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POVZETEK 

Danes je turizem ena od vodilnih gospodarskih panog marsikatere države. Ko se država ali 

organizacija odlo�a o trženju svojih dobrin, si mora prvo dolo�iti kolikšen del turisti�nega 

trga želi osvojiti, kaj je tisto, kar bo ponudila turistu, da ga bo pritegnilo in ga prepri�alo, da 

se odzove njihovi ponudbi. Pri trženju turizma se uporabljajo trženjski spleti isti kot pri 

trženju drugih dejavnostih. Obstaja veliko razli�nih trženjskih elementov trženjskega spleta, je 

pa še vedno najbolj uporabljen trženjski splet s 4 P-ji. Zaklju�na projektna naloga temelji na 

raziskavi strategije trženja v Preno�iš�ih Prisoje, kjer je bilo tudi opravljeno anketiranje 

njenih obiskovalcev. Gostje ostanejo v omenjenem objektu kratek �as, za njihovo daljše 

bivanje pa bi bilo treba spremeniti na�in trženja preko spletne strani, s sodelovanjem z 

bližnjimi hoteli, turisti�nimi organizacijami in ljudmi s podeželja. 

Klju�ne besede: turizem, strategija, Preno�iš�a Prisoje, Luka Koper, podeželje. 

SUMMARY 

Nowadays tourism is one of the leading sectors in economy of many countries. When the state 

or an organisation is making decisions about the marketing of its goods, it must first 

determine the amount of the tourist market it wants to conquer and what exactly will be 

offered to the tourist to convince him to respond to its offer. In the marketing of tourism the 

same web marketing as in the marketing of other activities is being used. There are many 

different marketing elements, but 4 P's web marketing is still the most used. My finishing 

project task is based on a research of the marketing strategy in Accomodation Prisoje, where 

also a survey was carried out among its visitors. Guests stay in the facility for a short period 

of time. For their longer stay it would be necessary to change the way of web marketing and 

to collaborate with nearby hotels, tourist organisations and with people from the countryside. 

Keywords: tourism, strategy, Accomodation Prisoje, Port of Luka, countryside. 
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1 UVOD 

Trženje turisti�ne destinacije je kompleksno in lahko prinaša veliko pozitivnih u�inkov na 

gospodarstvo in širše okolje. Razvoj turizma omogo�a ve�jo diverzifikacijo gospodarstva, kar 

pomeni, da obmo�je ni odvisno samo od ene dejavnosti. Med pozitivnimi socio-kulturnimi 

u�inki je vsekakor spoznavanje novih kultur, navad ljudi ter razvijanje in spodbujanje ve�jega 

sožitja med ljudmi. Z nepravilnim razvojem in trženjem destinacije lahko nastanejo negativni 

u�inki na kulturno, socialno in fizi�no okolje. Kot negativen u�inek trženja destinacije lahko 

navedemo še nelojalno konkurenco med turisti�nimi ponudniki pri tržnem komuniciranju 

(Nemec Rudež in Zabukovec Baruca 2011, 9–10). 

1.1 Opredelitev problema in teoreti�nih izhodiš�

V svetu je turizem najve�ja svetovna gospodarska dejavnost. Je civilizacijski dosežek 

današnjega �asa in temelj dejavnikov ekonomskega razvoja vsake države. Temelji na 

izhodiš�nih potrebah in vrednotah sodobnega �loveka, zato je turisti�no povpraševanje na 

globalni in dolgoro�ni ravni eno od najbolj stabilnih poslovnih podro�ij (Ministrstvo za 

gospodarstvo 2001, 1). Turizem igra pomembno vlogo tudi v Sloveniji in še posebej na 

obalnem obmo�ju, kjer sta v preteklosti bili najbolj priljubljeni destinaciji Portorož in Piran, 

nato Izola in na zadnjem mestu je bila Mestna ob�ina Koper (MOK), ki je v preteklosti bila 

predvsem administrativna, industrijska, trgovska ob�ina. Razvoj turizma v MOK se je pri�el 

po osamosvojitvi Slovenije, zato lokalne turisti�ne organizacije v zadnjih letih iš�ejo in 

ponujajo vedno nove programe (Sirše 2004, 5). Pri razvoju turizma je poseben u�inek 

doživela MOK leta 2005, ko so v Koper za�ele pristajati velike potniške ladje. Da je bila ta 

odlo�itev MOK pravilna dokazuje tudi priznanje za dosežke na podro�ju turizma, ki ga je 

MOK prejela ob koncu leta 2013 (Presl 2013).  

Podeželje Slovenske Istre je izredno bogato z naravno in kulturno dediš�ino (MOK 2014), 

vendar se je skozi zgodovinska obdobja do danes po�asi razvijalo od bolj atraktivnega 

obmo�ja obalnega pasu. Zato so se vse tri obalne ob�ine Koper, Izola in Piran odlo�ile, da 

skupaj pripravijo Razvojni program podeželja za obmo�je Koper, Izola in Piran. Novejša 

razvojna razmišljanja v svetu in pri nas pojmujejo podeželje kot enakovreden in celo klju�en 

element v kontekstu trajnostnega dolgoro�nega razvoja (RRC 2006, 8).  

Da bi v Kopru omogo�ili vsem, ki si želijo ogledati mesto in podeželje je treba ponuditi 

dovolj preno�iš�. Luka Koper, pristaniški in logisti�ni sistem, delniška družba Koper je edino 

slovensko tovorno pristaniš�e, ki poleg osnovne dejavnosti (pretovarjanje in skladiš�enje) 

nudi tudi gostinske in nastanitvene storitve v okviru h�erinskega podjetja Pristan, d. o. o. Pred 

leti je gostinske storitve oddala v najem, sama pa trži preno�iš�a v dveh objektih, in sicer sta 

to Garni hotelu in Preno�iš�a Prisoje (Luka Koper 2014a, 10). Garni hotel se nahaja v centru 

mestu, kjer so redni gostje predvsem poslovneži in Preno�iš�a Prisoje (Prisoje), ki je od 
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mestnega jedra oddaljen 1,5 km. Prisoje razpolagajo s stotimi prenovljenimi ležiš�i v 

enoposteljnih, dvoposteljnih in triposteljnih sobah v 90. sobah. V pritli�ju stavbe so skupni 

prostori, kjer je nameš�ena TV, okrep�evalnica s toplimi obroki in napitki. Preno�iš�a v 

Prisojah se oddajajo pod ugodnimi cenami, zato so primerna tudi za ve�je skupine. Glede na 

vizijo Luke Koper, da postane vodilni pristaniški sistem za globalne logisti�ne rešitve držav 

Srednje in Vzhodne Evrope, so se odlo�ili, da svoje h�erinsko podjetje Pristan, d. o. o., 

odprodajo (Luka Koper 2014a, 146).  

Luka Koper Pristan je leto 2013 zaklju�ilo z izgubo, zato smo želeli oceniti elemente 

trženjskega spleta, ki se uporabljajo v Prisojah. V turizmu je velika konkurenca, vendar smo 

mnenja, da, ne glede na to, kdo bo lastnik Pristana, d. o. o., mora svojim gostom ponuditi ve�

kot to po�ne sedaj in jih tako obdržati v svojih objektih daljše obdobje in �ez celo leto. 

1.2 Namen in cilj  

Namen projektne naloge je ugotoviti, kaj je tisto, kar bi gosta prepri�alo, da bi se pogosteje 

vra�al v Preno�iš�a Prisoje. Zanima nas ali je to cena, kader, gostinska ponudba, prostori ali 

kaj drugega.  

Cilji zaklju�ne projektne naloge so: 

− predstaviti pomen turizma za Slovenijo in Mestno ob�ino Koper, 

− ugotoviti pomembnost vseh elementov trženjskega spleta, 

− prou�iti, katera so najpogostejša trženjska orodja, ki jih uporablja Preno�iš�e Pristan, 

− na podlagi izvedene ankete ugotoviti možne pomanjkljivosti, 

− podati predloge vodstvu za izboljšanje trženja storitev. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev  

Za doseganje ciljev zaklju�ne projektne naloge smo uporabili razli�ne metode, in sicer: 

− opisno (deskriptivno), 

− kompilacijsko, 

− zgodovinsko, 

− analiti�no, 

− statisti�no. 

Pri teoreti�nem delu smo uporabili opisno metodo, kjer smo na podlagi razpoložljive 

literature tako doma�ih, kot tujih avtorjev, spletnih straneh, �lankov, razli�nih gradiv povzeli 

pomen trženjskega spleta za storitveno podjetje. Z metodo kompilacije smo primerjali 

ugotovitve razli�nih avtorjev na obravnavano temo. Na podlagi virov smo predstavili podjetje 

Luka Koper, d. d., s poudarkom na h�erinskem podjetju Pristan, d. o. o., Koper. Zgodovinska 

metoda je bila uporabljena pri opisovanju nastanka Luke Koper, d. d., in Preno�iš�a Prisoje, 
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d. o. o., z analiti�no smo analizirali podatke, ki smo jih dobili z anketiranjem, pri predstavitvi 

rezultatov pa smo uporabili statisti�no metodo.  

Za anketiranje smo pripravili anketni vprašalnik, ki smo ga ponudili gostom, ki so se v �asu 

anketiranja zadrževali v objektu. Anketiranje je potekalo od 1. do 15. julija 2014, ko je 

Preno�iš�e Pristan gostilo najve� gostov. Naš cilj je bil pridobiti najmanj 50 vrnjenih anketnih 

vprašalnikov.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve 

Pri trženju turizma se dnevno sre�ujemo z razli�nimi oblikami ponudb in povpraševanj. Da bi 

zajeli aktualna dogajanja smo pri pisanju naloge najbolj pogosto uporabili spletne strani 

Mestna ob�ine Koper in Luke Koper. Potrebno literaturo s podro�ja trženja in turizma smo 

pridobili v knjižnici. Glede na problematiko, ki smo si jo zastavili v nalogi predpostavljamo, 

da so Preno�iš�a Prisoje premalo prepoznana, kar privede do krajšega obiska gostov. V ve�ini 

primerov gre za goste, ki so za nastanitve v Preno�iš�ih Prisoje kupili kupone preko interneta, 

saj le-ti ponujajo tudi do 50 % popust. Predpostavljamo tudi, da bi se obiski gostov zvišali s 

strategijo pove�ane ponudbe, kot so organizacija razli�nih izletov na podeželje Obale, ogled 

Luke Koper, sodelovanje s Hotelom Žusterna, ki je edini ponudnik zimskega bazena, 

gostinsko ponudbo �ez cel dan itd.  

V nalogi smo se omejili na prou�evanje trženjskega spleta enega gostinskega objekta, ki 

deluje na obmo�ju Slovenske Istre oz. v Kopru. Poleg tega smo anketirali samo osebe, ki so 

izbrani objekt v �asu naše raziskave obiskali. 
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2 TURIZEM IN TRŽENJE 

Gospodarstva razvitega sveta vedno bolj temeljijo na uspešni storitveni dejavnosti. Storitev 

lahko opredelimo kot neko posebno dejanje, ki ga izvajalec storitev ponudi porabniku. �e 

primerjamo storitve z izdelki najprej opazimo, da so storitve nekaj neoprijemljivega, 

nevidnega in minljivega, zato zahtevajo sprotno izdelavo in porabo (Poto�nik 2000, 18). 

Številne tržne ponudbe so danes sestavljene iz mešanice izdelkov in storitev, pri 

gospodarskem napredku pa delež storitev naraš�a v primerjavi z izdelki (Kotler 2004, 5). Med 

storitvene dejavnosti uvrš�amo tudi turizem, kjer so pomembne potrebe in želje kupcev. Da bi 

razumeli dogajanja na podro�ju turizma je pravilno, da spoznamo nekaj osnovnih pojmov, ki 

jih uporabljamo pri trženju turizma. 

2.1 Pojem turizem in turist 

O prvih oblikah turizma lahko govorimo že v najzgodnejši civilizacije, saj je ta obstajala, 

odkar obstaja �lovek, kot znanstvena veja pa je turizem mlad. Njegovo prou�evanje se je 

za�elo v 19. st., sistemati�ni pristop pa je opaziti po II. svetovni vojni. Prav zaradi navedenega 

se v literaturi pogosto deli razvoj turizma na obdobje od antike do za�etka 19 st. in obdobje 

sodobnega turizma od za�etka 19. st. pa do danes (Senica 2011, 4). Zgodovinski pregled 

razvoja turizma prikazuje slika 1. 

Obdobje turizma do anti�ne dobe 

do za�etka 19. st. 

 Obdobje sodobne turizma od za�etka 19. st. do 

danes 
    

− transevropske poti 

− Egip�ani 

− Stari Grki 

− Rimljani 

− Srednji vek 

− železnica (1825) 

− razvoj prvih turisti�nih krajev (Azurna obala, 
švicarske Alpe) v 20. letih 19. st. 

− parnik (1837) 

− Thomas Cook (1841) 

− avtomobil (1885) 

− obdobje med dvema svetovnima vojnama 
turizem ni ve� privilegij bogatih 

− razvoj po drugi svetovni vojni (letalski 
promet, individualni turizem, turizem postane 
množi�ni pojav) 

− doba informatike do 80. let 20. st. dalje in še 
traja 

Slika 1: Zgodovinski razvoj turizma 

Vir: Turnšek 2002, 7. 

Beseda turizem izhaja iz grške besede tornos, v latinš�ini je »tornus«, v francoš�ini »tour«, 

kar pomeni krožno gibanje. Anglež Pegge je leta 1800 prvi uporabil izraz turist, v Angliji je 



5 

bila tudi beseda turizem prvi� zapisana leta 1811. V Sloveniji pa se je za turizem uporabljal 

izraz tujski promet ali Fremdenverkehr vse do leta 1941 (Zorko 1999, 10–11). 

Prvo znanstveno definicijo turizma sta leta 1942 postavila Walter Hunziker in Kurt Krapf, ki 

sta menila, da je turizem splet odnosov, pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja 

tujcev v nekem kraju, pri tem pa ne bo opravljal kakšno pridobitno dejavnost. Sodobna 

Santgalenska definicija1 navaja, da je turizem celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi 

potovanja in bivanja oseb, kjer pa je pomembno, da obisk kraj ni glavno in stalno bivališ�e ali 

kraj zaposlitve (Planina in Mihali� 2002, 29).  

Po svetovni turisti�nih organizaciji Združenih narodov (UNWTO – angl. United Nations 

World Tourism Organisation) je turizem aktivnost, ki je povezano s potovanjem, bivanjem 

oseb izven vsakdanjega življenjskega okolja, vendar ne ve� kot eno leto (Planina in Mihali�

2002, 30). Mednarodno združenje AIST (franc. Associaton Internationale d'Experts 

Scientiques du Tourisme) iz leta 1971 pa je pojem turizem nekoliko spremenila ter navedla, 

da je »turizem celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja tujcev v 

nekem kraju, v kolikor to bivanje ne povzro�i stalne naselitve« (Zorko 1999, 19). 

Turist kot pojem se je spreminjal in prilagajal novim oblikam turizma. Pojem naj bi nastal iz 

glagola »tour«, kar pomeni krožno potovanje. Na to temo obstajajo še bolj podrobne 

raziskave, prva definicija turista pa se opredeljuje kot potnika, ki obiš�e tuje kraje predvsem 

zaradi radovednosti in zabave. Izraz turist se je uporabljal predvsem za angleške potnike v 

Franciji, Švici in Italiji (Ali� in Cvikl 2011, 12). 

Senica (2011, 6) navaja, da so turisti prvotno bili le tisti, ki niso bili državljani doma�e 

države. Francoski slovar iz leta 1889 pa je turiste opredelil kot potnike, ki prepotujejo tuje 

dežele iz radovednosti, obiskujejo kraje svojih rojakov in napravijo neko vrsto krožnega 

potovanja. Leta 1937 je turist bila vsaka oseba, ki je potovala v državo, kjer ni imela stalnega 

prebivališ�a, vendar je to potovanje moralo trajati najmanj 24 ur, v nasprotnem so te potnike 

imenovali ekskurzionisti. Po Statisti�nem uradu Republike Slovenije (SURS) pa turista 

omenjajo kot osebo, ki za�asno prebiva v kakem drugem kraju in preno�i vsaj eno no� v 

gostinskem ali kakem drugem nastanitvenem objektu, kjer preživlja svoj prosti �as, se sprosti 

ali pa zaradi poslov oz. drugih razlogov (SURS 2014).  

Preden preidemo na podro�je trženja turizma, naj omenimo, da je osrednji element 

turisti�nega trga oseba, ki povprašuje po turisti�nih storitvah. Skladno z mednarodno sprejeto 

terminologijo (WTO – angl. World Trade Organization) Mihali� lo�uje (1999, 8–9) osebe na 

obiskovalce, turiste in enodnevne obiskovalce, kot je razvidno iz slike 2. 

                                                
1 Je naslednica prve znanstvene definicije turizma, ki sta jo utemeljila Walter Hunziker in Kurt Krapf 
(Mihali� 2008, 7). 



6 

Slika 2: Vrste potnikov 

Vir: Mihali� 1999, 9. 

Obiskovalci so tiste osebe, ki odpotujejo izven svojega življenjskega okolja za dobo manj kot 

eno leto, vendar ne opravljajo nobenih aktivnosti. Pojem obiskovalec ne vklju�uje oseb, ki 

emigrirajo zaradi zaposlitve, ampak so to osebe, ki potujejo poslovno na ra�un podjetja iz 

kraja stalnega zaposlitve. Turisti so osebe, ki v obiskanem kraju vsaj enkrat preno�ijo, vendar 

tam ostanejo manj kot eno leto. Enodnevni obiskovalci pa tisti, ki ostanejo v dolo�en kraju 

manj kot 24 ur oziroma ne preno�ujejo (Mihali� 1999, 8–9).  

2.2 Trženjski splet 

Trženje se razume kot naloga ustvarjanja, promocije in posredovanja izdelkov in storitev 

porabnikom in podjetjem. Tako kot so strokovnjaki za proizvodnjo in logistiko odgovorni za 

ravnanje z oskrbo, tako so tržniki odgovorni za ravnanje s povpraševanjem. Tržniki poskušajo 

vplivati na raven, �as in sestavo povpraševanja, da dosežejo cilje organizacije, poudarja 

Kotler (2004, 5). 

Trženjski splet je skupek trženjskih elementov, ki jih uporablja podjetje pri trženju svojih 

storitev oz. izdelkov. Najve�krat predstavljen skupek elementov so 4 P-ji, ki so:  

− Product – izdelek,  

− Price – prodajne cene, 

− Place – tržne poti,  

− Promotion – promocija, 

in so za�etnice štirih angleških besed kot izhaja iz slike 3. 

− Maloobmejni delavci 
− Imigranti 
− Nomadi 
− Tranzitni potniki 
− Begunci 
− Pripadniki oboroženih 

sil 
− Predstavniki 

konzulatov 
− Diplomati 

POTNIKI 

OBISKOVALCI 

TURISTI 
ENODNEVNI 

OBISKOVALCI 

Niso zajeti v  

turisti�ni statistiki 
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Slika 3: Štirje elementi trženjskega spleta 

Vir: E-shoe learning 2009. 

Vsi štirje elementi predstavljajo prodajal�ev vidik trženjskih instrumentov, s katerimi podjetje 

vpliva na kupce. Z vidika kupca je vsak trženjski instrument namenjen posredovanju koristi 

kupca. Uspelo bo le tisto podjetje, ki bo najbolj cenovno in prostorsko ugodnejšo zadovoljilo 

potrebe kupcev ter z njimi u�inkovito komuniciralo (Habjani� in Ušaj 2000, 32). Da bi 

trženjski splet dosegel uspeh je potrebna koordinacija med proizvajalci, kupci in zaposlenimi. 

V današnjem �asu, ko je delovanje trga pogojeno tudi z razvojem tehnologije, delovanje trga 

vedno bolj krojijo kon�ni kupci in ne ve� ponudniki izdelkov oz. storitev. Ti sicer nadzorujejo 

posamezne elemente trženjskega spleta, ne pa ve� celotnega delovanja tržnega sistema 

(Schultz 2001, 7). 

Navedeni 4 P-ji predstavljajo t. i. izdel�ni trženjski splet (slika 3), ki pa ga je treba na nivoju 

trženja turizma nadgraditi z dodatnimi P-ji. Osnovno nadgradnjo predstavlja storitveni 

trženjski splet, ki poleg omenjenih P-jev vsebuje še tri dodatne P-je, ki so (Kone�nik Ruzzier 

2010, 6): 

− People – ljudje, 

− Processes – postopke in 

− Physical evidence – fizi�ne dokaze. 

Zaradi klju�ne vloge turisti�ne destinacije je treba trženjski splet v turizmu nadgraditi še 

dvema dodatnima P-ja, navaja Kone�nik Ruzzier (2010, 6), in to sta politics – politika in 

paucity – omejena koli�ina sredstev namenjena trženju destinacij. Turisti�na destinacija je 

prostor, ki si jo turist izbere za svoj potovalni cilj. Sodoben pogled na turisti�no destinacijo 

pravi, da je ta sestavljena iz množice razli�nih izdelkov, storitev, doživetij, vodene s strani 

ve�jega števila interesnih skupin ter opazovana z razli�nih zornih kotov.  

Informacijska komunikacijska tehnologija (IKT) ima velik vpliv na trženje v turizmu po 

celem svetu. Zato prihaja do sprememb na strani turisti�nih ponudb, kot tudi s strani 

turisti�nega povpraševanja. Klju�ne spremembe in prilagoditve na vseh devetih omenjenih P-

jih trženjskega spleta s pomo�jo IKT prikazuje preglednica 1. 
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Preglednica 1: Vpliv IKT na elemente destinacijskega trženjskega spleta 

Proizvod Digitalen, oblikovan po meri modernega turista, individualen, 
transparenten in primerljiv, 

Tržne poti Dinami�na, transparentna, prilagodljiva, 

Trženjsko komuniciranje Spremenjen vpliv medijev (internet v nasprotju s televizijo), 
neprecenljiv vpliv dobre spletne strani, interaktivno trženje, 
pove�ana možnost ciljnega komuniciranja, možnost isto�asnih 
rezervacij, 

Ljudje Turisti z dostopom do modernih tehnologij, ki omogo�ajo 
aktivno soudeležbo, družabna omrežja, zaposleni z možnostjo 
uporabe sodobnih tehnologij, 

Postopki Rezervacijski sistemi, ki omogo�ajo takojšnje rezervacije, 
tehnologije, ki omogo�ajo virtualno doživetje, metrika – 
natan�nejše spremljanje u�inkovitosti trženja in trženjskega 
komuniciranja, 

Fizi�ni dokazi Spletna stran podjetja, destinacije pomemben fizi�en dokaz, 
virtualna doživetja, 

Majhna koli�ina sredstev, 
namenjena komuniciranju 

Stroškovno u�inkovita izraba sredstev, ki s pravilnimi prijemi 
cilja na klju�ne ciljne skupine destinacije, možnost biti 
prisoten tudi za majhne destinacije z omejenimi prora�uni za 
trženje 

Politika Interesne skupina lahko z uporabo IKT tudi prispevajo k 
trženju destinacije. 

Vir: Kon�enik Ruzzier 2010, 85. 

Danes morajo podjetja prilagajat trženje razmeram nove ekonomije, kar pomeni razmišljati na 

nov, svež na�in. Številni ustaljeni trženjski pristop, kot je oglaševanje v množi�nih medijih, 

pospeševanje prodaje, obiski prodajnega osebja, so del stare ekonomije. Klju�ne silnice nove 

ekonomije pa so tehnologija, globalizacija, deregulacija trga, ki igrajo klju�no vlogo pri 

preoblikovanju svetovnega gospodarstva. Kot navaja Kotler (2004, 34–36) so štirje motorji 

nove ekonomije: 

− digitalizacija in povezanost pomeni hiter prenos podatkov med napravami in lokacijami, 

poslovnežem ni treba ve� sedeti za ra�unalnikom, da bi prejemali in pošiljali informacije, 

ampak to lahko po�nejo z mobilni telefonom, dlan�nikom; 

− zaton tradicionalnih posrednikov in ponovna oživitev pomeni, da se tradicionalna prodaja 

vedno bolj seli v virtualni svet; 

− izdelek po meri posami�nega kupca in trženjski splet po meri posami�nega kupca, kjer je 

nova ekonomija zasnovana na poslovanju z informacijami, ki jih ni težko prilagoditi 

porabniku. Pri tem lo�imo izdelke po meri posami�nega kupca, kar pomeni da podjetje 

izdeluje prilagojene izdelke, ki jih kupec lahko naro�i osebno, po telefonu ali prek spleta. 

Porabnik lahko zahteva prilagojene izdelke, storitve, cene in tržne poti. �e združimo 
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operativno in trženjsko prilagajanje govorimo o trženjskem spletu po meri posami�nega 

kupca; 

− zbliževanje panog je �etrti moto nove ekonomije, kjer se sorodna podjetja med seboj 

povezujejo in s tem ustvarjajo nove priložnosti za trženje. Pri tem pa Kotler (2004, 38) 

opozarja, da je tako zbliževanje panog zahtevno, saj morajo podjetja spoznati nove trge in 

konkurenco ter iskati sinergije med razli�nimi poslovnimi podro�ji. 

Vsekakor so informacije in mediji tisti, ki spreminjajo trženjsko okolje. Z besednjakom nove 

dobe Postma (2001, 15) opisuje trženje kot oddajanje in sprejemanje sporo�ilnih dražljajev, 

katerih kon�ni cilj je sprejemanje nakupnih dražljajev. Vse, kar zadeva trženje, je v tem 

okviru, izdelek, storitev, dolo�anje cene, tržno komuniciranje, stiki, oblikovanje blagovne 

znamke, oskrba in distribucija. Zaradi razvoja nove tehnologije se lahko kupec sam odlo�i ali 

se bo odzval na ponudbo ali ne. Stvari so se tako obrnile, da ni ve� ponudnik tisti, ki 

nadzoruje kupca, ampak je obratno. Na podlagi želja kupca, ga v podjetju poslušajo in se 

temu primerno odzovejo (Postma 2001, 16). 

Temelji sodobnega trženja delujejo na trgih, kjer se konkurenca hitro spreminja, kar pa je 

možno z napredno IKT. Kupci lahko izbirajo med številnimi istovrstnimi izdelki, razli�ne 

kakovosti, cen, ravni postrežbe in z njo povezanih storitev. Trženje postaja vedno 

prevladujo�a poslovna filozofija in funkcija podjetja, je jedro poslovanja podjetja z vidika 

zadovoljitve kupcev in isto�asno dose�i zastavljene cilje (Poto�nik 2002, 19). 

Omenjen na�in trženja je prisoten tudi pri trženju v turizmu, kakšna je razvoja turizma v svetu 

pa si poglejmo v poglavja 2.3. 

2.3 Strategija razvoja turizma v svetu 

Število porabnikov turisti�nih doživetij na splošno naraš�a. Leta 2009 je na mednarodni ravni 

potovalo okoli 880 mio. turistov, kar je bilo za 4 % manj kot leta 2008, vendar je klju�ni 

razlog pri tem iskati v gospodarski krizi, ki je zajelo ve�ino držav po celem svetu. Trženjsko 

naravnana turisti�na podjetje v zahodnem svetu, dajejo turizmu vedno ve�ji pomen. Razlog 

pri tem ti�i v dejstvu, da bo število turistov v razvitem svetu sicer naraš�alo v prihodnosti, 

vendar bo ta stopnja omejena. Najnižjo stopnjo rasti turizma bo tako �utiti v Evropi in Severni 

Ameriki, medtem ko bo najvišja stopnja rasti povpraševanja turisti�nih destinacij v prihodnjih 

letih v Vzhodni Aziji, Pacifiku, kjer bo v povpre�ju število mednarodnih turistov naraš�alo s 

4,1 % na letni ravni. Drugi razlog za naraš�anje števila turistov je tudi naraš�anje ponudnikov 

turisti�nih doživetij in s tem tudi ve�je konkurence na svetovnem turisti�nem trgu (Kone�nik 

Ruzzier 2010, 41). 

Turisti�na ponudba je vsekakor pomembna pri razvoju turizma vsake države. Planina (1996, 

151) navaja, da je turisti�na ponudba ve� kot samo povpraševanje, saj le-ta mora biti 
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predvsem cenovno elasti�na. Strategija razvoja turizma po celem svetu gre predvsem v razvoj 

trajnostnega turizma, ki temelji na ekonomski uspešnosti turisti�nega poslovanja, isto�asno pa 

je prizanesljiv do naravnega in kulturnega okolja (Mihali� 2006, 1). Koncept trajnostnega 

razvoja turizma je na splošno sprejet kot osnova za na�rtovanje, upravljanje našega življenja, 

ki je bil za�rtan leta 1992 v Deklaraciji iz Ria o okolju in razvoju, imenovan Program 21. To 

je bil obsežen akcijski na�rt, ki ga je sprejelo 178 vlad, poglobljen in razširjen na svetovnem 

vrhu o trajnostnem razvoju pa je bil leta 2002 v Johannesburgu (MGRT 2007, 2). 

Generalna skupš�ina Združenih narodov je leta 2001 sprejela Globalni eti�ni kodeks v 

turizmu ter predlagal UNWTO, da povabi vse države, da svoje zakone, predpise uskladijo z 

omenjenih kodeksom. Tako sta leta 2005 UNWTO in Program Združen ih narodov (UNEP) 

dolo�ila 12 ciljev za trajnostni turizem, ki slonijo na treh klju�nih smotrih (MGRT 2007, 5): 

− Gospodarski blaginji: 

- zagotoviti dolgoro�no konkuren�nost, sposobnost preživetja in blaginje turisti�ni 

podjetij in destinacija, 

- zagotoviti priložnosti za kakovostno zaposlitev za pošteno pla�ilo, po poštenih 

pogojih vseh zaposlenih, pri tem pa se izogibati diskriminaciji. 

− Družbeni pravi�nosti in koheziji: 

- s turizmom pove�ati kakovost življenja v lokalnih skupnosti, 

- ponuditi obiskovalcem takšne izkušnje, ki bodo varne in bodo z njimi zadovoljni. 

− Varstvu okolja in kulture: 

- v ve�ji meri zmanjšati onesnaževanje okolja ter rabo redkih virov, ki so pogojeni s 

turisti�nimi dejavnostmi, 

- ohranjati in krepiti kulturno bogastvo in biotsko raznovrstnost ter tako prispevati k 

njunemu upoštevanju in ohranjanju. 

Strategija za trajnostni razvoj ima še eden klju�ni cilj, in to je izpolnjevanje mednarodnih 

obveznosti, za kar je potrebno dejavno uveljavljanje trajnostnega razvoja po vsem svetu. 

2.4 Pomen in razvoj turizma za Slovenijo 

Turizem je pomemben sektor gospodarstva EU, katere �lanica je tudi RS. Je eden od najve�jih 

izzivov EU kako okrepiti in izboljšati trajnostni razvoj turizma in s tem zagotoviti dolgoro�no 

konkuren�nost industrije. Zato je prednostna naloga EU, da Evropa obdrži svoj položaj 

vodilne turisti�ne destinacije na svetu. Število mednarodnih turistov, ki so obiskali EU se je 

od leta 1990 podvojilo. Da bi turisti�na industrija v EU obdržala svoj tržni delež, mora mo�no 

izboljšati konkuren�nost in trajnost, pri vsem tem pa upoštevati kakovost proizvodov in 

storitev, družbeno in okoljsko odgovornost, naravne vire, raznolikost kulturne dediš�ine in 

lokalnih identitet (EU in GD 2013, 3). 
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Razvoj turizma v RS po njeni osamosvojitvi leta 1991 je bil trnova pot, posebno zaradi 

tedanje vojne, ki se je razplamtela po skoraj celotni bivši Jugoslaviji. RS je v tem obdobju 

�utila upad mednarodnega turizma, da je pa ponovno povrnila ugled je potrebovala skoraj 

dvajset let. Po spremembi ekonomskega sistema socialisti�nega samoupravljanja v tržno 

gospodarstvo so klju�ne naloge bile usmerjene v prestrukturiranje turisti�nega gospodarstva, 

lastninjenje hotelskega sektorja, obnova nastanitvenih zmogljivosti, vzpostavitev novih 

turisti�nih agencij, organizatorjev potovanj, odprtost do tujih trgov in tudi do destinacij v 

tujini za slovenske turiste. V RS so namesto brezimnih turisti�nih množic za�eli sprejemati 

turiste z imenom in priimkom ter jim ponudili nove oblike turizma, kot so zdraviliški turizem, 

wellnes turizem, razli�ne gastronomske dogodivš�ine, itd. Kljub temu, da se RS prizadeva za 

prepoznavnost v svetu, je ta še vedno nizka, kar je posledica njene mladosti, saj si vsaka 

destinacija gradi ugled desetletja, države pa tudi stoletja (VRS 2012, 11). 

Leta 1995 je Državni zbor RS sprejel Resolucijo o strateških ciljih na podro�ju razvoja 

turizma. Z njim je vladi naložil ustanovitev javnih institucij za turisti�no promocijo in 

pripravo zakona o pospeševanju turizma, ki je nato orala ledino in pripravila prvo strategijo 

trženja slovenskega turizma. Že samo ime »strategija« pomeni, da gre za dolo�eno dejavnost, 

ki je usmerjena v prihodnost, v razvoj, zato je treba postaviti visoke, realne cilje, ki bodo 

uresni�ljivi in dosegljivi (VRS 2012, 13). 

Razvoj turizma prinaša vsaki državi tako pozitivne, kot tudi negativne vplive. Pozitivne se 

kažejo predvsem v pove�anju prihodkov države, v odpiranju novih delovnih mest, razvoju 

infrastrukture, ohranjanju naravne kulturne dediš�ine pa tudi krepitev miru v svetu ter 

prepoznavnosti kraja (Mihali� 2006, 47–50. Negativni vplivi lahko povzro�ijo uni�enje 

avtohtone kulture s komercializacijo, lahko sprožijo socialne napetosti, nezadovoljstvo 

lokalnega prebivalstva, kriminal, prostitucija, droga idr. (Mihali� 2006, 53–54). 

Kljub negativnim vplivom je turizem v Sloveniji eden od vodilnih dejavnosti njenega 

gospodarstva in kot tak pomembno prispeva k doseganju razvojnih ciljev RS. Zato je Vlada 

RS na podlagi 2. �l. Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT, Ur. l. RS, št. 57/98, 68/00, 

21/02, 86/02, 94/02, 101/03 in 2/04) sprejela sklep, da opredeljuje turizem kot eden izmed 

najpomembnejših gospodarskih oziroma strateških sektorjev, ki ustvarja nova delovna mesta 

in s tem tudi pozitivno vpliva na uravnotežen regionalni razvoj (VRS 2012, 19). 

Slovenski turizem je leta 2012 zabeležil najve� prihodov in preno�itev turistov doslej. Tako je 

v letu 2012 bilo evidentiranih 3.297.556 prihodov turistov in 9.510.663 preno�itev, kar je za 

3 % ve� kot v letu 2011. Najbolj je bilo zabeleženo pove�anje števila tujih preno�itev, in sicer 

za 6 %. Povpre�na doba bivanja leta 2012 je znašal 2,9 dni (pri tujih gostih 2,7, pri doma�ih 

3,3). Na podro�ju izvoza potovanj je Banka Slovenija zabeležila 3 % porast potrošnje tujcev v 

Sloveniji, kar je znašalo 2 mlr EUR. Najve� turisti�nih preno�itev je bilo ustvarjeno v ob�ini 

Piran, nato Ljubljana, Brežice, Bled in Moravske Toplice (SPIRIT 2013, 3). 
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Turizem je spodbujevalec kakovosti življenja in blaginje vsake države. V preglednici 2 so 

prikazani podatki o turizmu v letu 2011 za RS in svet ter oceno za leto 2022. 

Preglednica 2: Podatki o turizmu 

 2011 Ocena za leto 2022 

 Slovenija Svet Slovenija Svet 

BDP* (neposredni doprinos) 3,5 % 2,8 % 3,3 % 3,0 %

BDP (skupni doprinos) 12,9 % 9,1 % 12,4 % 9,8 %

Število zaposlitev 
(neposredno) 

33.000 

(3,9 % VZ)

98.031.500 

(3,3 % VZ

34.000 

(3,9 % VZ )

120.427.00 

(3,6 % VZ)

Število zaposlitev (skupaj) 111.000 

(13,2 % VZ)

260.093.000 

(8,7 % VZ)

115.000 

(13,0 % VZ)

327.922.000 

(9,8 % VZ)

Priliv iz turizma (delež v 
celotnem izvozu) 

8,8 % 5,3 % 7,0 % 4,3 %

Investiranje (delež vseh 
naložb) 

9,9 % 4,9 % 10,7 % 5,1 %

*BDP – bruto doma�i proizvod; ** VZ – vseh zaposlitev 

Vir: WTTC 2012, po VRS 2012, 19. 

�e primerjamo podatke o turizmu v Sloveniji in svetu, ugotovimo, da so procenti na vseh 

podro�jih v Sloveniji višji kot je povpre�je v svetu. Ena od glavnih zna�ilnosti Slovenije je 

njena pestra in mozai�na krajina, ki izhaja iz geološke in reliefne raznolikosti, podnebnih 

razlik (alpskega, celinskega in sredozemskega podnebja) ter pedološke podlage ter sti�iš�a 

štirih biogeografskih regij, ki so alpska, predalpska, subpanonska, kraška in primorska 

(ARSO 2014, 97–99). Slovenija ima veliko naravne in kulture dediš�ine, njena prednost pa je 

tudi v njeni majhnosti, saj lahko tako reko� ponudi turistu vse, od prelepih gora do morja in to 

v enem dnevu. 

Glede na tematiko naše naloge smo se v nadaljevanju bolj podrobno posvetili turisti�nim 

destinacijam v Mestni ob�ini Koper (MOK), ki je del Krajine primorske regije.  

2.5 Predstavitev trženja turisti�nih destinacij v Mestni ob�ini Koper 

Krajina primorske regije obsega jugozahodni del Slovenije od morja do vklju�no Matarskega 

podolja in Vipavske doline, Krasa in Soške doline do Mosta na So�i. Celotna regija je 

porastla z naravnimi kraškimi gmajnami, pogozdenimi obmo�ji �rnega bora, vinogradi, 

sadovnjaki, olj�nimi nasadi in vrtnarstvom (ARSO 2014, 100). Na obalnem obmo�ju 

primorske regije ležijo tri ob�ine Piran, Izola in Koper, ki si prizadevajo za trajnostni 

razvoj turizma, za katerega se prizadevajo tako v Evropi, kot tudi po celem svetu. Pri tem 
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vse tri obalne ob�ine dajejo poudarek na široki turisti�ni ponudbi, kot so: podeželski, 

ekološki, rekreativni in športni turizem (Jurin�i� 2009, 112). 

V MOK se zavedajo pomena trajnostnega razvoja turizma, zato so se leta 2005 odlo�ili za 

sodelovanje v �ezmejnem projektu Akcijski na�rt za Jadran 2020, ki je bil sofinanciran s 

strani EU v okviru programa INTERREG IIIC. Z omenjenim projektom je MOK želela 

ovrednotiti stanje na podro�ju trajnostnega razvoja v svoji ob�ini skladno z metodologijo 

Akcijskega na�rta za Jadran, ki obravnava 29 razli�nih indikatorjev (Hrabar in Gortnar 2005, 

7). Skupaj z ob�inama Izola in Piran pa je MOK leta 2006 še financirala Razvojni program 

podeželje za vse tri obalne ob�ine. Obalnemu podeželju je v preteklosti bilo namenjeno 

premalo pozornosti. Poudarek pri trženju obalnega turizma je temeljil na objektih ob morju, 

danes pa so želje in potrebe turistov po ekološkem turizmu na kmetijah spremenile tudi razvoj 

trženja v to smer. Za nagel razvoj obalnega pasu je obmo�je zaledja relativno dobro ohranilo 

svoje naravne in kulturne elemente istrske pri�evalnost in identitete ter kot tako privla�no za 

turiste (RRC 2006, 8).  

2.5.1 Predstavitev MOK 

MOK ima bogato zgodovino, saj so se poselitve na tem teritoriju pri�ele že v srednji bronasti 

dobi (2000 let pr. n. št.). Neko� je bil to otok, kjer so živele številne vladavine. Vsaka 

vladavina je Koper razli�no poimenovala, zato zanj sre�amo razli�na imena. V �asu Rimskega 

cesarstva se sre�amo z imenom Aegida, ki je bila mo�na trgovska postojanka. V poznejšem 

rimskem obdobju se je za Koper uveljavilo ime Capris, pod Bizantinsko oblast sre�amo ime 

Justinopolic, v �asu Bene�anov pa Capo d'Istria (MOK 2014). Vsaka vladavina je v Kopru 

pustila svoj pe�at, ne samo s spremembo imena, ampak tudi podobo Slovenske Istre. Najdlje 

so v Kopru vladali Bene�ani in takrat je Koper doživel tudi najve�ji gospodarski in kulturni 

razvoj, ki se ga vidi in �uti še danes (Ben�i� 2010, 4–5). 

V MOK je po podatkih iz leta 2012 živelo 53.037 prebivalcev, zgoš�enost prebivalcev je 170 

na km2, posebno ob obalnem pasu, ki šteje 24.979 prebivalcev (MOK 2014). V zaledju je 

veliko število majhnih naselij (105), gostota poselitve pa je nekoliko manjša kot v obalnem 

pasu. MOK je regionalno središ�e, ki se je naglo za�elo razvijati po letu 1954 predvsem na 

ra�un razvoja Luke Koper. Razvoj industrije v Kopru je pritegnilo veliko priseljencev iz 

drugih republik bivše Jugoslavije, zato se je število prebivalcev hitro ve�alo, danes pa je 

etni�no pestro, kjer živi poleg avtohtonega italijanskega prebivalstva, še veliko Hrvatov, 

Srbov, Muslimanov, ki predstavljajo 1/5 vseh prebivalcev (MOK 2007, 46). 

Najpomembnejšo vlogo v gospodarstvu v Kopru je vseskozi imela trgovina med obmorskimi 

kraji in zaledjem. Zato lahko Luko Koper, kot edino slovensko tovorno pristaniš�e postavimo 

na prvo mesto za razvoj tega mesta. Druge gospodarske zna�ilnosti Kopra so podjetja, ki so 

bila pomembna za njen razvoj, nekatera delujejo še danes, nekatera pa so zaprla svoja vrata. 



14 

Naj omenimo Tomos, Cimos, Intereuropa, Vina Koper, Istra Benz, Banka Koper, Lama 

Dekani, itd. V zaledju Kopra se sre�amo z vinogradi, olj�nimi nasadi in številni vasi, kjer se 

še ohranjajo stari obi�aji, navade, šege, kulture, ki so te kraje zaznamovale že v preteklosti. 

Celotno zaledje pa ima bogato in naravno dediš�ino (RRC 2006, 26), kar je velik potencial za 

razvoj obalnega turizma.  

2.5.2 Turisti�ne zna�ilnosti MOK 

MOK leži na severu Jadranskega morja. Kljub temu, da je morje plitvo leži v samem centru 

mesta Luka Koper, pristaniški in logisti�ni sistem, delniška družba, ki je edino slovensko 

tovorno pristaniš�e. Lahko re�emo, da je prav Luka Koper »kriva«, da se je turizem za�el v 

Kopru pospešeno razvijati. Leta 2005 so se v MOK v sodelovanju z Luko Koper odlo�ili za 

novo pridobitev turizma, in to je bilo ponuditi pomorski potniški terminal za privez potniškim 

ladjam. Koper je tedaj veljal za novo, privla�no in neodkrito destinacijo potniškim ladjam, ki 

plujejo po Sredozemlju, danes pa je med ladjarji dobro poznan (Luka Koper 2014b). Tako je 

od leta 2005, ko je v Luki Koper pristalo 18 ladij in pripeljalo 1.100 potnikov, številka 

posko�ila v letu 2013 na 54 prihodov potniških ladij, ki so pripeljale 65.434 potnikov. Eno od 

potniških ladij, ki je pristala v Kopru prikazuje slika 4. 

Slika 4: Potniška ladja v pomorskem potniškem terminalu v Kopru 

Vir: MOK 2014. 

Omenjene potniške ladje ne prinašajo samo prepoznavnost Kopra in njene okolice, ampak 

celotne države. Kot smo že omenili je Slovenija majhna država in kot taka omogo�a 
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enodnevne, bogate izlete v notranjost države. V MOK imajo pestro turisti�no ponudbo, ki jo 

zaznamuje naravna in kulturna dediš�ina, kot so (MOK 2014): 

− Titov trg, kjer stoji Pretorska pala�a, ki naj bi se za�ela graditi že sredi 13. st., nato je tu 

mestni stolp, zgrajen v �asu od 15. do 17. st., danes spremenjen v zvonik in razgledno 

to�no MOK ter Loggia, stavba iz 15. st., ki je bila neko� namenjena debatnemu klubu 

tedanjih meš�anov. Današnjo podobo je Loggia dobila v 17. st., pro�elje pa krasijo 

številna heraldi�na okrasja in terakotna plastika Madone z otrokom v vogalni niši, 

postavljena v spomin na kugo, ki je uni�evala prebivalstvo leta 1554. Fosteria in Armeria 

sta še dve stavbi na istem trgu. Zgrajeni sta bili v 15. in 16. st., ko je Armeria do leta 1550 

služila kot skladiš�e orožja, kasneje pa kot zastavljalnica za reveže. Obe stavbi krasita 

kamnita renesan�na vrata imenovana »Porta del Corte«. 

− Taverna Koper leži ob morju, je bivše skladiš�e soli, danes pa je prostor, kjer se dogajajo 

razli�ne prireditve. 

− Vrata Muda so edina ohranjene mesta vrata od nekdanjih 12 za vstop v mesto. Zgrajena 

so bila v 16. st., v renesan�nem slogu, kjer posebno izstopa sonce, ki še danes simbolizira 

koprski mestni grb. V tistem �asu so bila to glavna vrata za v Koper, postavil pa jih je 

koprski podest Sebastian Contarini in z njimi želel posnemati anti�ni slavolok. 

− Škocjanski zatok je državni naravni rezervat od leta 1998, kjer sre�amo redke živali in 

rastline ter je danes priljubljena peš pot marsikateremu doma�inu. 

− V zaledju Kopra se sre�amo s številnimi naravnimi danosti, kot je Dolina Dragonje, 

Osapska jama, kjer so previsne stene, jezera, vodne kotanje, bogate z anti�nimi in 

zgodnje srednjeveškimi najdbami. Nato je Mišja pe�, ki je locirana na kraškem robu in je 

znana predvsem plezalcem, Sveta jama na Socerbu, v kateri leži edina podzemna cerkev 

v Sloveniji, v vasi Podpe� se nahaja jama Grad, ki je v preteklosti služila za obrambo 

prek Turki, in še veliko bi lahko naštevali. 

V okviru kulturne dediš�ine je v zaledju veliko vasi, ki izstopajo bodisi z gradnjo ali z 

drugimi zgodovinskimi zna�ilnostmi. Na prvo mesto lahko postavimo vasico Hrastovlje, ki je 

znana po ostankih utrdbe, kjer je cerkev sv. Trojice, v katerem je znamenita freska, ki 

prikazuje stvarjenje sveta, izgon Adama in Eve iz raja, prizore iz Kristusovega trpljenja, delo 

kme�kih ljudi ter mrtvaški ples, ki pa je najbolj znamenit del cerkve, kot ga prikazuje slika 5. 

Poleg omenjene vasice naj omenimo še vas Podpe�, kjer se nahaja obrambni stolp iz 11. st., 

zgradil pa ga je istrski mejni grof Ulrik Weimarski, vas Krkav�e, ki je zgrajena na treh plasteh 

žive skale, naselje Movraž, skozi katero so vodile pomembne poti iz �i�arije v Koper in Trst. 

Najvišja leže�a vasica leži sredi Šavrinskega gri�evja ob slemenski cesti Šmarje - Marezige, 

in to je Pomjan, kjer so odkrili ostanke rimske naselbine, vodovod, grobiš�a, nagrobne 

spomenike, novce, keramiko, rimsko opeko. Pomjan je v pisnih virih prvi� omenjen že leta 

1028. V vasici Lopar je Hiša od Bardinca, kjer je v prvem nadstropju �rna kuhinja z 

rekonstrukcijo ognjiš�a, nato vinska klet z najstarejšo vinsko stiskalnico iz 19. st., drugo 

nadstropje pa je namenjeno zanimivostim iz življenja prebivalcev. Za boljšo prepoznavnost 
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MOK je leta 2001 bila ustanovljena lokalna turisti�na organizacija, ki deluje v okviru MOK, v 

okviru nje pa delujejo trije informacijski centri, in to je Ankaran, Koper in Hrastovlje. Za 

razvoj turizma v MOK skrbijo tudi krajevne skupnosti, ki imajo postavljene 11 informacijskih 

to�k ter razli�na društva, ki se najbolj pogosto vklju�ujejo pri športnih in kulturnih 

dejavnostih.  

Slika 5: Freska Mrtvaški ples v Hrastovljah 

Vir: MOK 2014. 

MOK ne ponuja le omenjene naravne in kulturne dediš�ine, ampak veliko ve�. Težko bi bilo 

našteti vse njegove zanimivosti, ki bi lahko privabile turista in ga obdržale dlje �asa v Kopru. 

V MOK ponujajo �ez celo leto veliko razli�nih prireditev tako v samem centru kot v zaledju. 

Poleg tega MOK razpolaga s številnimi restavracijami, gostiš�i, turisti�nimi kmetijami, 

vinskimi kleti, osmicami, vinoto�i, hoteli, kampom, po�itniškimi domovi, hostli, letoviš�i. Iz 

Kopra na podeželje so vasi povezane z asfaltirano cesto, po vaseh pa je napeljan vodovod, 

kanalizacija, telefonsko omrežje, veliko je tudi kmetov, ki imajo lastni vodni vir. Tako je 

danes razvoj podeželja postavljen v enakovreden in klju�en element trajnostnega razvoja 

ob�ine, ki s svojimi naravnimi potenciali in kulturno dediš�ino ponuja velike možnosti za 

razvoj turizma celotne regije (RRC 2006, 8). V MOK se je število no�itev v obdobju 2010–

2012 postopoma zvišalo, v letu 2013 pa je bil zabeležen 6 % upad prometa, kot izhaja iz slike 

6. 

Slika 6 prikazuje, da so no�itve v Kopru od leta 2010 do 2012 naraš�ale. Leta 2012 je bilo 

no�itev za 5,2 % ve� kot leta 2011, leta 2013 pa je zaznati padec za 5,3 %, vendar še vedno 

višji za 3,5 % v primerjavi z letom 2010. 
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Slika 6: Število no�itev v MOK od leta 2010 do 2013 

Vir: Gornik 2013, 10 in Škerbinc 2014, 15. 

Med tistimi, ki ponujajo preno�iš�a v MOK, je tudi Luka Koper, ki ima dve vrsti preno�iš�, in 

sicer Garni hotel v središ�u Kopra s štirimi zvezdicami ter Preno�iš�a Prisoje v Olmu, ki jih 

spoznavamo v nadaljevanju naloge. 
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3 SKUPINA LUKA KOPER, D. D., KOPER 

Luka Koper je eno izmed vodilnih storitvenih podjetij v Sloveniji, saj iz leta v leto dosega 

razli�ne rekorde, ki jo postavljajo ob bok tudi veliko ve�jim lukam, kot sta Rotterdam ali 

Hamburg. Njena prednost je v tem, da leži v osr�ju Evrope, preko katere se odvija najkrajša 

pomorska pot iz države srednje in vzhodne Evrope z državami Sredozemlja, Bližnjega, 

Srednjega in Daljnega vzhoda. Poleg glavne osnovne dejavnosti izvajanja pristaniških in 

logisti�nih storitev, Luka Koper svojo ponudbo zaokrožuje s številnimi podpornimi 

dejavnosti, kamor sodi tudi gostinske in nastanitvene storitve. 

3.1 Predstavitev Luke Koper 

Luka Koper, pristaniški in logisti�ni sistem, delniška družba Koper je edino slovensko

tovorno pristaniš�e zgrajeno leta 1957. Leži na kraju, ki je hkrati naravni izhod na morje za 

ljudi, ki tukaj živijo, morje je dovolj globoko, obala je položna, kar je dalo naravne možnosti 

za izgradnjo pristaniš�a. Odlo�itev o njegovi izgradnja se je porodila po II. svetovni vojni, ko 

je Trst bil priklju�en Italiji in je Slovenija ostala brez lastnega tovornega pristaniš�a. Izgradnja 

pristaniš�a v takratni Jugoslaviji ni bila na�rtovana, vendar so pobudniki njegove izgradnje s 

skromnimi finan�ni sredstvi ustanovili podjetje Pristaniš�e Koper (Jakomin 2004, 58). Leta 

1958 je tako v Pristaniš�e priplula prva �ezoceanska ladja Gorica, last Splošne plovbe Piran. 

Na za�etku se je pristaniš�e gradilo s pomo�jo komercialnih virov, brez državne ali lokalne 

podpore. 

Leta 1961 se je Pristaniš�e Koper preimenovalo v Luko Koper in to ime nosi še danes. Za 

njen razvoj je vsekakor bila pomembna ustanovitev carinske cone leta 1963, nato izgradnje 31 

km dolge železniške proge Koper – Prešnica, kar je omogo�ilo, da se je Luka Koper vklju�ila 

v evropski železni sistem. Luka Koper je danes organizirana v šest profitnih centrov (PC) in 

12 terminalov. Prvotni tovor, ki je prihajal v Luko Koper je bilo kosovno blago, naftni 

derivati, ki so za�eli na novem terminalu obratovati leta 1968, terminal za kemikalije pa leta 

1972. Prelomno leto je bilo vsekakor leto 1974, ko je bila vzpostavljena prva kontejnerska 

linija za Sredozemlje, zato je bila leta 1976 grajena obala za kontejnerski terminal po novi 

tehnologiji na jeklenih pilotih, ki je bila dokon�ana tri leta kasneje. V kasnejših letih je Luka 

Koper zgradila še ve� terminalov, in sicer leta 1984 za razsuti tovor, leto kasneje silose za 

žitarice, leta 1988 terminal za borate in fosforno kislino, terminal za olje in glinico, terminal 

za avtomobile. Ob koncu osemdesetih let je pretovor v Luki Koper narasel na 5 mio ton, 

danes pa je ta številka bistveno višja, saj so v letu 2013 zaposleni v podjetju dosegli 18 mio 

ton pretovor. Temu primerno ni zaostajal niti rezultat, tako so se poslovni prihodki pove�ali 

za 3 % v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 (Luka Koper 2014b). Organiziranost Luke 

Koper predstavlja slika 7. 
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Slika 7: Shema organiziranost Skupine Luke Koper 

Vir: Luka Koper 2013, 23. 

Osnovno dejavnost Luka Koper izvaja v PC, ki so organizirani glede na tovor, ki se preko njih 

pretovarja. Strokovno podporo jim nudijo strokovne službe, ki so organizirane glede osnovne 

poslovodske funkcije in specifi�ne potrebe dejavnosti. V skupino Luka Koper so povezane 

družbe, ki zaokrožajo celovito ponudbo pristaniš�a. Med njimi je tudi Luka Koper Pristan, , 

d. o. o., ki se ukvarja s gostinsko in namestitveno dejavnost, o kateri bomo bolj spregovorili v 

poglavju 3.2. �e pogledamo še število zaposlenih v Luki Koper ob koncu leta 2013, 

ugotovimo, da je bilo 982 zaposlenih, kar je za 2 % manj kot v enakem obdobju leta 2012. 

Zmanjšanje števila zaposlenih je bilo predvsem na ra�un upokojitev v invalidskem podjetju 

Luka Koper INPO, d. o. o., kjer je bilo za 9 % manj zaposlenih v primerjavi z letom 2012 in 

predvsem na ra�un starejših delavcev, ki so delali v omenjenem podjetju (Luka Koper 2014a, 

96). 

SKUPINA 
LUKA KOPER 

na dan 31. 12. 2013 

LUKA KOPER, d. d.
PC Generalni tovori 

PC Kontejnerski terminal 
PC Terminal za avtomobile 

PC Evropski energetski terminal 
PC Terminal sipki tovori 

Potniški terminal 
Strokovne službe 

SKUPAJ OBVLADOVANE IN 
PRIDRUŽENE DRUŽBE 
Adria Tow, d. o. o., 50 % 

Adria Transport, d. o. o., 50 % 
Adriatin, d. o. o., 50 % 

Avtoservis, d. o. o., 49 % 
S. C. Railport Arad, s. r. l., 33,33 % 

Golf Istra, d. o. o., 20 % 
Adriasole, d. o. o., 98 % 

ODVISNE DRUŽBE 
Luka Koper INPO, d. o. o., 100 % 
Adria Terminali, d. o. o., 100 % 

TOC, d. o. o., 68,13 % 
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3.2 Predstavitev družbe Pristan, d. o. o., Koper 

Luka Koper torej ni le morje, urejene obale, stroji, naprave, ampak so to predvsem ljudje v 

njej. Že od leta 1958 v njej delajo ljudje iz vseh krajev bivše Jugoslaviji. Ob za�etku svojega 

razvoja je Luka Koper potrebovala veliko delavcev za težka fizi�na dela (ro�no prekladanje 

vre�, zabojev ipd.), ki pa jih v bližnji okolici ni mogla zagotoviti, zato so delavci prihajali od 

vsepovsod. Ne samo, da so delavci sami prihajali v Koper, ampak jih je Luka Koper sama 

hodila iskat v druge kraje Jugoslavije, najve� v Bosno in Hercegovino. Ker temelj za življenje 

je stanovanje, se je Luka Koper odlo�ila zgraditi samski dom in tako ponuditi streho nad 

glavo številnim delavcem, ki so svoje družine puš�ali doma. Tako je v osemdesetih letih 

prejšnjega stoletja Luka Koper imela dva samska domova, ki je nudila streho 380 delavcem. 

Poleg nastanitve je delavcem nudila tudi tople obroke, malico, kosila. Kljub temu, da take 

množice ljudi, ki so prihajali v omenjenih letih v Luko ni ve�, so preno�itvene storitve ostale 

in jih Luka Koper sedaj ponuja tudi drugim, in sicer delavcem (posebno gradbenikom), 

študentom, turistom, poslovnim partnerjem.  

Luka Koper Pristan, d. o. o., je h�erinsko podjetje Luke Koper, ki se ukvarja s hotelirstvom, 

gostinstvom in kongresnimi storitvami. Sredi zgodovinskega mestnega jedra Kopra leži Garni 

hotel Pristan (slika 8), kjer so redni gostje predvsem poslovneži, ki imajo prostore tudi za 

sestanke, sre�anja, izobraževanja ali pa le po�itek po delovnem dnevu. Je edini hotel v Kopru, 

ki ima štiri zvezdice, kar pomeni tudi izredni posluh za želje gostov. V bližini Garni hotela 

Pristan so velika podjetja, kot so Luka Koper, Intereuropa, Banka Koper, Dav�na uprava, 

nakupovalna središ�a in vrsto pomorskih agencij in špedicij.  

Slika 8: Garni Hotel Pristan 

Vir: Luka Koper 2014b. 

Poleg omenjenega hotela razpolaga Luka Koper s namestitvami, ki ga tržijo pod imenom 

Preno�iš�a Prisoje (v nadaljevanju: Prisoje). Leži zunaj mestnega jedra v naselju Olmo, ki je 

oddaljeno od centra Kopra približno 1,5 km, od plaže pa 3 km. To so prostori, ki jih je Luka 

Koper neko� uporabljala za nastanitev samskih delavcev, sedaj pa jih je prenovila in uredila. 

Trenutno v Prisojah razpolagajo s stotimi prenovljenimi ležiš�i v enoposteljnih, dvoposteljnih 

in triposteljnih sobah. Vseh sob skupaj je 90, ki so sodobno opremljene. Imajo kopalnico, 
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kabelsko TV in centralno ogrevanje. V pritli�ju stavbe so skupni prostori, kjer je nameš�ena 

TV in okrep�evalnica s toplimi obroki. Slika 9 prikazuje zunanjost Prisoj, slika 10 pa eno 

izmed 90 sob. 

Slika 9: Preno�iš�a Prisoje 

Vir: Luka Koper 2014b. 

Slika 10: Soba v Preno�iš�ih Prisoje 

Vir: Luka Koper 2014b. 

3.3 Trženje Preno�iš� Prisoje  

Ker so Prisoje prvotno bila namenjena kot samski dom za zaposlene delavce Luke Koper je 

temu primerno bil tudi objekt zgrajen, in sicer brez velikega luksuza, saj je delavcem služilo 

predvsem kot po�itek po napornem delu. Z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 in z vojno, ki 

je bila v republikah bivše Jugoslavije je samski dom za�el izgubljati svoj prvoten namen, 

zasedenost je bila nizka, zato so se v Luki Koper odlo�ili, da prenovijo sobe, nabavijo novo 

opremo in za�nejo druga�e tržiti nastanitve. Leta 1996 so se v Kopru za�ele ustanavljati 

razli�ne fakultete, ki so v Koper pripeljale študente iz razli�nih krajev Slovenije, v zadnjih 

letih pa je vedno ve� tudi študentov iz razli�nih krajev sveta. Tako so Prisoje postale dom 

velikemu številu študentov, ki študirajo na Obali. Vsaka soba ima svojo kopalnico, opremo, 

TV, internet, sobe so ogrevane, �iste, poskrbljeno pa je tudi za menjavo posteljnine. Študenti 
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ve�inoma bivajo v prostorih med šolskim letom, nekateri pa tudi v poletnih mesecih, ko 

dobijo kakšno priložnostno delo. Za njih lahko re�emo, da so stalni gosti. 

Prisoje tržijo zaposleni �ez celo leto. V zimskem �asu so v njem ve�inoma nastanjeni študenti, 

v poletnih mesecih in ob vikendih pa tudi drugi obiskovalci – gosti. Gost, ki se odlo�i za 

preno�evanja v Preno�iš�ih Prisoje lahko rezervira sobe na ve� na�inov, in sicer (Luka Koper 

2014b): 

− preko telefonske številke +386 (0)5 625-91-35, 

− pošljejo faks na številko +386 (0)5 625-80-92 ali +386 (0)5 66-56-60-883, 

− preko elektronske pošte: prenocisca.prisoje@luka-kp.si 

− preko kuponov, ki so dosegljivi na http://www.kolektiva.si/50-popust-na-2-nocitvi-za-2-

osebi-v-prenociscih-prisoje-v-kopru.html. 

Glede na to, da sodijo Prisoje v cenovno nižje ponudbe, je prav nakup kuponov preko spletnih 

strani ena izmed glavnih tržnih poti. Za kupone sicer obstaja interes, ker je cena nastanitve 

nižja za 50 %, obsega pa dve no�itvi za dve osebi. Tako stranka namesto 88 EUR, pla�a le 

44 EUR. Za tako kratko nastanitev se stranke odlo�ijo pri obisku Kopra ob koncu tedna, ko 

lahko celotna družina preživi svoj prosti �as ob morju z nizkimi stroški. Ponudba, ki jo 

vklju�uje kupon ima dolo�en termin uporabe, npr. od 15. julija do 30. septembra. Pri tem so 

postavljeni tudi dolo�eni pogoji za koriš�enje kupona, ki so: 

− ena oseba lahko kupi, unov�i ali podari tri kupone,  

− kupone lahko združujejo in s tem podaljšajo svoje bivanje, 

− obvezna je predhodna rezervacija termina na podlagi kode kupona preko telefona (05 625 

91 35) ali elektronske pošte (prenocisca.prisoje@luka-kp.si),  

− v ponudbo je vklju�eno: dve no�itvi za dve osebi, 

− turisti�na taksa ni vklju�ena v ceno (dopla�ilo v kraju 1,01 EUR/osebo/dan), 

− obroki niso vklju�eni v ceno, vendar so možni z rezervacijo in dopla�ilom na recepciji 

preno�iš�a, 

− za nastanitev otrok se je treba obrniti neposredno na ponudnika,

− za zagotovitev želenega termina svetujejo, da razpoložljivost kapacitet stranka preveri 

pred nakupom kupona oziroma takoj po njegovi aktivaciji, 

− veljavnost kupon od-do, 

− kupon se šteje kot unov�en, v kolikor je uporabnik termin rezerviral, vendar ni prišel ali 

odpovedal rezervacije vsaj 48 ur prej.  

− ob pravo�asnem preklicu rezervacije se lahko imetnik kupona dogovori za drugi termin 

koriš�enja znotraj obdobja veljavnosti kupona in pod pogojem, da so hotelske kapacitete 

na razpolago. 

Res je, da s kuponi Prisoje pridobijo goste, vendar je pri tem zaslužek nizek. Otroci do 

�etrtega leta starosti ne pla�ajo ni�esar, so pa dovoljene tudi doma�e živali, kužki in muce, za 
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katere pa lastnik pla�a 8 EUR na no�, vendar se mora za to predhodno dogovoriti z 

recepcijsko službo.  

Preno�iš�a v Prisojah se oddajajo pod ugodnimi cenami, zato je primerno tudi za ve�je 

skupine. Ve�ji obisk je bilo zaznati med evropskim prvenstvom v košarki, ki se je odvijal tudi 

v Kopru, nato v �asu Eurofesta, ki vsako leto poteka v vseh treh obalnih ob�inah in ob 

podobnih prireditvah. Vsak gost, ki se odlo�i za bivanje v Prisojah je dragocen, zato se 

zaposleni trudijo, da bi se gostje dobro po�utijo. Vodilo in želje vseh zaposlenih je: »Imeti 

zadovoljnega gosta, ki se vedno znova vra�a k nam«. Glede na veliko število razli�nih ponudb 

nastanitev so pogosto priporo�ila znancev, prijateljev tista, ki lahko odlo�ijo za minuse ali 

pluse pri bivanju v dolo�enem objektu. Tega se v Prisojah zavedajo, zato želijo, da se gostje 

dobro po�utijo in da se bodo vedno znova vra�ali.  
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4 RAZISKAVA 

Namen raziskave se je nanašal na ugotovitve, kaj je tisto, kar bi goste, ki preno�ujejo v 

Preno�iš�ih Prisoje zadržalo, da bi se ve� �asa zadržali oz. se pogosteje vra�ali v omenjen 

objekt. S pomo�jo anketnega vprašalnik smo ugotavljali, namen, �as obiska, izkušnje 

anketirancev glede slabosti oz. pomanjkljivosti ter prednosti, ki jih imajo Prisoje.  

4.1 Predstavitev anketiranja 

Anketni vprašalnik je bil razdeljen naklju�no izbranim gostom Prisoje, ki v �asu anketiranja 

od 1. do 15. julija v njem bivali. Gostje so anketni vprašalnik prejeli na recepciji Prisoj, kjer 

so ga lahko izpolnjenega tudi vrnili v, za to, posebno škatlo. Anketni vprašalnik vsebuje 18 

vprašanj, od tega se jih pet nanaša na splošne podatke (priloga 1). V predvidenem �asu smo 

prejeli 52 vrnjenih anketnih vprašalnikov, dobljene rezultate smo sešteli in jih prikazali v 

obliki tabel in grafikonov. Pri šestem vprašanju so gostje ocenjevali celostno podobo 

Preno�iš�a Prisoje z oceno od ena do pet. Glede na to, da niso vsi anketiranci ocenjevali vseh 

storitev, ker jih niso želeli oz. uporabljali (kot npr: niso poskušali nobene hrane, pija�e ipd.), 

smo pri šestem vprašanju prikazali povpre�no vrednost. 

4.2 Ugotovitve raziskave 

Pri prvem vprašanju nas je predvsem zanimalo kakšen je namen obiska anketirancev v 

Preno�iš�ih Prisoje. Odgovor prikazuje slika 11. 

Slika 11: Namen anketirancev za obisk Preno�iš� Prisoje 

Najve� anketirancev je v Prisoje prišlo na krajši oddih oz. vikend paket, in sicer 63 %, 9 % 

anketirancev je namen svojega obiska ozna�ila zaradi športnih dejavnosti, 8 % se jih je 

odlo�ila za odgovor drugo, kjer so dopisali študij, izobraževanje, zaposlitev, po 6 % 
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anketirancev je prišlo zaradi dopusta, obiska prireditev in organiziranega skupinskega izleta, 

2 % pa zaradi obiska prijateljev, sorodnikov. 

Vprašanje: Koliko krat ste do danes že obiskali Preno�iš�ih Prisoje? 

Pri drugem vprašanju smo želeli izvedeti, koliko krat so anketiranci že preno�evali v 

Preno�iš�ih. Prisoje. Ponudili smo jim štiri možne odgovoren kot jih prikazuje slika 12. 

Slika 12: Število obiskov v Preno�iš�ih Prisoje 

Iz slike 12 izhaja, da je najve� (44 %) anketirancev prvi� obiskalo Prisoje, 40 % anketirancev 

ga je obiskala med 2 do 10 krat, 10 % že ve�krat oz. niti ne vedo pravega števila, 6 % pa je 

bilo takih, ki so ga obiskali med 11 do 20 krat. 

Vprašanje: Koliko �asa nameravate bivati v Preno�iš�ih Prisoje? 

Pri tretjem vprašanju nas je zanimal kolikšen je �as njihovega bivanja, rezultate prikazuje 

slika 13. 

Slika 13: �as bivanja v Preno�iš�ih Prisoje 
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Dve tretjini gostov se zadrži v Preno�iš�ih Prisoje od dva do štiri dni, 11 % en dan, 6 % od pet 

do sedem dni, 4 % ve� kot osem dni. Prav tako je 4 % anketirancev obkrožilo odgovor 

»drugo«, kjer so dodali, da je njihov �as bivanja od 4 do 5 mesecev. 

Vprašanje: Katero od oblik ste uporabili za rezervacijo sobe? 

Najve� anketirancev (46 %) je sobo rezerviralo z nakupom kuponov, s tem, da jih je ve�ina 

poklicala po telefonu (26 %) ali so poslali sporo�ilo preko elektronske pošte (14 %). 

Slika 14: Na�in rezervacije sobe 

Preko interneta je 8 % rezerviralo sobo, 3 % sploh je niso rezervirali, 2 % je ozna�ilo odgovor 

pod »drugo« ter dopisali, da so to uredili otroci, 1 % preko turisti�ne agencije, nih�e pa preko 

telefaksa. 

Vprašanje: Kateri razlogi so vas prepri�ali za obisk Preno�iš�ih Prisoje? 

Ve� kot polovica anketirancev (51 %) se je za obisk Preno�iš�a Prisoje odlo�ila zaradi ugodne 

cene, 26 % zaradi že predhodnega obiska, 12 % je zasledilo oglas na internetu, 9 % pa na 

priporo�ilo prijateljev in znancev. 

Slika 15: Razlog za obisk Preno�iš�a Prisoje 
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Dva procenta anketirancev sta se odlo�ila za odgovor »drugo«, kjer jima je študentska 

organizacija priporo�ila obisk Prisoje. Nih�e pa se ni odlo�il za obisk, ker ni našel druge 

nastanitve in priporo�ila turisti�ne agencije. 

Vprašanje: Kako bi ocenili celostno podobo Preno�iš�a Prisoje? (izberite oceno od 1 do 5; 1 

pomeni zelo slabo, 2 slabo, 3 dobro, 4 zelo dobro in 5 odli�no). 

Anketiranci pri tem vprašanju niso ocenjevali vseh ponujenih navedb, zato smo pri tem 

izra�unali povpre�je vsake ocene. Preglednica 3 nam prikazuje ugotovljene rezultate. 

Preglednica 3: Ocena celostne podobe Preno�iš�a Prisoje 

1 2 3 4 5 
Skupaj 

Povpr. 
ocena Zelo 

slabo 
Slabo Dobro

Zelo 
dobro 

Odli�n
o 

Prijaznost osebja  3 24 25 52 4,42

Ustrežljivost osebja  5 23 24 52 4,37

�isto�a sob, toaletnih in 
skupnih prostorov 

4 18 16 14 52 3,77

Hrup  5 16 12 7 40 3,53

Kakovost postrežbe 2 3 17 17 3 42 3,38

Kakovost hrane  5 18 7 3 33 3,24

Koli�ina hrane  3 19 6 2 30 3,23

Opremljenost skupnih 
prostorov 

3 4 30 11 4 52 3,17

Udobnost sob 3 6 27 11 5 52 3,17

Izbira pija� 4 2 16 12 2 36 3,17

Opremljenost sob  4 7 28 8 5 52 3,06

Zabava gostov 11 12 14 4 2 43 2,40

Raznovrstnost ponudbe izletov 14 8 14 1 2 39 2,21

Anketiranci so najvišji oceni dodelili prijaznosti in ustrežljivosti osebja, ki sta tudi edini 

prejeli povpre�no oceno nad 4. �isto�a sob, toaletnih in skupnih prostorov je prejela oceno 

3,77, hrup 3,53 (pri tem je eden izmed gostov navedel, da je hrup odvisen tudi od lege sobe), 

kakovost strežbe 3,38, kakovost in koli�ina hrane sta prejeli 3,24 oz. 3.23. Opremljenost 

skupnih prostorov, udobnost sob in izbira pija� so prejele povpre�no oceno 3,17, opremljenost 

sob pa 3,06. Najslabši sta bili ocenjeni zabava gostov in raznovrstnost ponudbe izletov, kjer je 

ocena bila pod tri, in sicer 2,40 in 2,21. 
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Vprašanje: Kaj bi vas najbolj pritegnilo, da bi podaljšali vaše bivanje v Preno�iš�ih Prisoje? 

Pri tem vprašanju smo želeli izvedeti, kaj je tisto, ki bi anketirance prepri�alo, da bi svoje 

bivanje podaljšali. Rezultate prikazuje slika 16. 

Slika 16: Razlogi za podaljšanje bivanja v Preno�iš�ih Prisoje 

Razlogi, ki bi anketirance prepri�ali v podaljšanje bivanja v Preno�iš�ih Prisoje so bili deljeni, 

nižje cene in organizacija adrenalinskih športov (vodni športi) sta razloga, za katerega se je 

odlo�ilo najve� anketirancev, in sicer po 20 %. Z organizacijo dnevnih izletov na podeželje se 

je strinjalo 16 % anketirancev, 11 % ni� od navedenega, 10 % bi želelo obisk pokritega 

bazena, 8 % jih meni, da bi bila to celodnevna gostinska ponudba, po 6 % organizirano 

kolesarjenje in športnih dogodkov. Pod drugo (3 %) so anketiranci menili, da bi podaljšali 

bivanje, �e bi sobe bile boljše opremljene. 

Vprašanje: Katera od navedenih vrst promocij bi vas najbolj prepri�ala za obisk Preno�iš�a 

Prisoje? 

Ve� kot polovica anketirancev (51 %) meni, da je spletna stran tista, ki bi anketirance najbolj 

prepri�ala za ponovno obisk Prisoj, 24 % stavijo na družbena omrežja. 

Slika 17: Promocije, ki bi prepri�ale anketirance na ponovno obisk Preno�iš�a Prisoje 
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Turisti�na agencija bi 10 % anketirancev prepri�ala za ponovno obisk, 7 % jih meni, da so to 

katalogi, 6 % osebna prodaja, 2 % pa, da je to telefonska ponudba. Za sejme in drugo pa se ni 

odlo�il nih�e. 

Vprašanje: V katerem mesecu najbolj pogosto obiš�ete oz. bi obiskali Preno�iš�a Prisoje? 

Slika 18: Mesec obiska Preno�iš�a Prisoje 

Vsi anketiranci najraje obiš�ejo Preno�iš�a Prisoje julija meseca, temu sledi junij, potem 

avgust, maj in nato september. Le en anketiranec bi Prisoje obiskal �ez celo leto. 

Vprašanja: Kaj vas v Preno�iš�ih Prisoje najbolj moti?  

Slika 19: Najbolj mote�e stvari anketirancev v Preno�iš�ih Prisoje 

Anketiranci so navedli, da jih v Prisojah najbolj motijo druge stvari, kjer so nekateri dopisali: 

oprema, parkiriš�e, ni restavracije, odsluženi jogiji, vzmetnice, ni brisa�, tri postelje v sobi in 

da nimajo pripomb oz. jih ni� ne moti. Na drugo mesto so postavili gostinsko ponudbo 

(23 %), 21 % moti lokacija, 19 % visoke cene nastanitev, 4 % pa lokalne prometne povezave. 
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Vprašanje: Kakšen vtis je na splošno naredil na vas Preno�iš�e Prisoje? 

Slika 20: Splošen vtis anketirancev na Preno�iš�e Prisoje 

Na splošno lahko re�emo, da je vtis anketirancev na Preno�iš�e Prisoje dober, saj se je za ta 

odgovor odlo�ila dobra polovica vseh (58 %), ena �etrtina (25 %) je vtis ocena za zelo dober, 

za neopredeljen odgovor – niti dobro niti slabo jih meni 13 %, da je vtis slab in zelo slab, pa 

menita po 2 % anketirancev. 

Vprašanje: Ali ste v �asu obiska Preno�iš�a Prisoje doživelo kakšno neprijetnost? 

Slika 21: Doživljanje neprijetne izkušnje v Preno�iš�ih Prisoje 

Anketiranci v veliki ve�ini (98 %) niso imeli neprijetni izkušenj v �asu bivanja v Preno�iš�ih 

Prisoje, le 2 % se je pritoževalo, da ni bilo vedno tople vode, da so vzmetnice dotrajane. 
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Vprašanje: Ali ste v �asu obiska Preno�iš�a Prisoje doživelo kakšno prijetno izkušnjo? 

Slika 22: Doživljanje prijetne izkušnje v Preno�iš�ih Prisoje 

Pri doživljanju prijetnih izkušenj je ve�ina anketirancev (70 %) negirala navedeno vprašanje, 

30 % pa so potrdili, da so doživeli prijetne izkušnje v Prisojah za �as bivanja. Pri tem so 

najbolj izpostavili prijaznost osebja, ustrežljivost gostinskega osebja, lokalne dobrote, 

funkcionalno pohištvo. Poleg tega so pohvalili razumevanje osebja za njihove želje, kot to, da 

so želeli to�no dolo�eno sobo in jo tudi dobili, da so lahko svoje bivanje brez problemov 

podaljšali za en dan, da jim je osebje omogo�ilo spraviti kolesa na varno v notranjost hotela, 

da so imeli možnost spoznati druge študente in ne nazadnje so pohvalili tudi lepo vreme. 

Pri anketiranju je sodelovalo 31 žensk oz. 59 % in 21 moških oz. 41 %. Anketiranci so bili 

razli�ne starosti, izobrazbe, statusa, prihajali pa so iz razli�nih ob�in in držav.  

Slika 23: Starost anketirancev 

Pri anketiranju je sodelovalo najve� starih nad 31 do 40 let (17), nato nad 41 do 50 let (13), 

osem jih je bilo starih nad 21 do 30 let, najmanj pa do 20 in nad 71 letom.  
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Slika 24: Izobrazbena struktura 

Najve� anketirancev je bilo s srednjo izobrazbo (20), nato z višjo oz. visoko 16, 12 jih je 

imelo dokon�ano univerzitetno/magisterij/doktorat, trije so imeli poklicno in eden z 

nedokon�ano oz. osnovno šolo. 

Slika 25: Status anketirancev 

Pri anketiranju je sodelovalo 29 zaposlenih, 8 dijakov/študentov, po sedem pa upokojencev in 

samozaposlenih. Pod drugo je anketiranka navedla, da je vdova, nih�e pa ni bil brezposeln. 
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Slika 26: Država bivanja anketirancev 

Najve� anketirancev je prihajalo iz Slovenije, in sicer jih je bilo 92 %, od tega je 35 % 

prihajalo iz ob�ine Ljubljana, 13 % iz Maribora, po 6 % iz Domžal, Škofje Loke in Kranja, 

4 % iz Zagorja ob Savi, po 2 % so se razdelile preostale ob�ine iz Slovenije, in sicer Slovenj 

Gradec, Šentilj, Laško, Prevalje, Vitanje, Vodice, Kamnik, Celje in Velenje. Prav tako je iz 

drugih štirih držav, in sicer Bosne in Hercegovine, Švice, Srbija in Italije prihajalo po 2 % 

anketirancev. 

4.3 Ugotovitve in predlogi za boljše poslovanje 

Pri anketiranju smo ugotovili, da se ve�ina anketirancev nahaja v Preno�iš�ih Prisoje zaradi 

kratkega oddiha. Dolgo �asa je veljalo, da so turisti samo tujci, ki govorijo druga�en jezik, 

skozi anketiranje pa smo prišli do zaklju�ka, da so turisti v obravnavanem objektu predvsem 

prebivalci Slovenije. Najve� jih je tudi prvi� obiskala Preno�iš�e Prisoje, kjer so ostajali od 

dva do štiri dni predvsem na ra�un kupljenih kuponov preko interneta. Že uvodoma smo 

omenili, da so kuponi najbolj privla�ni za obisk Prisoj, saj so cenejši tudi do 50 % od redne 

cene. Prav ugodna cena je bila najbolj pogosti razlog, da so se odlo�ili za oddih v nastanitvah 

v Prisojah, ki se nahaja v MOK. Sam Koper s svojimi naravnimi, zgodovinskimi dejavniki je 

vsekakor zanimiv za marsikaterega turista, vendar je ponudba v Prisoje slaba, saj je, po oceni 

anketirancev, prejela najnižjo oceno pri ocenjevanju celostne podobe. Zanimiva je ugotovitev, 

da so obiskovalci Prisoj v velikem številu zastopani ljudje z visoko, univerzitetno izobrazbo, 

nih�e pa ni bil brez zaposlitve oz. dohodkov. 

Luka Koper, kot lastnica Prisoj, je veliko vložila v njeno posodobitev, in sicer je prenovila 

ležiš�a, sodobno opremila prostore, vsaka soba ima svojo kopalnico in TV, kar tega v �asu, ko 

je delovala kot samski dom, ni bilo. Glede na to, da gostje ostajajo krajši �as, bi jih nižje cene, 

organizacija adrenalinskih vodnih športov, organizacija dnevnih izletov na podeželje in obisk 
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pokritega bazena pritegnilo k daljšemu bivanju. Da bi to dosegli bi kot prvo morali svojo 

promocijo tržiti preko spletnih strani. Spletna stran Prisoj se nahaja na spletni strani Luke 

Koper, podatki, ki so tam so zelo pomanjkljivi, saj nudijo le števil�ne podatke o nastanitvah. 

Nujno bi morali narediti svojo spletno stran, strošek bi bil le ureditev le-te, sprotno 

nagrajevanje bi pa v okviru svojega dela opravljal receptor. Poleg števil�nih podatkov bi 

morala spletna stran ponuditi mnenje gostov, ki so prebivali v njenih prostorih, saj smo ljudje 

zaupljivi do mnenj drugih in nas dobra priporo�ila hitro lahko prepri�ajo. Prav tako bi spletna 

stran morala vsebovati ponudbo:  

− za organizacijo izletov, kjer bi se lahko povezali s podeželjem (npr. Hrastovlje, Krkav�e, 

�rni Kal itd.) in TIC MOK, 

− za organizacijo adrenalinskih vodnih športov bi vklju�ili Potapljaški klub Luke Koper, ki 

bi ponujal oz. tržil svoje znanje, 

− za obisk pokritega bazena bi bil potreben dogovor s hotelom Žusterna, ki je najbližji 

Prisojam in razpolaga z vodnim parkom. 

Sodelovanje spadajo med najstarejše oblike poslovnih aktivnosti, kjer so ljudje v sodelovanju 

že od nekdaj prepoznali koristi (Vodeb 2010, 42) in prav sodelovanje je tisto, ki bi jih morali 

v Prisojah vklju�iti v svoje delo.  

�eprav so Prisoje odprta �ez celo leto, so anketiranci mnenja, da so poletni meseci najbolj 

primerni za njen obisk. To vsekakor ni nobene presene�enje, ljudje, v ve�ini, koristijo letne 

dopuste poleti, malo njih pa se zaveda, da celotna Obala s svojo ugodno klimo ponuja prijeten 

oddih tudi v drugih letnih �asih. Tako zopet pridemo na sodelovanje. Na obalnem obmo�ju 

rastejo oljke, vinogradi, njihovo pobiranje pa zahteva ve�je število rok. Menimo, da bi tudi 

taka kme�ka opravila privabila marsikaterega gosta ali skupino v jesenskih dneh v Prisoje.  

Anketirance najbolj moti gostinska ponudba v Prisoje, ki je v upravljanju najemnika, ki po 

lastni presoji, možnostih ponuja svoje storitve. Gostinska ponudba se sestoji iz zajtrka in 

razli�nih pija�. Mnenja smo, da je hrana pogosto odlo�ilna, ko ljudje izbirajo kraj dopusta in 

so pri tem finan�no omejeni. V tujini (Tur�ija, Gr�ija, Španija) je ponudba »all inclusive« 

zelo popularna, zato ne vidimo razloga, da ne bi to lahko ponujalo tudi Preno�iš�e Prisoje. V 

kolikor se štiri�lanska družina odlo�i za dopust in ji je pomemben vsak evro, je lahko prav 

nudenje hrane odlo�ilno za njihov prora�un. Tudi �e se gost odlo�i za celodnevni odhod, so 

na razpolago »lunch« paketi, ki so prav tako del ponudbe. Ponudba »all inclusive« lahko 

prihrani marsikomu �as in denar pri iskanje kosila ali ve�erje. Preno�iš�a Prisoje imajo že 

urejeno kuhinjo, zato bi z manjšimi posegi lahko svojo ponudbo razširili.  

Na splošno lahko re�emo, da so anketiranci bili z obiskom zadovoljni, posebno so izpostavili 

prijaznost osebja in niso doživeli kakšne posebne neprijetnosti. Glede na to, da je 20 % 

menilo, da bi jih nižje cene pritegnile k daljšemu bivanju, 19 % pa, da jih motijo visoke cene 

nastanitev, lahko zaklju�imo, da cene nastanitev verjetno niso visoke, da pa gostje za pla�ano 
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ceno niso dobili tega, kar so pri�akovali. Vsekakor bo sedanji ali bodo�i lastnik Prisoj moral 

razmisliti o druga�ni strategiji trženja, preimenovanju npr. v Hostel, ki postaja vedno bolj 

priljubljena oblika nastanitev po celem svetu. Vsekakor bi bilo treba prebarvati sobe, pohištvo 

v modernejše barve, kjer bi se obiskovalci še boljše po�utili in ostali dlje �asa, za zgled lahko 

navedemo Hostel Celico v Ljubljani, kjer so sodobni umetniki prenovili bivše zaporniške 

celice v preno�iš�a in se danes uvrš�a med naj hostle v svetu. 
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5 ZAKLJU�EK 

Turizem ni nov fenomen, saj so potovanja stara toliko kot �loveštvo, sama izraza turist in 

turizem pa sta novejša izraza, ki sta nastala pred približno 200 leti. Turizem je povezan s 

potovanji in bivanji izven obi�ajnega življenjskega okolja. Najbolj se je turizem za�el 

razvijati po drugi svetovni vojni, danes pa se mo�no širi v prostoru, kjer število turisti�nih 

destinacij naraš�a. Zna�ilnost 21. st. je, da prebivalstvo razvitih držav vedno ve� in vedno dlje 

potujejo, tudi ve�krat na leto, zato je tema turizma vedno aktualna. Kako tržiti turizem je 

vprašanje, s katerim se soo�a vsaka organizacija ali posameznik, ki nudi kakršnekoli vrste 

turisti�nih storitev. Ko se �lovek odlo�i za potovanje, oddih, dopust se za ponudbo lahko 

obrne na turisti�ne agencije ali pa sam poiš�e primerno destinacijo na internetu. Za obisk 

turisti�ne agencije se mora premakniti od doma, pri tem porabi �as in denar za morebitni 

benzin, parkiriš�e, �akanje v vrsti, pa še bojazen, da mu bo turisti�na agencija ponudila le 

svoje produkte. Vse to si lahko olajšamo z obiskom spletnih strani turisti�nih ponudnikov, 

zato je nujno potrebno, da si Prisoje kot prvo uredijo svojo spletno stran s svojo ponudbo. 

Prisoje se nahajajo v MOK, ki ima bogato kulturno dediš�ino v samem mestnem jedru in na 

podeželju. Turisti�no informacijski center Koper skrbi za doma�ine in turiste �ez celo leto z 

organizacijo razli�nih prireditev, sejmov. To je posebej zaznati v zadnjih letih, ko so za�ele v 

Koper pristajati potniške ladje, ki letno pripeljejo nekaj tiso� turistov. Turizem križarjenja je v 

zadnjih 25. letih v vzponu, kljub svetovni gospodarski krizi, kar je znala izkoristiti MOK. V 

sodelovanju z Luko Koper je ponudila privez potniškim ladjam, se povezala z obema 

obalnima ob�inama Piranom in Izolo, s Postojnsko jamo, z Lipico, s podeželjem in tako 

ponudila novo destinacijo potniškim ladjam. Na podoben na�in bi se morali povezati tudi v 

Prisojah, �e bi želeli zadržati goste v svojih prostorih dlje �asa.  

Raziskovalni del zaklju�ke projektne naloge je pokazal, da se gostje v Prisojah zadržujejo 

kratek �as, dobrih štirideset odstotkov je tudi prvi� obiskala omenjene nastanitve, ostali pa se 

vra�ajo. Vsekakor temu pripomore ugodna, nizka cena, ko lahko obiskovalci kupijo kupone 

preko interneta. Ker kuponi dosegajo nizko ceno, je tudi kon�ni prihodek nižji, kar spravlja 

podjetje v težave, saj je leto 2013 zaklju�ilo z izgubo. Luka Koper, kot 100 % lastnica 

podjetja Preno�iš�a Prisoje se je odlo�ila, da podjetje odproda, saj njena vizija sloni na vodilni 

vlogi pristaniškega sistema držav srednje in vzhodne Evrope.  

Anketiranci so bili najbolj zadovoljni s prijaznostjo in ustrežljivostjo osebja, kar je danes 

izrednega pomena pri poslovanju. Glede na to, da imajo v Prisoje zaposlenih le štiri osebe, 

ob�asno jim pomagajo študenti, bi vsekakor morali razmišljati o pove�anju števila zaposlenih, 

ki bi znala tržiti storitve ter tako zagotoviti boljši rezultat.  

Ob koncu naj navedemo, da v kolikor želijo v Prisoje povišati število no�itev, bodo morali 

svojim gostom ponuditi ve� kot sedaj. Turizem ni le ponuditi �isto sobo, kopalnico, 

prijaznost, ampak je veliko ve�. Zato je najprej treba urediti spletno stran, kot drugo 
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sodelovati z drugimi hoteli, turisti�nimi centri pri organizaciji izletov na podeželje. 

Neuveljavljenim slikarjem, študentom Akademije za likovno umetnost in oblikovanje 

Ljubljana, ponuditi brezpla�no bivanje kot protiuslugo za poslikavo sten, povezati se s 

Potapljaškim društvom Luke Koper, ki bi ponudila te�aj potapljanja in ne nazadnje ponuditi 

celodnevno gostinsko ponudbo po principu »all inclusive«. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik  





Priloga 1 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem študent UP Fakulteta za management Koper in opravljam zaklju�no projektno nalogo s 

podro�ja trženja storitev v Preno�iš�ih Prisoje. Pred vami je anketa, ki mi bo pomagala pri 

izdelavi naloge, zato vas prosim, �e si lahko vzamete pet minut �asa in jo izpolnite. 

Izpolnjeno anketo lahko oddate na recepciji Preno�iš�a. Vnaprej se Vam zahvaljujem. 

Samir Ceri�

1. Kakšen je namen vašega obiska v Preno�iš�ih Prisoje? 

� Dopust 
� Krajši oddih (vikend paket) 
� Športna dejavnosti 
� Obisk prireditev 
� Obiska sorodnikov, prijateljev 
� Organiziran skupinski izlet 
� Drugo ___________________________ 

2. Koliko krat ste do danes že obiskali Preno�iš�ih Prisoje? 

� Prvi�
� Od 2 do 10 krat 
� Od 11 do 20 krat 
� Ve�krat, ne vem to�nega števila 

3. Koliko �asa nameravate bivati v Preno�iš�ih Prisoje? 

� En dan 
� Od dva do štiri dni 
� Od 5 do 7 dni 
� Ve� kot 8 dni 
� Drugo _____________________ 

4. Katero od oblik ste uporabili za rezervacijo sobe? 

� Telefon 
� Telefaks 
� Interneta 
� Elektronska pošta 
� Turisti�na agencija 
� Kupil sem kupone 
� Sploh jo nisem predhodno rezerviral 
� Drugo _____________________ 
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5. Kateri razlogi so vas prepri�ali za obisk Preno�iš�ih Prisoje? 

� Predhodni obisk Preno�iš�a Prisoje 
� Priporo�ilo prijateljev in znancev 
� Priporo�ilo turisti�ne agencije 
� Oglas na internetu 
� Ugodna cena  
� Nisem dobil/a druge nastanitve 
� Drugo ___________________ 

6. Kako bi ocenili celostno podobo Preno�iš�a Prisoje? (izberite oceno od 1 do 5. =1 
pomeni zelo slabo, 2 slabo, 3 dobro, 4 zelo dobro in 5 odli�no). 

zelo 

slabo 
slabo dobro

zelo 

dobro 
odli�no 

Prijaznost osebja 1 2 3 4 5 

Ustrežljivost osebja 1 2 3 4 5 

Opremljenost sob 1 2 3 4 5 

Opremljenost skupnih prostorov 1 2 3 4 5 

Udobnost sob 1 2 3 4 5 

�isto�a sob, toaletnih in skupnih 
prostorov 

1 2 3 4 5 

Kakovost postrežbe 1 2 3 4 5 

Kvaliteta hrane 1 2 3 4 5 

Koli�ina hrane 1 2 3 4 5 

Izbira pija� 1 2 3 4 5 

Zabava gostov 1 2 3 4 5 

Raznovrstnost ponudbe izletov 1 2 3 4 5 

Hrup 1 2 3 4 5 

7. Kaj bi vas najbolj pritegnilo, da bi podaljšali vaše bivanje v Preno�iš�ih Prisoje 

� Organizirani dnevni izleti na podeželje 
� Obisk pokritega bazena 
� Celodnevna gostinska ponudba 
� Nižje cene 
� Organizacija športnih dogodkov 
� Organizirano kolesarjenje  
� Organizacija adrenalinskih športov (vodni športi) 
� Ni� od navedenega 
� Drugo _______________ 
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8. Katera od navedenih vrst promocij bi vas najbolj prepri�ala za obisk Preno�iš�a 
Prisoje? 

� Spletna stran 
� Družbena omrežja 
� Turisti�na agencija 
� Osebna prodaja 
� Sejmi 
� Katalogi 
� Telefonska ponudba 
� Drugo _________________________ 

9. V katerem mesecu najbolj pogosto obiš�ete oz. bi obiskali Preno�iš�a Prisoje? 

� Januar 
� Februar 
� Marec 
� April 
� Maj 
� Junij 
� Julij 
� Avgust 
� September 
� Oktober 
� November 
� december 

10. Kaj vas v Preno�iš�ih Prisoje najbolj moti?  

� Visoke cene nastanitev 
� Gostinska ponudba (hrana, pija�a) 
� Lokacija 
� Lokalne prometne povezave  
� Drugo ___________________ 

11. Kakšen vtis je na splošno naredil na vas Preno�iš�e Prisoje? 

� Zelo dober 
� Dober 
� Niti dober niti slab 
� Slab 
� Zelo slab 

12. Ali ste v �asu obiska Preno�iš�a Prisoje doživelo kakšno neprijetnost? 

� Da ___________ Kakšno ______________________________ 
� Ne 
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13. Ali ste v �asu obiska Preno�iš�a Prisoje doživelo kakšno prijetno izkušnjo? 

� Da ___________ Kakšno ______________________________ 
� Ne 

Za konec bi vas prosil še za nekaj splošnih podatkov 

14. Spol  

� Moški 
� Ženska 

15. Starost (obkroži) 

� do 20 let 
� nad 21 do 30 let 
� nad 31 do 40 let 
� nad 41 do 50 let 
� nad 51 do 60 let 
� nad 61 let do 70 let 
� nad 71 let 

16. Vaša izobrazba (obkroži)  

� Nedokon�ana oz. osnovna 
� Poklicna 
� Srednja 
� Višja/visoka 
� Univerzitetna/magisterij/doktorat 
� Drugo __________ 

17. Vaša status (obkroži)  

� Dijak, študent 
� Zaposlen 
� Samozaposlen 
� Brezposeln 
� Upokojenec 
� Drugo _____________________ 

18. Ob�ina _____________________ država ___________________, iz katere prihajate 


