo prek socialnih omrežij (Facebook, Youtube), tiskanih medijev (prispevki v 

različnih tiskovinah, promocijski prospekti), spletne strani (www.maribor-pohorje.si) kot tudi 

z obiski turističnih sejmov in borz. Vsekakor smo se mladim turistom približali tudi z izdelavo 

aplikacije o mestu za pametne telefone.  

7. Kaj bi po vašem mnenju lahko spremenili, da bi s tem privabili mlade iz drugih regij?  

V načrtu je spremenjena grafična podoba spletne strani, ki bo bolj privlačna, preglednejša za 

mlade obiskovalce ter posledično tudi bolj obiskana. Prav tako si želimo tudi oglaševati 

destinacijo Maribor–Pohorje na družbenem omrežju Instagram ter z aktivnim oglaševanjem na 

omenjenem družbenem omrežju še povečati obisk mladih v našem mestu. 

6.3 Priprava ankete 

Anketni vprašalnik vsebuje trinajst vprašanj. Anketiranec je označil enega ali več ponujenih 

odgovorov, če je vprašanje ponujalo več možnih odgovorov. Cilj raziskave je bil spoznati 

poznavanje in zadovoljstvo mladih v mestu Maribor. 

6.4  Izvedba ankete 

Anketni vprašalnik je bil dostopen na Facebook strani Fakultete za management Koper, 

namenjen pa je bil študentom iz Kopra na tej fakulteti. 

 

 

 

 

 

 

http://www.maribor-pohorje.si/
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6.5 Rezultati ankete in interpretacija 

1) Kateri so razlogi, da ste obiskali Maribor? Možnih je več odgovorov. (n = 103)   

 

Slika 5: Razlogi za obisk Maribora 

 

Možnih je bilo več odgovorov. Iz rezultatov je razvidno, da je največ anketirancev, v istem 

številu, prišlo v Maribor zaradi izleta in počitnic, kar predstavlja skupaj 48 odstotkov, zaradi 

športa je prišlo 23 odstotkov ljudi, na zabavo jih je prišlo 22 odstotkov, na obisk sorodnikov ali 

prijateljev 20 odstotkov, tudi nakupovat jih je prišlo 20 odstotkov, na poslovni obisk je prišlo 

12 odstotkov anketirancev, 3 odstotki anketirancev pa so prišli zaradi vere. 

2) Vas v prihodnje zanima še kakšen drug razlog za obisk Maribora?    (Če odgovorite z Da, 

prosim dopišite, kaj vas še zanima.)    (n = 102)  

 

Slika 6: Drugi razlogi za obisk Maribora 

 

Zanimalo nas je, če imajo anketiranci še kakšen drug razlog za obisk mesta. 67 odstotkov 

anketirancev nima drugega razloga, 33 odstotkov pa jih je navedlo, da jih zanima še kaj 

drugega, kar pa so sami dopisali. 
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Da, zanima me ...   

1 Festival Lent, 

2 silvestrovanje, 

3 različni izleti, 

4 smučanje na Pohorju, 

5 trgatev Stare trte, 

6 znamenitosti, 

7 Stara trta, 

8 stolnica Svetega Janeza Krsnika, 

9 zabava, kulinarika, 

10 ogled nogometne tekme NK Maribor, 

11 park in Trije ribniki, 

12 izlet po Mariboru, 

13 nogomet v Ljudskem vrtu, 

14 praznovanje v decembru, 

15 zabava, 

16 nakupovanje, 

17 sveta maša v baziliki matere usmiljenja, 

18 pohod na Pohorju, 

19 obisk letališča Skoke, 

20 smučanje, 

21 izleti, 

22 izlet na Pohorje, 

23 Zlata lisica, tekma, 

24 počitnice. 

 

3) Koliko časa ste se zadržali na obisku oziroma se običajno zadržite?  (n = 103)  

 

Slika 7: Trajanje obiska 
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Največ anketirancev, 47 odstotkov, je bilo v Mariboru en dan. Dva do pet dni se je v Mariboru 

zadržalo 37 odstotkov anketirancev, 14 odstotkov jih je bilo v mestu pet do štirinajst dni in 3 

odstotki so bili več kot štirinajst dni. 

 

4) V katerem letnem času ste potovali v Maribor?  (n = 101)  

 

Slika 8: Izbira letnega časa za potovanje v Maribor 

  

Zanimalo nas je, v katerem letnem času so se anketiranci odločali za obisk Maribora. Največ 

jih je obiskalo mesto poleti, kar predstavlja 39 odstotkov, 26 odstotkov se je odločilo za obisk 

spomladi, 23 odstotkov jih je prišlo jeseni in samo 13 odstotkov pozimi. 

  

5) Kako ste pripotovali v mesto Maribor?  (n = 100)  

 

Slika 9: Način potovanja v mesto Maribor 

 

Za potovanje v Maribor z osebnim avtomobilom se je odločilo 45 odstotkov anketirancev. Za 

vlak se je odločilo 38 odstotkov, 17 odstotkov pa jih je potovalo z avtobusom. 
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6) Kje ste izvedeli za ta turistični kraj, ki ste ga obiskali?  (n = 101)  

 

Slika 10: Informiranje o obiskanem kraju 

 

48 odstotkov anketirancev se je odločilo za obisk Maribora zaradi priporočila prijateljev. Na 

internetu je 36 odstotkov anketirancev izvedelo za kraj, v katerega so potovali, iz knjig in 

vodnikov je 10 odstotkov ljudi izvedelo za določen kraj, 4 odstotki anketirancev so videli 

prispevek v časopisu za turistični kraj in 3 odstotki anketirancev so za želen kraj izvedeli v 

potovalni agenciji. 

 

7) Kdo vas je spremljal na obisku v Maribor?  (n = 103)  

 

Slika 11: Potovanje v Maribor 

  

Za potovanje v Maribor so se anketiranci v največji meri odločili, da potujejo s parterjem, kar 

je predstavljalo 39 odstotkov, z družino je potovalo 14 odstotkov anketirancev. Nato se odločajo 

za potovanje s prijatelji – 32 odstotkov, 16 odstotkov pa jih je potovalo samih.  
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8) Organizacija vašega obiska v Mariboru :    (n = 102)  

 

Slika 12: Organizacija obiska v Mariboru 

 

Za organizacijo potovanja v Maribor se je 66 odstotkov anketirancev odločilo za samostojno 

organizacijo, 27 odstotkov jih je naredilo rezervacijo preko internetnih strani, samo 7 odstotkov 

pa jih je potovalo preko agencije. 

  

9) Navajam več vrst turistične ponudbe in za vsako prosim ocenite, v kolikšni meri se vam zdi 

pomembna pri izbiri turističnega kraja. Ocenite od 1 – povsem nepomemben/sploh se ne 

strinjam, do 5 – zelo pomemben/popolnoma se strinjam.   (n = 97)  

 

Slika 13: Pomembnost turistične ponudbe pri izbiri turističnega kraja 

 

Anketiranci so morali označiti s številkami od 1 do 5 pomembnost turistične ponudbe. Z 1 so 

označili povsem nepomembno ponudbo, s 5 pa turistično ponudbo, ki se jim zdi najbolj 

pomembna pri izbiri turističnega kraja. Pri izbiri turističnega kraja se jim zdi najbolj pomembna 
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osebna varnost, nato čistoča kraja, gostoljubnost prebivalstva, kakovost namestitve, še manj 

pomembne se jim zdijo dostopnost kraja, ponudba zabave in nočno življenje, ponudba lokalne 

kulinarike, zelo malo pomembnost pa imajo lokalni transport v kraju, kulturne in druge 

prireditve, možnost nakupov, najmanj pa jih zanima wellnes ponudba. 

 

10) Navajam več vrst turistične ponudbe in za vsako prosim ocenite, v kolikšni meri se strinjate, 

da je ta element v turističnem kraju, v Mariboru, kjer ste bili. Ocenite od 1 – povsem 

nepomemben/sploh se ne strinjam, do 5 – zelo pomemben/popolnoma se strinjam   (n = 97). 

 

 

Slika 14: Turistične ponudbe v kraju Maribor 

 

Anketiranci so morali oceniti s številkami od 1 do 5, v kolikšni meri je določen element v 

turistični ponudbi, v kraju, ki so ga obiskali, torej v Mariboru. Z 1 so ocenili, da se sploh ne 

strinjajo, s 5 pa, da se popolnoma strinjajo, da je element v turističnem kraju. Najbolj so si 

enotni, da je v Mariboru osebna varnost, nato sledijo čistoča kraja, gostoljubnost prebivalstva, 

kakovost namestitve, lokalni transport v kraju, sledijo dostopnost kraja, ponudba lokalne 

kulinarike, kulturne in druge prireditve, ponudba zabav in nočnega življenja, malo je možnosti 

nakupov, najmanj pa je po njihovem mnenju wellnes ponudb.  
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11) Kakšne izkušnje imate z mestom Maribor?  (n = 100)  

 

Slika 15: Izkušnje z mestom Maribor 

 

Veliko anketirancev je večinoma zadovoljnih z izkušnjo, ki so jo doživeli v Mariboru, kar 

predstavlja 46 odstotkov. Zelo zadovoljnih je le 29 odstotkov, delno zadovoljnih je 16 

odstotkov, 7 odstotkov jih večinoma ni bilo zadovoljnih, 2 odstotka anketirancev pa sploh nista 

bila zadovoljna. 

 

12) V kakšni meri se vam zdi, da poznate mesto Maribor?  (n = 100)  

 

 

Slika 16: Poznavanje mesta Maribor 

 

Zanimalo nas je, kakšno je mnenje anketirancev o njihovem poznavanju mesta Maribor. 34 

odstotkov jih meni, da dokaj poznajo mesto, 27 odstotkov jih je mnenja, da ga dobro poznajo, 

zelo dobro pozna mesto 17 odstotkov anketirancev, 17 odstotkov anketirancev je mnenja, da 

Maribor malo poznajo, 5 odstotkov pa jih meni, da mesta nič ne poznajo. 
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13) Označite vaš spol :  (n = 100)  

 

Slika 17: Spol anketirancev 

 

V raziskavi je sodelovalo 78 odstotkov žensk in 22 odstotkov moških. 

6.6 Ugotovitve in predlogi 

Na osnovi izvedene ankete med študenti smo ugotovili, da mladi v večini potujejo za kratek čas 

na izlet ali kratke počitnice, potujejo pa z osebnim avtomobilom. Za izbran kraj v Mariboru so 

izvedeli od prijateljev, potujejo s partnerji, za organizacijo obiska Maribora pa poskrbijo sami. 

Pri izbiri kraja so jim najbolj pomembne osebna varnost, čistoča kraja in gostoljubnost 

prebivalstva, kar pa je po oceni anketirancev tudi bilo v turističnem kraju v Mariboru. Obisk 

izbranega kraja je pri večini anketirancev izpolnil pričakovanja, saj so ocenili, da so v večini 

zadovoljni z določenim obiskom mesta, po njihovem občutku pa so ocenili, da Maribor dokaj 

dobro poznajo.  

Za boljšo prepoznavnost in obiskanost mesta Maribor predlagamo, da je treba poudariti 

določene dogodke in destinacije (Festival Lent, Čarobni december, Pohorje …) in jih 

predstavljati po drugih mestih ter jih oglaševati po družabnih omrežjih, saj so mladi vedno bolj 

aktivni na tem področju, narediti letake s strnjeno vsebino podobnih dogodkov (glasbenih 

festivalov, kulturnih znamenitosti, športnih aktivnosti …), tako da si lahko vsak pogleda točno 

določeno, kar ga zanima.  
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7 SKLEP 

Razmišljanje, da turizem čim tesneje povežemo z vsemi področji človeške ustvarjalnosti, je že 

razmeroma dobro vidno v razvojnih usmeritvah našega turizma. Sodelovanja med kulturo in 

turizmom je zelo veliko. To sodelovanje je treba narediti tako rekoč samoumevno in integralno. 

Ne gre zgolj za to, da tako spoznanje pospešujemo le na področju turizma, marveč z enako 

zagnanostjo tudi na področju kulture, saj turizem omogoča enega bistvenih smislov kulturnega 

delovanja: predstavljanje umetniških dosežkov naravne in kulturne dediščine. 

Turist, ki svojemu krogu prijateljev tudi najbolje »oglašuje« neki turistični kraj, je z njim 

zadovoljen. Seveda je pomembna celovita ponudba, denimo za mnoge turiste tudi športna in 

rekreativna, pa še bi se kaj našlo. Pravilo pa je celovita in prijazna podoba kraja, ki izžareva 

simbiozo domačinov in turistov in s svojo ponudbo zadovoljuje tako rekoč vsakogar. 

Posamezne prvine kulturne turistične ponudbe, kot so na primer določene kulturne in družabne 

prireditve, so za turiste še posebej privlačne, ker v njih aktivno sodelujejo, jih soustvarjajo, se 

ob njih zabavajo in jih doživljajo kot razpoloženje višje kakovosti.  

Mariborčani se lahko pohvalimo z izredno pestrostjo kulturnega življenja, ki ni doma le v  

večjih naseljih in mestih, ampak je s svojimi oblikami prisotno v majhnih človeških skupnostih, 

vaseh, celo zaselkih. Lahko se še vedno pohvalimo z izjemno velikim številom kulturnih 

dogodkov in kulturnim dogajanjem nasploh. 

Turizem je za Maribor ključnega pomena za razvojno priložnost. Veliko lahko prispeva k 

doseganju razvojnih ciljev, glede na razvojni potencial in stopnjo razvitosti turizma. Maribor 

lahko z raznolikimi turističnimi proizvodi postane zaželena destinacija za vse turiste. 

Na turiste vplivajo ljudje v kraju s svojim načinom življenja, izobraženostjo in gostoljubnostjo. 

Turizem lahko izkoristi področja, s katerimi bo pospešil razvoj drugih dejavnosti, poveča 

dohodke lokalnim ponudnikom in prinese nova delovna mesta. 

Vedno več ljudi se odloča za aktivno preživljanje prostega časa, hkrati pa si želijo spoznati in 

ogledati naravne in kulturne znamenitosti obiskanega kraja, kar pa jim mesto Maribor nudi.  
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PRILOGA 

Priloga 1   Anketni vprašalnik 

 

 

 

 



 Priloga 1 

 

Pozdravljeni 

 

Sem Lara Budja in v svoji zaključni projektni nalogi bi rada z vašo pomočjo raziskala kako 

študentje primorske regije poznate turizem v Mariboru in kako ste zadovoljni z turistično 

ponudbo Maribora.  Zato vas prosim za par minut, da odgovorite na spodnja vprašanja. Anketa 

je anonimna. 

Hvala za vaše odgovore. 

 

1. Kateri so razlogi, da ste obiskali Maribor? (lahko obkrožite več odgovorov ) 

a) Poslovni. 

b) Športni. 

c) Počitniški. 

d) Izlet. 

e) Nakupovanje. 

f) Obisk sorodnikov ali prijateljev. 

g) Verski. 

h) Zabava. 

 

2. Vas v prihodnje zanima še kakšen drug razlog za obisk Maribora?  

(Če odgovorite z da, prosim dopišite kaj vas še zanima) 

a) Da, zanima me  ___________.  

b) Ne. 

 

3. Koliko časa ste se zadržali na obisku oziroma se običajno zadržite? 

a) En dan. 

b) Dva do pet dni. 

c) Pet do štirinajst dni. 

d) Več kot štirinajst dni. 

 

4. V katerem letnem času ste potovali v Maribor? 

a) Pomlad. 

b) Poletje. 

c) Jesen. 

d) Zima. 

 

5. Kako ste pripotovali v mesto Maribor? 

a) Z osebnim avtomobilom. 

b) Z Avtobusom. 

c) Z vlakom. 

 

6. Kje ste izvedeli za ta turistični kraj, katerega ste obiskali? 

a) Na internetu. 

b) Iz potovalne agencije. 

c) Od prijateljev. 

d) Iz knjig in vodnikov.  

e) Prispevek v časopisu. 

 

7. Kdo vas je spremljal na obisk v Maribor? 

a) Nihče. 

b) Partner. 



Priloga 1 

 

c) Prijatelji.  

d) Družina. 

 

8. Organizacija vašega obiska v Mariboru: 

a) Samostojno. 

b) Preko agencije. 

c) Rezervacija preko internetnih strani (Booking, Trivago ... ). 

 

9. V naslednjem  vprašanju navajam več vrst turistične ponudbe in za vsako vas prosim, da 

ocenite na dva načina. Najprej ocenite, kako pomemben je za vas posamezen element pri 

izbiri turističnega kraja, nato pa za vsak element ocenite, v kolikšni meri se strinjate, da je 

ta element v turističnem kraju v Mariboru, kjer ste bili. 

Ocenite od 1 – povsem nepomemben/sploh se ne strinjam, do 5 – zelo pomemben/popolnoma 

se strinjam. 

 

ELEMENTI TURISTIČNE          KAKO POMEMBEN JE       JE V TURISTIČNEM 

PONUDBE                                       TA ELEMENT                            KRAJU 

Osebna varnost                                 1    2    3    4    5                    1    2    3    4    5 

Čistoča turističnega kraja                 1    2    3    4    5                    1    2    3    4    5 

Dostopnost turističnega kraja           1    2    3    4    5                    1    2    3    4    5    

Kakovost namestitve                        1    2    3    4    5                    1    2    3    4    5 

Ponudba lokalne kulinarike              1    2    3    4    5                    1    2    3    4    5 

Gostoljubnost  prebivalstva              1    2    3    4    5                    1    2    3    4    5 

Možnost nakupov                             1    2    3    4    5                    1    2    3    4    5 

Ponudba zabave in nočno življenje  1    2    3    4    5                    1    2    3    4    5 

Kulturne in druge prireditve             1    2    3    4    5                    1    2    3    4    5    

Wellnes ponudba                              1    2    3    4    5                    1    2    3    4    5    

Lokalni transport v kraju                  1    2    3    4    5                    1    2    3    4    5   

  

 

10. Kakšne izkušnje imate z mestom Maribor? 

a) Sploh nisem bil zadovoljen. 

b) Večinoma nisem bil zadovoljen. 

c) Delno zadovoljen. 

d) Večinoma  zadovoljen. 

e) Zelo zadovoljen. 

 

11. V kakšni meri se vam zdi, da poznate mesto Maribor? 

a) Nič.  

b) Malo. 

c) Dokaj. 

d) Dobro. 

e) Zelo dobro. 

 

12. Označite vaš spol: 

a) Moški. 

b) Ženski. 

 

 

Hvala, da ste se vzeli čas.



 

 

 


