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POVZETEK 

Turizem je ena izmed najhitreje rastočih panog na svetu, kjer se povečujeta tako ponudba kot 

povpraševanje. Na turističnem trgu se povečuje tudi število turističnih kmetij, saj se je v 

zadnjem desetletju število registriranih dopolnilnih dejavnosti s področja turizma na kmetiji 

potrojilo. V zaključni projektni nalogi smo proučevali strategijo marketinga izbrane turistične 

kmetije Matijovc, ki deluje na turističnem trgu. Ugotovili smo, da turistična kmetija posluje 

uspešno, saj ima dobro načrtovano in izvajano strategijo marketinga. Na podlagi rezultatov 

raziskave smo podali tudi predloge in priporočila za izboljšanje strategije marketinga izbrane 

turistične kmetije in tudi ostalih turističnih kmetij v Sloveniji, ki temelji predvsem na stalnem 

razvoju novih visoko kakovostih storitev in doživetij na kmetiji, specializirane ponudbe 

turistične kmetije, kakor tudi na najučinkovitejši uporabi različnih orodij marketinškega 

komuniciranja.  

Ključne besede: strategija, marketing, dopolnilna dejavnost na kmetiji, turistična kmetija 

Matijovc. 

SUMMARY 

Tourism is one of the fastest growing sectors in the world, recording an increase in supply and 

demand. This is also reflected in the increasing number of tourist farms as the number of 

registered subsidiary on-farm activities in the field of tourism has tripled in the last decade. 

The marketing strategy of the selected Matijovc Tourist Farm was examined in the present 

thesis. It was established that this tourist farm operates successfully due to its well planned 

and implemented marketing strategy. Proposals and recommendations for the improvement of 

the marketing strategy of this and other tourist farms in Slovenia were formulated on the basis 

of the research results, focusing on the continuous development of new high-quality services 

provided by farms, specialised products offered by tourist farms and the efficient application 

of the marketing communication tools.  

Key words: strategy, marketing, subsidiary on-farm activity, Matijovc Tourist Farm. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev teoretičnih izhodišč in obravnavanega problema 

Strategija marketinga je sestavni del strategije podjetja, katere cilj je ustvarjanje dolgoročnih 

konkurenčnih prednosti pred tekmeci. To dosežemo z razvojem in proizvodnjo novih 

konkurenčnih izdelkov, pridobivanjem novih trgov in kupcev, ustvarjanjem dobrega imidža 

podjetja in doseganjem primernega dobička. Za izvajanje marketinške strategije potrebujemo 

dovolj sredstev, ki jih moramo pravočasno načrtovati. Dobro zastavljena strategija je prvi 

pogoj za uspešno poslovanje podjetja. Strategija marketinga mora biti tržno prilagodljiva ter 

mora upoštevati predvsem povpraševanje (Devetak 2007, 229). 

Na strategijo marketinga vpliva več dejavnikov, predvsem demografsko in gospodarsko 

okolje, družbeno politično, kulturno, tehnično in tehnološko okolje ter plačilna sposobnost. 

Na izvajanje strategije marketinga vplivajo še okolje, v katerem podjetje deluje, konkurenca, 

dobavitelji, marketinški posredniki in kupci (Devetak 2007, 229–230). 

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

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

proces prostovoljne menjave med porabniki in ponudniki turističnih izdelkov, storitev in 

doživetij. Pri tem morajo ponudniki upoštevati pristop ciljnega trženja ter doživetja 

posredovati ciljnim uporabnikom z ustrezno kombinacijo elementov destinacijskega 

trženjskega pleta (Konečnik Ruzzier 2010, 12). 

Turizem je ena izmed najhitreje rastočih panog na svetu. Po podatkih Svetovne turistične 

organizacije UNWTO so mednarodni turistični prihodi v letu 2015 narasli za 4,4 % in dosegli 

skoraj 1,2 milijardi $ prihodka. Potovalo je okoli 50 milijonov več turistov kot leta 2014 

(STO 2016). 

Turizem v Sloveniji predstavlja veliko priložnost. Skupaj s posrednimi učinki je turizem v 

Sloveniji v letu 2016 prispeval 13 % celotnega BDP. S 37 % izvoza je največji izvoznik 

storitev in zagotavlja 13 % vseh delovnih mest. V letu 2016 je število turističnih prenočitev 

prvič preseglo 11 milijonov. Tuji turisti so ustvarili 66 % vseh turističnih prenočitev (SURS 

2017). 

Turizem na kmetiji ima v Sloveniji dolgo tradicijo, saj se je začel razvijati v šestdesetih letih 

20. stoletja. V zadnjih letih sta se povečali tako ponudba kot povpraševanje. V letih od 2008 

do 2013 se je po podatkih SURS število turističnih kmetij povečalo za skoraj za 42 %. Leta 

2013 je bilo v Sloveniji 335 turističnih kmetij, ki so gostom ponujale nastanitev, kjer je bilo 

na voljo 4886 ležišč, kar je predstavljalo 4 % v primerjavi s celotno slovensko ponudbo 

turističnih ležišč. Leta 2013 je bilo na turističnih kmetijah zabeleženih 125.401 prenočitev, 

kar predstavlja le 1,3 % turističnih nočitev v državi. Ker je bil delež ležišč na turističnih 
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kmetijah precej večji (4 %), ta podatek opozarja na podpovprečno zasedenost ležišč na 

turističnih kmetijah. Med razlogi za obisk turističnih kmetij sta najpomembnejša dobra 

domača hrana ter želja po mirnem podeželskem okolju (Cigale idr. 2014, 38). 

Še tako lepo urejene kmetije, kraji, gostoljubni ljudje ter bogata in dobro oblikovana ponudba 

niso dovolj, če v naš kraj ni gostov. Vendar kmetje žal velikokrat pozabijo prav na trženje in 

promocijo svoje turistične kmetije oziroma temu ne pripisujejo posebnega pomena (Krašovec 

1997, 59). 

Na temo marketinga slovenskih turističnih kmetij nismo zasledili večjih raziskav. Prav zato in 

ker je problematika zelo aktualna, smo v zaključni projektni nalogi načrtovali raziskati in 

preučiti, kakšno strategijo marketinga ima izbrana turistična kmetija Matijovc iz Podbrezij. 

Na osnovi izsledkov raziskave smo podali tudi predloge in priporočila za izboljšanje strategije 

marketinga izbrane turistične kmetije Matijovc, kakor tudi za ostale turistične kmetije v 

Sloveniji. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati, preučiti in opredeliti strategijo marketinga 

izbrane turistične kmetije Matijovc. Na osnovi rezultatov raziskave smo načrtovali podati tudi 

predloge in priporočila za izboljšanje strategije marketinga izbrane turistične kmetije 

Matijovc, kakor tudi za ostale turistične kmetije v Sloveniji. 

Cilji zaključne projektne naloge so bili: 

 opredeliti vlogo in pomen marketinga za poslovanje organizacije, 

 opredeliti in predstaviti značilnosti delovanja turističnih kmetij v Sloveniji, 

 raziskati, preučiti in opredeliti strategijo marketinga izbrane turistične kmetije Matijovc iz 

Podbrezij, 

 na podlagi izsledkov raziskave podati predloge in priporočila za izboljševanje strategija 

marketinga izbrane turistične kmetije in tudi ostalih turističnih kmetij v Sloveniji. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

 metodo opisovanja in deskripcije, 

 metodo povzemanja ali kompilacije, 

 metodo analize, 

 metodo študije primera, 

 metodo sinteze končnih ugotovitev. 

Zastavljali smo si naslednje raziskovalno vprašanje, ki smo ga želeli z raziskavo preveriti:  
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Kakšno načrtovano in izvajano strategijo marketinga ima izbrana turistična kmetija Matijovc?  

Načrtovali smo izvesti kvalitativno raziskavo v obliki pol strukturiranega intervjuja s 

predstavnikom turistične kmetije Matijovc, s katerim smo želeli odgovoriti na raziskovalno 

vprašanje. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljali smo, da je marketing zelo pomembna aktivnost v turizmu, da so turistične 

kmetije zanimiv segment za razvoj turistične ponudbe v Sloveniji in da izbrana turistična 

kmetija Matijovc deluje in posluje uspešno. 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge nismo predvidevali večjih omejitev. 
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2 MARKETING 

Izraz marketing ima več pomenov in se pojavlja kot ekonomski proces, poslovna dejavnost ali 

funkcija, poslovna koncepcija in znanstvena disciplina. Osnovna vsebina marketinga je v tem, 

da ima ponudnik aktiven odnos do potrošnika pri zadovoljevanju njegovih vsakdanjih potreb. 

Marketing se je najprej uveljavil v industrijsko razvitem svetu, predvsem v ZDA, kjer se je 

najbolj razširil z razvojem embaliranih izdelkov za široko porabo (Devetak 2007, 16). 

Ameriško združenje za marketing je pred leti sprejelo splošno definicijo marketinga, ki 

poudarja, da je marketing proces načrtovanja izdelkov, storitev in idej, kot tudi določanja cen 

in odločanja v zvezi s tržnim komuniciranjem in distribucijo, z namenom, da se ustvari 

izmenjava, ki bo zadovoljevala pričakovanja kupcev in proizvajalcev. Za kupce je 

najpomembnejši kakovosten izdelek, ponujen po konkurenčni ceni. To je mogoče doseči z 

aktivnim odnosom do kupca, ki se mu prilagajamo z dobavnimi roki, s ceno, kvaliteto in 

drugimi marketinškimi aktivnostmi (Devetak 2007, 18). 

Marketing je družbeni proces, s katerim posamezniki in skupine dobijo, kar potrebujejo in 

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

vrednost (Kotler 2004, 9). 

Devetak (2007, 15) pravi, da so v Sloveniji nekatere fakultete prevedle mednarodno 

uveljavljen izraz marketing v slovensko besedo trženje, zato se uporabljata oba izraza, vendar 

ima izraz trženje bolj prizvok prodaje oz. prodajanja. 

Grlica (2010, 7) meni, da je prodaja osredotočena na potrebe prodajalca, marketing pa na 

potrebe kupca. Prodaja je obremenjena s potrebo prodajalca za preoblikovanje izdelka v 

denar, marketing pa z idejo po zadovoljitvi kupca. 

Trženje je bilo pogosto opredeljeno kot zadovoljevanje potreb in želja kupcev. Kritiki pa 

pravijo, da trženje ustvarja tudi potrebe in želje, ki jih prej ni bilo. Tako tržniki spodbujajo 

porabnike, da porabijo več denarja za izdelke in storitve, ki jih v resnici ne potrebujejo (Kotler 

2004, 30). 

Kotler (2004, 27) je mnenja, da koncept družbeno odgovornega trženja zahteva od tržnikov, 

da pri svojem trženjskem delovanju upoštevajo družbene in etične vidike. Uravnotežiti morajo 

pogosto nasprotujoča si merila, kot so dobiček podjetja, zadovoljitev porabnikovih želja in 

javno korist. 

2.1 Vloga in pomen marketinga za poslovanje organizacije 

Devetak (2007, 16) meni, da je bistvo teorije in prakse marketinga v tem, da proučujemo 

potrebe oziroma plačilno sposobno povpraševanje. Na osnovi tega razvijamo in proizvajamo 
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tiste izdelke in storitve, ki jih lahko ponudimo ugotovljenemu interesentu. S pravočasnim 

proučevanjem ponudbe in povpraševanja oblikujemo marketinške aktivnosti. V sklopu 

marketinških aktivnosti moramo pravočasno, kakovostno in konkurenčno oblikovati 

marketinški splet (izdelek/storitev, ceno, razpečavo, promocijo, udeležence, procesiranje in 

fizične dokaze). 

Poslovni uspeh podjetja ni odvisen od ponudnika, ampak le od kupca. Marketing je poslovni 

koncept, kjer je uspeh podjetij v tem, da so sposobna opredeliti potrebe in želje ciljnih trgov 

in da so uspešnejša od tekmecev. Najuspešnejša so tista podjetja, ki postavijo kupca in 

njegove potrebe v središče vseh dejavnosti v podjetju (Grlica 2010, 6). 

Marketing kot ekonomski proces povezuje proizvodnjo in potrošnjo. Številne poslovne 

dejavnosti prispevajo k temu, da izdelki prehajajo od proizvajalca k potrošniku ob pravem 

času, na pravo mesto in po konkurenčni ceni. Da se vse to doseže, so potrebne tržne 

raziskave, razvoj novih izdelkov in storitev po konkurenčni ceni, ustrezni razpečavi in 

učinkoviti promociji (Devetak 2007, 16–17). 

2.2 Marketinški splet 

Pri obravnavi marketinških konceptov, nalog in pravil poslovanja je posebnega pomena 

marketinški ali trženjski splet po obrazcu 4 X P. V teoriji in praksi marketinga se je uveljavila 

ta formula, ki jo na kratko imenujemo marketinški splet. To je kombinacija marketinških 

spremenljivk, ki jih podjetje mora nadzorovati, če želi doseči ustrezno prodajo na ciljnem 

trgu. V novejšem obdobju se je marketinški splet razširil z dodatnimi tremi prvinami, tako da 

pri obravnavanju storitev govorimo o formuli 7 X P. Posamezne prvine imajo v angleščini 

začetno črko P in sicer: product (prototip, izdelek, storitev), price (cena), place (prostor, kraj 

izvajanja storitev), promocija (tržno komuniciranje, promocija, pospeševanje prodaje), people 

(udeleženci, ljudje), processing (procesiranje, izvajanje storitev), physical evidence (fizični 

dokazi) (Devetak 2000, 5). 
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Slika 1: Marketinški splet za izdelke in storitve 

Vir: Devetak 2007, 28. 

2.3 Strategija marketinga 

Strategija marketinga je sestavni del strategije podjetja, katere cilj je ustvarjanje dolgoročnih 

konkurenčnih prednosti pred tekmeci. To dosežemo z razvojem in proizvodnjo novih 

konkurenčnih izdelkov, pridobivanjem novih trgov in kupcev, ustvarjanjem dobrega imidža 

podjetja in doseganjem primernega dobička. Za izvajanje marketinške strategije potrebujemo 

dovolj sredstev, ki jih moramo pravočasno načrtovati. Dobro zastavljena strategija je prvi 

pogoj za uspešno poslovanje podjetja. Strategija marketinga mora biti tržno prilagodljiva ter 

upoštevati predvsem povpraševanje (Devetak 2007, 229). 

Na strategijo marketinga vpliva več dejavnikov, predvsem demografsko in gospodarsko 

okolje, družbeno politično, kulturno, tehnično in tehnološko okolje ter plačilna sposobnost. 

Na izvajanje strategije marketinga vplivajo še okolje, v katerem podjetje deluje, konkurenca, 

dobavitelji, marketinški posredniki in kupci (Devetak 2007, 229–230). 
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Slika 2: Prikaz najenostavnejše temeljne strategije marketinga 

Vir: Devetak 2007, 236. 

Devetak (2007, 236) pravi, da bo uspelo le tisto podjetje, ki je konkurenčno ne le s tržno ceno 

in kakovostjo, ampak obvlada tudi diferenciranje izdelkov ter je usmerjeno v konkretne 

proizvodne programe. Razvoj marketinške strategije je možen v treh delih po Devetak 2007, 

236): 

 1. del zajema velikost, strukturo in obnašanje ciljnega trga, načrtovano pozicioniranje in 

prodajo izdelkov, tržni delež in doseganje načrtovanih dobičkov, predvsem v prvih letih, 

 2. del zajema načrtovano ceno izdelka, tržne poti in marketinški načrt sredstev za prvo 

leto, 

 3. del obsega dolgoročni načrt prodaje z natančno opredeljenimi cilji in strategijo 

marketinškega spleta. 

Temeljno strategijo marketinga je Devetak (2007, 237) nekoliko razširil in vključuje 

naslednje postopke: 

 selekcijo ciljnih trgov, 

 izbiro konkurenčnega položaja, 

 oblikovanje marketinškega spleta (4 P za izdelke ali 7 P za storitve), 

 določitev celotnih izdatkov za marketing, 

 razporeditev razpoložljivih sredstev za marketing na posamezne instrumente, ki 

sestavljajo marketinški splet, 

 časovni načrt za izvajanje posameznih aktivnosti. 
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3 TURIZEM 

Statistični urad Republike Slovenije opredeljuje turizem kot splet dejavnosti oseb, ki potujejo 

in bivajo v kraju zunaj svojega običajnega okolja zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, 

poslov ali iz drugih razlogov in sicer najmanj za en dan (z najmanj eno prenočitvijo), vendar 

ne več kot eno leto brez prekinitve (SURS 2017). 

Turizem se je razvil v eno izmed najpomembnejših gospodarskih dejavnosti na svetu, saj je v 

zadnjih tridesetih letih dosegel višje stopnje rasti kot svetovni bruto domači proizvod. Zaradi 

svoje razsežnosti in hitre rasti turizem močno posega v naravno, kulturno in družbeno okolje 

ljudi in krajev po celem svetu, kar ima lahko pozitivne kot tudi negativne posledice (Kodrin 

2011, 17). 

Turizem je ena izmed najhitreje rastočih panog na svetu. Po podatkih Svetovne turistične 

organizacije UNWTO, so mednarodni turistični prihodi v letu 2015 narasli za 4,4 % in dosegli 

skoraj 1,2 milijardi $ prihodkov. Potovalo je okoli 50 milijonov več turistov kot leta 2014 

(STO 2016). 

Turizem v Sloveniji predstavlja veliko priložnost. Skupaj s posrednimi učinki je turizem v 

Sloveniji v letu 2016 prispeval 13 % celotnega BDP. S 37 % izvoza je največji izvoznik 

storitev ter zagotavlja 13 % vseh delovnih mest. V letu 2016 je število turističnih prenočitev 

prvič preseglo 11 milijonov. Tuji turisti so ustvarili 66 % turističnih prenočitev oziroma 11 % 

več kot v letu 2015, medtem ko se je število prenočitev domačih gostov povečalo za 3 %. 

Največ prenočitev (16 %) so ustvarili turisti iz Italije, Avstrije (11 %), Nemčije (11 %), 

Hrvaške (5 %), Nizozemske, Združenega kraljestva in Madžarske (iz vsake po 4 %). Tuji 

turisti so ustvarili največ prenočitev v gorskih občinah in sicer 29 % vseh tujih prenočitev, 

domači turisti pa v zdraviliških občinah, kjer so ustvarili kar 45 % vseh prenočitev domačih 

turistov. Turistom je bilo na voljo 135.355 turističnih ležišč, od tega tretjina v hotelih, kjer je 

bilo zabeleženih 59 % vseh nočitev, od tega največ turistov iz Italije, ki so največ prenočevali 

v hotelih v obmorskih občinah, turisti iz Avstrije pa v hotelih v zdraviliških in obmorskih 

občinah. Za nizozemske in nemške turiste je bilo značilno, da so največ nočitev ustvarili v 

kampih in gorskih občinah. Na turističnih kmetijah je bilo 5.008 ležišč, kar predstavlja 3,8 % 

vseh ležišč, kjer so zabeležili 151.261 prenočitev turistov oziroma 1,3 % vseh nočitev (SURS 

2017). 

Kljub temu, da delež turističnega obiska domačih gostov še vedno upada v primerjavi z 

deležem tujih gostov, je povprečna doba bivanja domačih turistov že vsa leta daljša od 

povprečne dobe bivanja tujih turistov, kar pomeni, da so domači turisti v tem primeru boljši 

gostje, vendar je pri obeh skupinah gostov opaziti skrajševanje časa bivanja. V letu 2015 je 

bila povprečna doba bivanja 2,62 dni, domačih gostov 3,06 dni, tujih gostov pa 2,43 dni. 

Vedno krajše dobe bivanja gostov so odraz sodobnih turističnih trendov, ki se kažejo v 

načrtovanju več krajših potovanj, namesto le enega dopusta na leto. Sodobni turist želi 
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obiskati čim več turističnih krajev in doživeti čim več, ne le enkrat letno poležavati na plaži 

(Škerbinc 2015, 6–8). 

Preglednica 1: Tabela s povprečno dobo bivanja gostov po vrstah nastanitvenih obratov 

v letu 2015 

Vrsta nastanitvenega obrata Povprečna doba bivanja gostov (dni) 

Apartmaji 3,37 

Kampi 3,20 

Zasebne sobe 2,66 

Hoteli 2,57 

Turistične kmetije 2,25 

Mladinski hoteli 1,95 

Vsi obrati skupaj 2,62 

Vir: Škerbinc 2016, 8.  

Podatki o trajanju bivanja gostov v različnih vrstah nastanitvenih obratov kažejo, da so v letu 

2015 gostje povprečno najdlje bivali v apartmajih, in sicer 3,37 dni in kampih 3,20 dni, 

najkrajši čas pa so bivali v mladinskih hostlih 1,91 dni ter na turističnih kmetijah 2,5 dni 

(Škerbinc 2015, 8). 

Raziskava SURS o tujih turistih je pokazala, da so med najpomembnejšimi motivi za obisk 

Slovenije naravne lepote (94 %), podnebne razmere (80 %), možnosti za počitek in sprostitev 

(79 %), osebna varnost med bivanjem (75 %), ugodne cene in rekreativna dejavnost (58 %), 

kulturne znamenitosti in prireditve (55 %), primernost za družinske počitnice (47 %), možnost 

za zabavo (45 %) in skrb za zdravje in storitve dobrega počutja (38 %) (Cigale idr. 2014, 22). 
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Preglednica 2: Vrste turizma glede na izbrani kriterij 

Kriterij Vrste turizma 

Smer gibanja Emitivni turizem 

Receptivni turizem 

Državljanstvo Domači turizem 

Mednarodni turizem 

Čas bivanja Stacionarni turizem 

Vikend turizem 

Enodnevni turizem 

Tranzitni turizem 

Sezona Sezonski turizem 

Izven sezonski turizem 

Motiv Poslovni turizem 

Turizem, katerega motiv je preživljanje prostega 

časa in rekreacija 

Verski turizem 

Študijski turizem 

Zdravstveni turizem 

Športni turizem 

Organizacija potovanj Organizirani turizem 

Individualni turizem 

Saldo v plačilni bilanci Aktivni turizem 

Pasivni turizem 

Ekološka škodljivost Masovni turizem 

Okolju prijazen turizem 

Različni kriteriji Etnični turizem 

Volonterski turizem 

Socialni turizem 

Nagradni turizem itd. 

Vir: Mihalič 2008, 9. 

3.1 Značilnosti turističnih storitev 

Poleg splošnih značilnosti storitev, ki jih opazimo pri vseh storitvenih dejavnostih, se v 

turizmu srečujemo še s posebnostmi, ki izhajajo iz značilnosti ponudbe in povpraševanja v 

turizmu ter so izjemnega pomena pri načrtovanju trženjskih aktivnosti v turističnih podjetjih. 

Predstavimo jih lahko po sledečih posebnostih (Kodrin 2011, 33): 

 sezonsko nihanje povpraševanja, 

 visoki stalni stroški, povezani s poslovanjem turističnih podjetij, 
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 medsebojna odvisnost turističnih proizvodov. 

Nihanje povpraševanja med letom, za katerega se uporablja izraz sezonskost, je povezano s 

podnebnimi razmerami na destinacijah in časom dopustov, šolskih počitnic in praznikov. 

Visoki stalni stroški, v kombinaciji s sezonskostjo, silijo podjetja k zapolnjevanju svojih 

kapacitet tudi izven sezone (Kodrin 2011, 33). 

Posebnost medsebojne odvisnosti turističnih proizvodov na ravni destinacije izhaja iz 

povpraševanja turistov po celovitih turističnih proizvodih. Večina turistov na svojih 

potovanjih združuje večje število turističnih storitev, da lahko svoje potovanje doživi kot 

celostno izkušnjo. Zato je pomembno, da ponudniki turističnih storitev posamezne storitve 

medsebojno uskladijo. Hotelirji na destinaciji so delno odvisni od odločitev organizatorjev 

potovanj in turističnih agencij, prevoznikov, gostincev, turističnih društev in ostalih, ki skupaj 

ali ločeno tržijo destinacijo (Grlica 2010, 18). 

3.2 Turistična destinacija 

Turistična destinacija predstavlja geografski prostor, ki ga turist izbere za potovalni cilj in 

vsebuje vse, kar turist potrebuje za bivanje. Turistične destinacije so posebna območja, 

turistična naselja, kraji, mesta, regije, države in kontinenti, ki jih turisti obiskujejo in se v njih 

nekaj časa zadržujejo zaradi njihove privlačnosti ali jih izberejo glede na njihov namen 

potovanja (delo, zabava, počitek ipd.). Tudi Slovenija kot država je vse bolj privlačna 

turistična destinacija (Grlica 2010, 18). 

Mihaličeva (2008, 160) pravi, da so turistične destinacije zmes privlačnosti, storitvenih 

dejavnosti in transportnega sistema. Če manjka eden od teh elementov, se turistična 

destinacija ne more razviti. 

3.3 Marketing turističnih storitev 

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

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

proces prostovoljne menjave med porabniki in ponudniki turističnih izdelkov, storitev in 

doživetij, kjer morata biti obe strani zadovoljni. Ponudniki morajo upoštevati pristop ciljnega 

trženja ter doživetja posredovati ciljnim uporabnikom z ustrezno kombinacijo elementov 

destinacijskega trženjskega spleta (Konečnik Ruzzier 2010, 2). 

Kotler (2004, 5) pravi, da so tržniki vpleteni v trženje fizičnih izdelkov, storitev, doživetij, 

dogodkov, oseb, krajev, premoženja, organizacij, informacij in idej oziroma zamisli, ki jih 

vsebuje vsaka tržna ponudba. 

Trženje storitev je težje kot trženje izdelkov, saj lahko izdelke zaznamo s svojimi čutili, pri 
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storitvah pa to ni mogoče. Porabniki storitve so praviloma aktivno vključeni v oblikovanje in 

izvedbo storitve, zato je trženje storitev interaktivni proces med izvajalcem in porabnikom, ki 

zahteva oblikovanja trženja na podlagi medsebojnih odnosov (relationship marketing) 

(Potočnik 2004, 178) 

3.4 Segmentacija v turizmu 

Skupino kupcev s podobnimi željami imenujemo tržni segment. Proces členitve trga na 

posamezne tržne segmente imenujemo segmentacija (Konečnik Ruzzier 2010, 66). 

Podjetja lahko oblikujejo segmente turistov glede na (Konečnik Ruzzier 2010, 69): 

 namen potovanja (poslovni obisk, izobraževanje, šport, zabava, počitnikovanje), 

 vedenje porabnikov (novi, nekdanji, redni, potencialni turist), 

 stopnjo uporabe storitve (pogosto, redko), 

 stopnjo njihove zvestobe (zvesti, nezvesti), 

 način rezervacije (preko agencije, neposredno pri ponudniku), 

 demografske (starost, spol, narodnost, velikost in življenjski cikel družine), 

 ekonomske značilnosti (dohodek, izobrazba, družbeni sloj, zaposlitev), 

 osebnost, stališča in vrednote (družaben, ambiciozen), 

 geografske značilnosti porabnika (kraj bivanja, velikost mesta, podnebje, 

 cenovno občutljivost turistov. 

3.5 Pozicioniranje 

Kotler (2004, 314) navaja, da je osnovna naloga pozicioniranja, da ciljnemu trgu sporoči bistvo 

podjetja in njegove ponudbe. Turistična organizacija mora oblikovati tako ponudbo, ki bo 

imela veliko konkurenčnih prednosti, ki so zanimive za dovolj veliko skupino uporabnikov v 

tržnem segmentu. 

Postopek pozicioniranja za turistično podjetje lahko izvedemo po naslednjih korakih 

(Konečnik Ruzzier 2010, 77): 

 ugotovitev trenutnega in bodočega položaja podjetja ali destinacije, 

 opredelitev turistovih preferenc, 

 oblikovanje trženjskega spleta (storitvenega oz. destinacijskega), s pomočjo katerega 

podjetje ali destinacija vpliva na zaznave turistov. 

Turistične destinacije lahko izbirajo med naslednjimi možnostmi za pozicioniranje: na podlagi 

lastnosti, na podlagi koristi, na podlagi uporabnosti, na podlagi uporabnika, glede na tekmeca, 

na podlagi vrste izdelkov, na podlagi kakovosti in cen (Kotler 2004, 311). 
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3.6 Marketinški splet v turizmu 

Marketinški splet v turizmu sestavlja sedem marketinških spremenljivk (proizvod, cena, tržne 

poti, marketinško komuniciranje, izvajanje storitev in fizični dokazi), ki jih turistična 

organizacija mora nadzorovati, če želi doseči ustrezno prodajo. 

 

Slika 3: Marketinški splet v turizmu 

3.6.1 Proizvod 

Turistični proizvod predstavlja le enega izmed elementov marketinškega spleta, pa vendar 

pravimo, da igra osrednjo vlogo, saj so od njega odvisni ostali elementi v spletu (cena, tržne 

poti in marketinško komuniciranje). V najširšem pomenu je turistični proizvod vse, kar 

turistom ponudimo z namenom zadovoljitve njihovih potreb in želja, pa naj se to navezuje na 

prevoz, prenočevanje, prehranjevanje, ali pa na dodatne oblike razvedrila turistov, rekreacijo, 

animacijo ipd. (Konečnik Ruzzier 2010, 90). 

Z vidika turista predstavlja turistični proizvod celotno doživetje od trenutka, ko zapusti kraj 

stalnega bivališča, do trenutka, ko se vrne nazaj, ter njegovo pripravo na potovanje in 

doživljanje po zaključku potovanja. Z vidika turističnega ponudnika pa lahko opredelimo 

turistični proizvod kot posamezno storitev ali več storitev, ki jih ponudnik izvaja in prodaja 

(npr. hotelsko osebje, letalska družba) ali samo prodaja (npr. turistična agencija). Z vidika 

ponudnika lahko kot primer turističnih proizvodov naštejemo posamezne storitve, kot so 

prenočevanje, obrok v restavraciji, letalski prevoz, ali pa združene v paket ali aranžma po 

enotni ceni (Konečnik Ruzzier 2010, 91). 



14 

3.6.2 Cena 

Turistično podjetje lahko oblikuje primerno ceno šele, ko izbere želen tržni segment, se 

pozicionira glede na konkurente in oblikuje ustrezen turistični proizvod. Turist ima danes na 

voljo veliko število proizvodov, ki imajo različne cene. Največkrat se bo odločil za tisti 

proizvod, ki v njegovih očeh predstavlja najvišjo vrednost (Konečnik Ruzzier 2010, 103). 

Kotler (2004, 457) navaja, da morajo biti cene oblikovane skladno s cilji podjetja, ki so 

preživetje, maksimalni dobiček, maksimalni tržni delež, maksimalno pobiranje smetane ali 

vodstvo v kakovosti proizvodov. Preživetje predstavlja glavni cilj podjetja, ko ga pestijo 

težave s prevelikimi zmogljivostmi, premočno konkurenco ali spremenjenim trendi pri ciljnih 

segmentih. Pri zasledovanju maksimalnega dobička podjetje oceni povpraševanje in stroške, 

ki so povezani z alternativnimi cenami in izbere ceno, ki določa maksimalni dobiček. Pri 

zasledovanju cilja maksimalnega tržnega deleža, podjetje določi najnižjo ceno, s katero želi 

pridobiti prednosti na ekonomiji obsega. Pri zasledovanju tega cilja govorimo o strategiji 

prodora na trg. Nasprotno pa podjetje pri maksimalnem pobiranju smetane določi visoko 

začetno ceno za ponujene proizvode. To pride največkrat v poštev, ko podjetje na trg uvede 

inovativne proizvode. Visoke cene proizvodov so značilne tudi za tista podjetja, ki želijo 

postati vodja v kakovosti proizvodov. 

Povpraševanje določa najvišjo ceno, ki jo turistična organizacija lahko zaračuna za storitev, 

najnižjo ceno določajo stroški. Organizacija želi zaračunati tako ceno, ki pokrije stroške in 

prinese načrtovan dobiček. Manjše turistične organizacije se pri oblikovanju cen zgledujejo 

po cenovnih strategijah konkurentov, zato običajno sledijo vodji v panogi in cene spreminjajo, 

kot spreminja cene tržni vodja in ne takrat, ko se spremenijo stroški organizacije ali 

povpraševanje na trgu (Kodrin 2011, 121–122). 

Zaradi spremenjenih navad turistov, ki vedno pogosteje rezervirajo svoje počitnice le kakšen 

dan pred odhodom nanje, v današnjem času veliko turističnih podjetij pristopa sistematično k 

določanju cen v zadnjem trenutku, eden takšnih pristopov je pristop managementa na osnovi 

dobička. S tem pristopom želi turistično podjetje maksimizirati dobiček, tako da pazljivo 

nadzira in managira zmogljivosti, prodajo in cene (Konečnik Ruzzier 2010, 107). 

3.6.3 Tržne poti 

Grlica (2010, 11) meni, da tržne poti oziroma prodajni kanali podjetju omogočajo, da storitev 

približa turistom, in sicer posredno ali neposredno. Tržne poti pri storitvah so različne: 

 stranka gre k ponudniku (predstave, gostinstvo, letalski prevozi), 

 ponudnik gre k stranki (taksi služba, popravila na domu), 

 nekatere storitve ponudimo direktno, nekatere pa tudi indirektno, preko posrednikov 

(vstopnice za predstave, turistične storitve, zavarovalniške storitve), 
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 zaradi zniževanja stroškov je na trgu vedno več samopostrežnih storitev. 

Grlica (2010, 49) navaja naslednje primere neposrednega marketinga v turizmu: prodajo 

preko telefona (klicni centri, oziroma brezplačne številke), internet, trženje po pošti 

(pošiljanje promocijskega materiala), tiskani oglasi s priloženimi kuponi in prijavami itd. 

Konečnik Ruzzier (2010, 112) navaja posrednike na tržni poti v turizmu, ki so: 

 organizatorji potovanj, 

 turistične agencije, 

 turistična predstavništva, 

 nacionalne in lokalne turistične organizacije, 

 organizacije, ki se ukvarjajo z managementom destinacije, 

 brošure in drugi tiskani materiali, 

 trženje od ust do ust, 

 interaktivno trženje. 

Internet kot distribucijski kanal za rezervacijo in prodajo turističnih proizvodov in storitev 

omogoča ponudnikom v turizmu, da sami na enostaven, poceni in hiter način, ponudijo svoje 

proizvode in storitve ciljnim uporabnikom na domačem in mednarodnem trgu. S tem lahko 

dosežejo veliko domačih in tujih potencialnih turistov ter se izognejo plačevanju provizij za 

posredovanje turističnim agencijam. (Konečnik Ruzzier 2010, 112). 

3.6.4 Marketinško komuniciranje 

Marketinško komuniciranje obsega vse komunikacijske aktivnosti turistične organizacije, s 

katerimi obvešča, izobražuje in prepričuje uporabnike na ciljnem trgu o svojih storitvah in 

dejavnostih, jih opominja ter spodbuja k odločitvi za nakup (Kodrin 2011, 142). 
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Preglednica 3: Najpogostejša orodja trženjskega komuniciranja 

Oglaševanje 

 

Pospeševanje 

prodaje 

Odnosi z 

javnostmi 

Osebno 

komuniciranje 

Navodila 

uporabnikom 

Celostna 

podoba 

organizacije 

Radio in 

televizija 

Vzorčne 

storitve 

Tiskovna 

sporočila 

Prodaja Spletne 

strani 

Označevanje 

Tisk Kuponi Tiskovne 

konference 

Storitve 

uporabnikom 

Priročniki Notranja 

oprema 

Internet Darila Dogodki Trening 

uporabnikov 

CD romi Vozila 

Zunanje 

površine 

Popusti za 

člane 

Sponzorstva Telemarketing Videokasete Oprema 

Direktna 

pošta 

Promocijske 

cene 

Sejmi, 

razstave  

Od ust do ust Glasovna 

pošta 

Pisarniški 

material 

    Brošure Uniforme 

Vir: Kodrin 2011, 147. 

Oglaševanje predstavlja tisto orodje trženjskega komuniciranja, ki se nanaša na plačano 

obliko neosebne predstavitve in komuniciranja turističnih proizvodov in destinacij za znanega 

naročnika. S pomočjo oglaševanja v turizmu želijo podjetja in destinacije največkrat vplivati 

na čustva potencialnih in dejanskih turistov. Oglasna sporočila tako največkrat posredujejo 

tiste značilnosti, občutke in doživetja, s pomočjo katerih si bodo turisti ustvarili želene 

podobe o proizvodih in destinacijah (Konečnik Ruzzier 2010, 117–119). 

Pospeševanje prodaje v turizmu lahko opredelimo kot aktivnosti (orodja), ki spodbujajo 

nakup turističnega proizvoda ali obiska destinacije. Orodja pospeševanja prodaje v turistični 

dejavnosti niso namenjena samo turistom, ampak tudi posrednikom. Z usmerjanjem orodij na 

posrednike in prodajno osebje, skušajo podjetja povečati njihovo učinkovitost, kar posledično 

pripelje do večjega števila turistov (Konečnik Ruzzier 2010, 124). 

Konečnik Ruzzier (2010, 127) meni, da je namen odnosov z javnostmi v vplivanju in 

ohranjanju pozitivnega mnenja o podjetju, tako zunaj, kakor tudi znotraj njega. Javnosti, ki so 

pomembne za turistično podjetje so: obstoječi in potencialni turisti, zaposleni, dobavitelji, 

konkurenti, lokalna skupnost in njeni prebivalci, vladni organi, množični mediji in mnenjski 

voditelji. 

Bistvo osebne prodaje je v neposrednem odnosu med prodajalcem in kupcem proizvoda 

oziroma storitve. Ker turisti kupujejo predvsem storitve in doživetja, je neposrednih stikov 

med njimi in izvajalci storitev (npr. receptorji, animatorji, strežno osebje itd.) veliko. 

Profesionalen in pristen odnos zaposlenih v turizmu predstavlja enega najpomembnejših 
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dejavnikov pri dojemanju turistovega zadovoljstva. Zaradi tega so kakovostni kadri v 

turističnih podjetjih temeljni za posredovanje visoko kvalitetnega turističnega proizvoda 

(Konečnik Ruzzier 2010, 129–130). 

Uporabniki storitev in zaposleni o svojih izkušnjah in doživljanju turistične organizacije ter 

njenih storitvah pripovedujejo drugim potencialnim uporabnikom. Dober glas, ki se na tak 

način širi o turistični organizaciji lahko celo preseže učinke ostalih trženjsko komunikacijskih 

orodij. Negativne izkušnje so pogosto bolj vplivne, saj nezadovoljni uporabniki povedo o 

storitvi več slabega, kakor zadovoljni uporabniki dobrega (Kodrin 2011, 158). 

Storitvene organizacije se zavedajo, kako pomembna je vloga zaposlenih pri seznanjanju 

uporabnikov s postopki izvajanja osnovne in dopolnilne storitve, pa vendar ne morejo biti 

vedno na voljo tam, kjer jih ti dejansko potrebujejo. Zato je nujno, da pripravijo jasna in 

razumljiva navodila, ki uporabnike vodijo skozi storitveni proces. Navodila so lahko tiskana 

(brošure, priročniki, nalepke na samopostrežnih napravah itd.), zvočna (avtomat za plačilo 

parkirnine, garderobe na kopališčih) ali v obliki videoposnetkov (varnostna navodila pred 

poletom v letalu). Vedno več storitvenih organizacij uporablja najsodobnejšo tehnologijo in 

posreduje informacije in navodila preko video sistemov, spletnih strani, terminalov z zasloni 

itd. (Kodrin 2011, 159). 

Celostna podoba ali identiteta turistične organizacije je dopolnilna vizualna stran podobe 

(imidža) organizacije. Predstavlja jo simbol (logotip), ki odraža zaželeno podobo. Celostna 

podoba organizacije je lahko učinkovito trženjsko orodje samo, če je oblikovana privlačno, če 

je zapomljiva, značilna in razločevalna (Kodrin 2011, 160). 

3.6.5 Udeleženci 

Udeleženci oziroma ljudje so tisti, ki imajo pri izvajanju storitev zelo pomembno vlogo. 

Ljudje lahko nastopajo kot kupci ali potrošniki in ljudje kot izvajalci ali prodajalci storitve. 

Pri izvajanju storitev morajo biti strokovno usposobljeni in obvladati morajo veščino 

komuniciranja z ljudmi. Tudi videz in urejenost izvajalcev storitev igrata pomembno vlogo pri 

prodaji (obleka, pričeska, obutev, mimika, vonj, hoja in ustrezne geste). Priporočljivo je, da 

podjetja vlagajo dovolj pozornosti in sredstev v sprotno ter dopolnilno izobraževanje 

zaposlenih. Če so izvajalci storitev ustrezno motivirani in stimulirani, bo izvršitev storitev 

potekala v zadovoljstvo tako kupca kot tudi prodajalca (Devetak 2000, 7). 

Turistična organizacija lahko pridobi občutno konkurenčno prednost, če bolje strokovno 

izobražuje in izpopolnjuje svoje osebje kot njeni konkurenti. Za bolj izobražene in strokovno 

usposobljene zaposlene je značilno, da imajo večje pristojnosti, so vljudnejši do strank, 

vzbujajo zaupanje, so bolj zanesljivi, se čutijo odgovorne, bolje komunicirajo itd. (Kodrin 

2011, 64). 
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3.6.6 Izvajanje storitev 

Devetak (2000, 7) navaja, da izvajanje (procesiranje) predstavlja bistvo storitve. Pri tem mora 

biti poskrbljeno za varnost, kakovost in ustrezno hitrost pri opravljanju določene storitve 

(letalski prevoz, medicinske storitve, gostinske storitve itd.). Od strokovne usposobljenosti 

kadrov je v veliki meri odvisen končni rezultat in uspeh storitve. 

Storitvena organizacija mora za vsako stopnjo oziroma vsak korak v procesu izvedbe storitve 

oblikovati dovolj visoke standarde izvedbe, da zadovolji in celo navduši porabnike. Standardi 

naj vključujejo strokovne parametre ter scenarije za tehnično pravilno izvedbo. Vsebujejo naj 

navodila za ustrezno vedenje kontaktnega osebja. Standardi naj bodo postavljeni tako, da jih 

je možno meriti. Storitvene organizacije se morajo zavedati tudi pomena prvega vtisa, saj ta 

vpliva na uporabnikovo presojo kakovosti v kasnejših fazah izvajanja storitve (Kodrin 2011, 

167). 

3.6.7 Fizični dokazi 

Fizični dokazi predstavljajo vse tisto, kar kupec (potrošnik) vidi, sliši ali občuti. Na šolah 

predstavljajo fizične dokaze zgradbe, oprema, učni pripomočki itd. V bolnišnicah so fizični 

dokazi poleg urejenih in operacijskih prostorov še notranja in zunanja ureditev (parki, 

parkirišča, zelenice itd.). Povsod so posebnega pomena tudi sanitarni prostori, garderobe, 

hodniki, kuhinje, jedilnice, čakalnice itd. V turizmu in na letališčih pa so še številni drugi 

fizični dokazi (npr. urniki in preglednice o odhodih in prihodih letal). Fizični dokazi morajo 

imeti ustrezno kakovost, videz, konstrukcijo, barvo itd. (Devetak 2000, 7). 
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4 TURIZEM NA KMETIJAH KOT DOPOLNILNA DEJAVNOST 

Turistična dejavnost na kmetiji je ena izmed dopolnilnih dejavnosti, ki jih je možno 

registrirati in opravljati na kmetiji. Ureja jo zakonodaja iz kmetijstva in gostinstva. 

4.1 Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

Kmetje so se že od nekdaj poleg kmetovanja ukvarjali še z drugimi dejavnostmi, v začetku le 

za lastne potrebe (domača obrt, predelava pridelkov), pozneje pa tudi za trg, da so si izboljšali 

socialni položaj. Iz teh različnih dejavnosti so se postopoma razvili samostojni poklici (sirar, 

tesar, kolar itd.). Zaradi vse slabšega položaja kmetijstva in vedno manjše možnosti 

zaposlitve, je zanimanje za dopolnilne dejavnosti v zadnjih letih vse večje. Kmetje se odločajo 

za dopolnilne dejavnosti predvsem zaradi ekonomskih razlogov, saj tako želijo pridobiti 

dodaten dohodek za zagotavljanje socialne varnosti oziroma izboljšati socialni položaj kmečki 

družini. Bolje želijo izkoristiti svoje stanovanjske in gospodarske prostore ter stroje, bolje 

zaposliti proste delovne moči na kmetiji, izkoristiti znanje in spretnosti ter bolje vnovčiti 

svoje kmetijske pridelke (Kulovec 2002, 9–10). 

Na razvoj dopolnilnih dejavnosti vplivajo različni dejavniki. Po mnenju Potočnikove (2002, 

107) možnosti pridobivanja dohodka znotraj kmečkega gospodinjstva spodbujajo tako zunanji 

dejavniki (splošno pomanjkanje delovnih mest, nezaposlenost, povečan interes za življenje v 

čistem naravnem okolju, povpraševanje po domačih pridelkih in izdelkih, finančne spodbude), 

kot tudi notranji dejavniki (razpoložljivi viri, individualna oziroma družinska pobuda). Ti 

dejavniki spodbujajo sodobne tehnologije pridelave in predelave hrane z oživljanjem in 

dopolnjevanjem tradicionalnih načinov pridelave in predelave kmetijskih pridelkov. Trg zanje 

je pogosto kar na domačem dvorišču, kamor prihajajo domače pridelke in izdelke kupovat 

prebivalci iz mest ali pa jih kmetje uporabljajo kot surovine v lastni dopolnilni dejavnosti, 

predvsem pri predelavi kmetijskih pridelkov ter pri turizmu na kmetiji ali drugih oblikah 

podeželskega turizma (vinske ceste, turistične poti, vinotoči, osmice, razne rekreacijske 

dejavnosti, zabavne in kulturne prireditve na podeželju). 

Potočnik Slavičeva (2010, 98) je na podlagi terenskih raziskav, ki so bile opravljene na 

kmetijah z dopolnilno dejavnostjo, ugotovila, da imajo dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

veliko vlogo pri aktiviranju razpoložljivega gospodarskega, človeškega, socialnega idr. 

kapitala, pa tudi kot blažilec socialnih razmer. So odgovor na sodobno potrošniško 

rekreativno družbo in ponovno prebujene želje po izoblikovanju odnosa do dobrin, kot je 

lokalna oskrba s hrano. Dopolnilne dejavnosti so se v zadnjem desetletju razvijale zaradi: 

 vnovčenja podeželskih virov (predvsem vinotoči in izletniške kmetije v zaledju večjih 

zgostitev prebivalstva), 

 zaprtja delovnih mest na podeželju (npr. lesnopredelovalnih obratov) in aktiviranja 

notranjih potencialov polkmečkih gospodinjstev, 
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 večje konkurence tuje delovne sile na zaposlitvenih trgih izven regije (v severno 

italijanski pohištveni industriji ali na področju gospodinjskih storitev), 

 zaradi nekoliko večjih davčnih olajšav so prva oblika razvoja podjetništva na podeželju, 

čeprav nekatere oblike dopolnilne dejavnosti (npr. turizem na podeželju), zahtevajo 

velika finančna idr. vlaganja, 

 dopolnilne dejavnosti so pogosto prehodna oblika k pravemu podjetništvu na kmetiji ob 

večinoma sočasnem opuščanju kmetijske dejavnosti. 

Manj intenzivne dopolnilne dejavnosti se razvijajo predvsem zaradi iskanja dodatnega 

dohodka v ekonomični izrabi kmetijskih strojev (raba kmetijskih strojev v zimskem času za 

potrebe lokalne skupnost, npr. pluženje snega) oziroma izrabe človeških virov (znanje ali 

formalna izobrazba in razpoložljiv čas). Dopolnilne dejavnosti veliko prispevajo h krepitvi 

gospodarskega, socialnega, človeškega, okoljskega, velikokrat pa tudi h krepitvi celotnega 

podeželskega kapitala. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah so pomembne tudi za krepitev 

regionalnega gospodarstva in prepoznavnost območja ter za ohranjanje poseljenosti podeželja 

(Potočnik Slavič 2010, 98). 

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je dejavnost, ki omogoča boljšo rabo proizvodnih 

zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji. Letni 

dohodek iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ne sme presegati treh povprečnih plač na 

zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu, na območjih z omejenimi dejavniki za 

kmetijsko dejavnost pa ne sme presegati petih povprečnih letnih plač na zaposlenega v 

Republiki Sloveniji (Zakon o kmetijstvu, Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-ZdZPVHVVR, 

26/14, 32/15). 

Kmetija je oblika kmetijskega gospodarstva, kjer se nosilec ali člani kmetije ter zaposleni 

ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Član kmetije je fizična oseba, starejša od petnajst let, ki 

ima stalno prebivališče na istem naslovu kot nosilec kmetije. Član kmetije je lahko tudi 

fizična oseba, starejša od petnajst let, ki dela na kmetiji in ima stalno prebivališče v Republiki 

Sloveniji, vendar ne na istem naslovu kot nosilec kmetije in je nosilčev zakonec ali oseba, s 

katero živi v zunajzakonski skupnosti, partner v registrirani istospolni skupnosti, ali s katerimi 

je v sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega drugega kolena, ter v sorodstvu po 

svaštvu v prvem kolenu, če nosilec za njen vpis v Register kmetijskih gospodarstev pridobi 

njeno pisno soglasje. Fizična oseba je lahko član kmetije le na eni kmetiji (Zakon o 

kmetijstvu, Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15). 

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko nosilec kmetije ali član kmetije, ki ima za 

opravljanje dopolnilne dejavnost na kmetiji, soglasje nosilca kmetije. Na kmetiji se ne sme 

opravljati posamezna vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če je nosilec ali član kmetije 

samostojni podjetnik posameznik, registriran za istovrstno dejavnost ali zakoniti zastopnik 

pravne osebe ali ima večinski delež v pravni osebi, registrirani za istovrstno dejavnost. 



 

21 

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora pred začetkom opravljanja dopolnilne 

dejavnosti pridobiti dovoljenje Upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

(Zakon o kmetijstvu, Ur. l. RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15). 

Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje vrste dopolnilnih dejavnosti (Uredba o dopolnilnih 

dejavnostih na kmetiji, Ur. l. RS, št. 57/15): 

 predelava primarnih kmetijskih pridelkov, 

 predelava gozdnih lesnih sortimentov, 

 prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij, 

 vzreja in predelava vodnih organizmov, 

 turizem na kmetiji, 

 dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma z izdelki, 

 predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov, 

 storitve s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo in opremo ter ročna dela, 

 svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo, 

 socialno varstvene storitve. 

Na kmetiji se lahko opravlja več vrst dopolnilnih dejavnosti. Za isto vrsto dopolnilne 

dejavnosti se lahko določi samo en nosilec dopolnilne dejavnosti. Na kmetiji lahko dopolnilno 

dejavnost poleg nosilca dopolnilne dejavnosti izvajajo tudi člani kmetije in zaposleni na 

kmetiji, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Kmetija, na kateri se opravlja 

dopolnilna dejavnost, mora imeti v uporabi najmanj en hektar primerljivih kmetijskih površin 

(Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, Ur. l. RS, št. 57/15). 

Preglednica 4: Število registriranih dopolnilnih dejavnosti (DD) v Sloveniji  

 

 

Število DD 

1.1.2015 

Število DD 

28.11.2016 

Število DD 

na OMD* 

28.11.2016 

DD na 

OMD 

(%) 

Razlika 

2016/2015 

Indeks 

2016/2015 

(%) 

Število kmetij 4.859 3.954 2.422 61,2 905 81,4 

Število DD 15.358 14.671 9.240 63,0 605 86,9 

Število 

nosilcev DD 

4.635 4.030 2.481 61,6 687 95,9 

Število 

DD/kmetijo 

3,2 3,7 3,8    

Vir: MKGP 2016, po KGZS 2016. 

Podatki Registra dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (KGZS 2016) kažejo, da se je število 

kmetij, ki imajo registrirane dopolnilne dejavnosti, konec leta 2016 zmanjšalo za kar 18,6 % v 

primerjavi z začetkom leta 2015, kar pomeni, da je 905 kmetij prenehalo opravljati dopolnilno 

dejavnost na kmetiji. Če upoštevamo dejstvo, da je veliko kmetij v skoraj dveh letih tudi na 
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novo registriralo dopolnilno dejavnost, je dejansko število kmetij, ki so prenehale opravljati 

dopolnilne dejavnosti, veliko večje. Vzrok za tako veliko zmanjšanje kmetij, ki imajo 

registrirano dopolnilno dejavnost je nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur. l. 

RS, št. 57/15), ki je začela veljati sredi avgusta 2015. V skladu s novo Uredbo so morali vsi 

nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki so že opravljali dopolnilno dejavnost, to tudi 

uskladiti z novo uredbo do konca leta 2015. Ker je nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih 

zelo omejujoča, je moralo veliko kmetov registrirati s. p. ali d. o. o., da so lahko še naprej 

opravljali dejavnost. Nekatere kmetije so tudi presegle dovoljene obsege, ki še dovoljujejo 

registracijo dopolnilne dejavnosti. 

Preglednica 5: Število dopolnilnih dejavnosti (DD) po skupinah konec novembra 2016 

Skupine dopolnilnih dejavnosti Število 

DD 

DD 

(%) 

Predelava primarnih kmetijskih pridelkov 2.943 19,8 

Predelava gozdnih lesnih sortimentov 1.054 7,1 

Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij 825 5,5 

Vzreja in predelava vodnih organizmov 29 0,2 

Turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost 877 5,9 

Turizem na kmetiji, ki ni gostinska dejavnost 445 3,0 

Dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, 

storitvami oziroma izdelki 

1.651 11,1 

Predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije 

iz obnovljivih virov 

531 3,6 

Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter 

ročna dela  

5.455 36,6 

Svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in 

dopolnilno dejavnostjo 

1.077 7,2 

Socialno varstvene storitve 4 0 

Skupaj 14.891 100 

Vir: MKGP 2016, po KGZS 2016. 

Po podatkih Registra dopolnilnih dejavnosti na kmetiji je bilo konec novembra 2016 na 

kmetijah registriranih največ dopolnilnih dejavnosti storitev s kmetijsko in gozdarsko 

mehanizacijo in opremo ter ročna dela (36,6 %), predelava primarnih kmetijskih pridelkov 

(19,8 %), dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki 

(11,1 %) ter turizem na kmetiji (8,9 %). Na kmetijah je bilo registriranih 877 dopolnilnih 

dejavnosti turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost, kar predstavlja 5,9 % vseh 

dopolnilnih dejavnosti in 445 dopolnilnih dejavnosti, ki ni gostinska dejavnost, kar 

predstavlja 3,0 % (KGZS 2016). 
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4.2 Dejavnosti turističnih kmetij 

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur. l. RS, št. 57/15) določa, da se turistična 

dejavnost na kmetiji lahko opravlja kot gostinska dejavnost ali kot negostinska dejavnost. 

Med dopolnilne dejavnosti, ki je gostinska dejavnost, spadajo naslednje dejavnosti: 

 turistična kmetija z nastanitvijo, 

 izletniška kmetija, 

 vinotoč, 

 osmica. 

Med dopolnilne dejavnosti, ki je negostinska dejavnost, spadajo naslednje dejavnosti:  

 prevoz potnikov z vprežnimi vozili, 

 ježa živali, 

 oddajanje površin za piknike, 

 muzeji in tematske zbirke, 

 tematski parki, 

 apiturizem, 

 športni ribolov. 

Za opravljanje dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost, mora 

kmetija zagotoviti najmanj 50 odstotkov vrednosti lastnih surovin, do 25 odstotkov vrednosti 

ponudbe lahko dokupi na drugih kmetijah, do 25 odstotkov pa lahko dokupi v prosti prodaji. 

Kmetija, ki je na gorskem območju, pa mora zagotoviti najmanj 40 odstotkov vrednosti 

lastnih surovin, do 35 odstotkov lahko dokupi v na drugih kmetijah, do 25 odstotkov pa v 

prosti prodaji. Na vidnem mestu ponudbe mora biti označeno poreklo surovin. Turistična 

kmetija lahko ponuja sok, vino, sadna vina in žgane pijače s kmetije ali drugih kmetij. Nudijo 

se lahko tudi pivo, ustekleničena voda, mineralna voda, kakav, čaj, kava (Uredba o 

dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, Ur. l. RS, št. 57/15). 

4.2.1 Turistična kmetija z nastanitvijo 

Prostori, namenjeni opravljanju dopolnilne dejavnosti turistična kmetija z nastanitvijo, morajo 

biti urejeni v objektih, ki jih ima nosilec kmetije ali člani kmetije v lasti ali najmanj 

desetletnem najemu ali ima na njej vpisano stavbno pravico za najmanj deset let. Turistična 

kmetija z nastanitvijo lahko gostu nudi nočitev v sobah, apartmajih, na skupnih ležiščih, 

prostoru za kampiranje, seniku, čebelnjaku in podobno. Kmetija lahko za goste uredi največ 

trideset ležišč. Nastanitvene zmogljivosti morajo biti na naslovu kmetije, na kateri se opravlja 

dopolnilna dejavnost turistična kmetija z nastanitvijo, ali pa v objektih, ki se prostorsko in 

vsebinsko navezujejo na osnovno in dopolnilno dejavnost na kmetiji v oddaljenosti do tri 

kilometre zračne črte od naslova kmetije. Nastanitvene zmogljivosti so lahko tudi na lokaciji 

planine, če planina pripada kmetiji, ki opravlja dopolnilno dejavnost turistična kmetija z 



24 

nastanitvijo ali v pripadajočem objektu vinograda, če vinograd pripada kmetiji in je vpisan v 

register kmetijskih gospodarstev (Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, Ur. l. RS, št. 

57/15). 

4.2.2 Izletniška turistična kmetija 

Dopolnilna dejavnost izletniška kmetija se lahko opravlja na naslovu kmetije ali največ v 

oddaljenosti do tri kilometre zračne črte od naslova kmetije. Vinotoč in osmica se lahko 

opravlja na naslovu kmetije ali v pripadajočem objektu vinograda, če vinograd pripada kmetiji 

in je vpisan v register kmetijskih gospodarstev. Na izletniških kmetijah je lahko največ 60 

sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu in največ 60 gostov naenkrat. Če ima kmetija 

tudi dovoljenje za opravljanje turizma na kmetiji z nastanitvijo, se omejitve sedežev ne 

nanašajo na nastanitvene goste. Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost vinotoč, 

lahko nudijo hladne prigrizke, kruh in pecivo te kmetije ali druge kmetije, ter vino in druge 

pijače iz lastne pridelave (sadni sok, sadni mošt, žganje, liker, čaj), dokupijo pa se lahko 

ustekleničena naravna in mineralna voda. Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna 

dejavnost osmica, se lahko dnevno nudijo tri krajevno značilne tople jedi, hladni prigrizki, 

kruh in pecivo s te ali druge kmetije. Nudijo lahko le vino in sokove iz lastne pridelave, 

dokupijo se lahko le ustekleničena naravna in mineralna voda, jabolčni sok, žganje, likerji in 

kava (Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, Ur. l. RS, št. 57/15). 

4.3 Kategorizacija turističnih kmetij 

Na turističnih kmetijah z nastanitvijo označujemo kakovost z jabolki in sicer največ do štirih 

jabolk. Več jabolk zagotavlja boljšo kakovost in večji obseg storitev. Pogoje za kategorizacijo 

turistični kmetij z nastanitvijo določa Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov 

natančno opisuje pogoje glede urejenosti okolja in zunanjega videza kmetije, urejenosti in 

opremljenosti posameznih prostorov kmečke hiše (jedilnice, kuhinje, sanitarij, sob in kopalnic 

za goste), vključuje pa tudi kakovost in pestrost jedi in pijač ter izbiro možnosti za 

preživljanje prostega časa. Postopek za izdajo odločbe o kategorizaciji turistične kmetije je 

zelo enostaven, saj lahko nosilec turistične kmetije, s pomočjo elektronskega sistema 

kategorizacije sam izvede postopek kategorizacijo do treh jabolk. Za pridobitev štirih jabolk 

pa mora ocenitev opraviti ocenjevalec z licenco Ministrstva za gospodarstvo. Kategorizacija 

velja za obdobje petih let (Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov, Ur. l. RS, št. 

62/08, 80/08, 115/08, 72/09). 
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Slika 4: Znaki kategorizacije turističnih kmetij 

Vir: ZTKS 2017a. 

4.4 Specializacija turističnih kmetij 

V Sloveniji je vse več kmetij, ki se odločajo za razvoj specializirane ponudbe, s katero želijo 

zadovoljiti želje gostov in jim pomagati pri izbiri počitnic. Znak za specializirano ponudbo od 

leta 2007 podeljuje Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Če želi turistična kmetija 

pridobiti znak za specializirano ponudbo, mora biti kategorizirana z najmanj dvema 

jabolkoma ter izpolnjevati obvezne in izbirne pogoje za posamezno specializacijo. Vsaka 

turistična kmetija z nastanitvijo lahko pridobi največ tri znake specializirane ponudbe (ZTKS 

2017a). 

Turistične kmetije lahko pridobijo naslednje znake specializirane ponudbe (ZTKS 2017a): 

 ekološka turistična kmetija, 

 turistična kmetija s ponudbo za zdravo življenje, 

 družinam z otroki prijazna turistična kmetija, 

 otrokom brez spremstva staršev prijazna turistična kmetija, 

 kolesarjem prijazna turistična kmetija, 

 vinogradniška turistična kmetija, 

 invalidom prijazna turistična kmetija, 

 ljubiteljem konj in jahanja prijazna turistična kmetija. 

 

Slika 5: Znaki specializacije turističnih kmetij 

Vir: ZTKS 2017a. 

4.5 Združenje turističnih kmetij Slovenije 

Združene turističnih kmetij Slovenije (ZTKS) je bilo ustanovljeno 4.11.1997 v Celju. 

Organizirano je v skladu z Zakonom o društvih in kot področna turistična organizacija 

povezuje okoli 400 turističnih kmetij iz vse Slovenije. Člani združenja imajo na turističnih 
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kmetijah okrog 2.600 ležišč in 11.800 sedežev. Združenje skrbi za skupen nastop turističnih 

kmetij na trgu, za razvoj ponudbe, za informiranje in usposabljanje nosilcev turistične 

dejavnosti na kmetijah in za zastopanje interesov članov na gospodarskem in pravnem 

področju (ZTKS 2017b). 

Združenje svojim članom nudi (ZTKS 2017b): 

 brezplačno svetovanje, 

 mesečno informiranje članov, 

 brezplačne predstavitve na sejmih v okviru združenja, 

 cenejše objave v promocijskih materialih združenja, 

 cenejšo objavo na internetu, 

 ugodnejša ali brezplačna usposabljanja (računalniški tečaji, tečaji tujih jezikov, 

komuniciranje z gosti ipd. 

Dejavnosti promocijskega spleta so po navedbah Združenja turističnih kmetij Slovenije v 

preteklih desetletjih pomembno vplivale na: 

 večjo prepoznavnost ponudbe turističnih kmetij, 

 boljše zavedanje potrošnikov o kakovostni domači hrani, 

 boljše prepoznavanje ponudbe slovenskih turističnih kmetij,  

 vsaj 30 % višjo zasedenost turističnih zmogljivosti v primerjavi z letom 1997. 

Z razvojem turističnih produktov podeželja, dvigom kakovosti turističnih storitev, z dobro 

načrtovanim marketinškim komuniciranjem na domačem in tujem trgu, pri katerem sodeluje s 

STO ter drugimi strateškimi partnerji, želi ZTKS v prihodnjih letih povečati zasedenost 

zmogljivosti na turističnih kmetijah na 90 dni v letu. S tem bi prispevali k višjim prihodkom 

kmetij iz turistične dejavnosti, k novim delovnim mestom na kmetijah ter tako k ohranjanju in 

poseljenosti kulturne krajine slovenskega podeželja (ZTKS 2017b). 

Vse turistične kmetije, ki so včlanjene v Združenje, so predstavljene v katalogih ZTKS in 

STO ter na uradnem slovenskem turističnem portalu: www.slovenia.info in www.turisticne 

kmetije.si. Poleg tega so predstavljene tudi na socialnem omrežju www.Facebook.com 

(Tourist farms of Slovenia). Združenje je sodelovalo tudi v mednarodnih projektih Uživajmo 

brez meja in Počitnice brez meja na kmetijah, od leta 2004 je včlanjeno tudi v evropsko 

združenje za turizem na podeželju Eurogites (ZTKS 2017b). 

4.6 Značilnosti turizma na kmetijah v Sloveniji 

Turizem na kmetijah ima v Sloveniji dolgo tradicijo, saj se je začel razvijati v šestdesetih letih 

20. stoletja. V zadnjih letih sta se povečali tako ponudba kot povpraševanje. V letih od 2008 

do 2013 se je po podatkih SURS število turističnih kmetij povečalo za skoraj 42 odstotkov. 

Leta 2013 je bilo v Sloveniji 335 turističnih kmetij, ki so gostom ponujale nastanitev, kjer je 

http://www.slovenia.info/
http://www.turisticne/
http://www.facebook.com/
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bilo na voljo 4886 ležišč, kar je predstavljalo 4 % ležišč v primerjavi s celotno slovensko 

ponudbo turističnih ležišč. Leta 2013 je bilo na turističnih kmetijah zabeleženih 125.401 

prenočitev, kar predstavlja le 1,3 odstotka turističnih nočitev v državi. Ker je bil delež ležišč 

na turističnih kmetijah precej večji (4 %), ta podatek opozarja na podpovprečno zasedenost 

ležišč na turističnih kmetijah. Vendar je opazen pozitiven trend naraščanja tako zmogljivosti 

kot turističnega obiska, saj je bil še leta 2008 delež ležišč na turističnih kmetijah 3,1 %, delež 

prenočitev pa le 0,8 %. Med razlogi za obisk turističnih kmetij sta najpomembnejša dobra 

domača hrana in želja po mirnem podeželskem okolju (Cigale idr. 2014, 38). 

Samo v zadnjem desetletju se je število prijavljenih dopolnilnih dejavnosti s področja turizma 

na kmetiji potrojilo, saj je bilo leta 2004 registriranih 446 turističnih kmetij, leta 2014 pa že 

1904. Pri tem je potrebno ločiti tiste kmetije, ki nudijo gostinske storitve in tiste, ki nudijo 

negostinske storitve (Cigale idr. 2014, 70). 

Preglednica 6: Oblike dopolnilnih dejavnosti (DD) turizma na kmetiji v Sloveniji  

Skupine turističnih 

kmetij (TK) 

Število 

kmetij 

Skupno 

št. DD 

Vrste ponudbe na turističnih kmetijah Št. 

DD 

TK z nastanitvijo, 

gostinska dejavnost 

454 483 Kmetija z nastanitvijo 431 

Kmetija z nastanitvijo - kmetija s 

prostorom za kampiranje 

52 

TK s hrano in 

pijačo, 

gostinska dejavnost 

633 673 Izletniška kmetija 481 

Vinotoč 142 

Osmica 38 

Planšarija 12 

TK z drugo 

ponudbo, 

negostinska 

dejavnost 

339 748 Ogled kmetije in njenih značilnosti in 

ogled okolice kmetije 

196 

Prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in 

gozdarske dejavnosti 

91 

Prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji 

79 

Turistični prevoz potnikov z vprežnimi 

vozili 

63 

Ježa živali 90 

Žičnice, vlečnice, sedežnice 7 

Oddajanje športnih rekvizitov 64 

Oddajanje površin za piknike 158 

Vir: MKGP 2016, po Cigale idr. 2014, 70–71. 
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Slika 6: Delež turističnih kmetij (TK) v Sloveniji 

Vir: Cigale idr. 2014, 71. 

Na začetku leta 2014 je bilo v Sloveniji 454 turističnih kmetij, ki so nudile nastanitev, od tega 

je 431 kmetij nudilo prenočitev v sobah, 29 jih je poleg ležišč v sobah nudilo še nastanitev v 

kampih, 23 pa je nudilo le nastanitev v kampih. Kar 633 kmetij je obiskovalcem nudilo hrano 

in pijačo (izletniške kmetije, vinotoči, osmice, planšarije). Z negostinsko ponudbo (oddajanje 

površin za piknike, ježa živali, ogled kmetije, ogled del iz osnovne in dopolnilne dejavnosti, 

itd.) se je ukvarjalo 339 kmetij. Na 401 kmetiji so obiskovalcem nudili bolj raznoliko oziroma 

bolj celovito turistično ponudbo, tako gostinsko kot negostinsko turistično ponudbo. Prav teh 

kmetij je v Sloveniji vse več, saj kmetje pri svojem delu ugotavljajo, da je sodoben turist na 

turistični kmetiji vse bolj zahteven in se ne zadovolji le z nastanitvijo, ampak želi v času 

obiska kmetije doživeti čim več. Zahtevnejši gostje tako kmetije usmerjajo k čim bolj pestri 

ponudbi (Cigale idr. 2014, 71–72). 

Preglednica 7: Ležišča v vseh nastanitvenih objektih in na turističnih kmetijah po 

vrstah turističnih občin leta 2013 

Vrsta občine 

Skupno 

število 

ležišč 

Skupno 

število 

ležišč (%) 

Ležišča na 

turističnih kmetijah 

z nastanitvijo 

Ležišča na 

turističnih kmetijah 

z nastanitvijo (%) 

Zdraviliške občine 22.399 18,3 488 10,0 

Gorske občine 39.516 32,3 1.456 29,8 

Obmorske občine 24.752 20,3 86 1,8 

Ljubljana 9.252 7,6 46 0,9 

Mestne občine 9.561 7,8 297 6,1 

Druge občine 16.697 13,7 2513 51,4 

Slovenija 122.177 100,0 4886 100,0 

Vir: SURS 2014, po Cigale idr. 2014, 74. 

32 %

44 %

24 %

TK z nastavitvijo

TK s hrano in pijačo

TK z drugo ponudbo
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Po podatkih SURS je bilo leta 2013 največ nastanitvenih objektov oziroma turističnih ležišč v 

gorskih (32,3 %), obmorskih (20,3 %) in zdraviliških občinah (18,3 %). Pri turističnih 

kmetijah pa je največ ležišč v drugih občinah (51,4 %) ter gorskih občinah (29,8 %). V 

začetku leta 2014 je bilo v Sloveniji 72.176 kmetij, od tega se jih je 4.642 (6,4 %) ukvarjalo 

vsaj z eno dopolnilno dejavnostjo, med njimi 24 % vsaj z eno obliko turizma na kmetiji 

(Cigale idr. 2014, 72). 

Preglednica 8: Delež turističnih kmetij po vrstah turističnih občin 

Vrsta občine 

% vseh 

turističnih 

kmetij 

% turističnih 

kmetij z 

nastanitvijo 

% turističnih 

kmetij z gostinsko 

ponudbo 

% turističnih kmetij 

z negostinsko 

ponudbo 

Druge občine 51,2 44,9 56,1 50,4 

Gorske občine 23,5 33,5 14,7 26,8 

Ljubljana 1,0 0,7 1,3 0,9 

Mestne občine 10,8 8,1 13,6 10,0 

Obmorske občine 3,7 3,1 4,4 3,2 

Zdraviliške občine 9,9 9,7 10,0 8,6 

Skupaj 100,0 100 100,0 100,0 

Vir: Register dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 2014, po Cigale idr. 2014, 75. 

Največ turističnih kmetij z gostinsko ponudbo je v drugih občinah (56,1 %) gorskih občinah 

(14,7 %) in mestnih občinah (13,6 %). Turističnih kmetij z nastanitvijo je največ v drugih 

občinah (44,9 %) in v gorskih občinah (33,5 %) (Cigale idr. 2014, 75). 

Preglednica 9 Ležišča v vseh nastanitvenih objektih in na turističnih kmetijah po 

vrstah turističnih občin leta 2013 

Vrsta občine 

Skupno 

število 

ležišč 

Skupno 

število 

ležišč (%) 

Ležišča na 

turističnih kmetijah 

z nastanitvijo 

Ležišča na 

turističnih kmetijah 

z nastanitvijo (%) 

Zdraviliške občine 22.399 18,3 488 10,0 

Gorske občine 39.516 32,3 1.456 29,8 

Obmorske občine 24.752 20,3 86 1,8 

Ljubljana 9.252 7,6 46 0,9 

Mestne občine 9.561 7,8 297 6,1 

Druge občine 16.697 13,7 2.513 51,4 

Slovenija 122.177 100,0 4.886 100,0 

Vir: SURS 2014, po Cigale idr. 2014, 76. 

Cigale idr. (2014, 76) menijo, da turistične kmetije v Sloveniji lahko glede na lokacijo 

razdelimo na tri tipe: 
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 turistične kmetije, ki so nastale v zaledju pomembnejših turističnih krajev ali na 

pokrajinsko najbolj privlačnih območjih,  

 turistične kmetije, z gostinsko ponudbo, ki so nastale v navezavi z bližino trga, v zaledju 

mestnih območij, tudi v sosednjih državah in na vinogradniških območjih, 

 turistične kmetije na območjih, kjer niso prisotni posebni lokacijski dejavniki, povezani s 

povpraševanjem, temveč so razlogi za nastanek večinoma povezani predvsem z ugodnimi 

pogoji s strani ponudbe (razpoložljiva delovna sila, prostori, tradicija) in s potrebami po 

dodatnem dohodku. 

Raziskava pričakovanj gostov v zvezi s kakovostjo ponudbe turizma na podeželju, ki je 

potekala leta 2012 med slovenskimi naročniki kataloga Prijazno podeželje, je pokazala, da se 

je 64 % anketirancev odločilo za počitnice na kmetiji prav s pomočjo kataloga, 30 % pa na 

podlagi spletne strani Združenja turističnih kmetij Slovenije. Kar 76 % anketirancev povezuje 

pojem turizem na podeželju s kmetijo in živalmi, 45 % povezuje turizem na podeželju z 

aktivnimi počitnicami, 44 % pa s prenočišči z zajtrkom ali sobami na podeželju. Večina 

anketirancev (89 %) je že imela izkušnje z nastanitvijo oziroma počitnicami na podeželju. 

Največ jih je počitnice rezerviralo neposredno pri gostitelju. Informacije o turistični kmetiji so 

največkrat dobili na priporočilo prijateljev, na drugem mestu so bili turistični vodniki, na 

tretjem mestu pa internet. Največ anketirancev (35 %) je bilo na počitnicah na turistični 

kmetiji za vikend in (35 %) en teden. 23 % anketirancev je preživelo na turistični kmetiji manj 

kot tri dni in le 3 % več kot en teden. Kar 60 % anketirancev se je odločilo za polpenzion, 24 

% za apartmaje z možnostjo nakupa domačih pridelkov in izdelkov in 23 % za apartmaje s 

polpenzionom. Anketirancem je ob prihodu najbolj pomemben prijazen in oseben sprejem s 

strani gostiteljev, sledi namestitev, ki mora biti natančno taka kot je bila opisana v ponudbi. 

Med bivanjem na turistični kmetiji jim je bila najpomembnejša gostoljubnost domačinov, na 

drugem mestu pa občutek varnosti in zaupanja vredno osebje  in kakovostne storitve. 74 % 

anketirancev je odgovorilo, da si želi počitnikovati na turističnih kmetijah, ki jih še niso 

obiskali. Ob odhodu domov pa so jim najbolj pomembni lepi spomini ter pravilen račun, pa 

tudi osebno slovo od gostiteljev (Aleš 2012). 
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5 EMPIRIČNI DEL - RAZISKAVA O STRATEGIJI MARKETINGA IZBRANE 

TURISTIČNE KMETIJE MATIJOVC 

5.1 Predstavitev turistične kmetije Matijovc  

Osnovni podatki o turistični kmetiji Matijovc (2017):  

 Sedež kmetije: Podbrezje 192, 4202 Naklo, 

 Lastnik kmetije: Janko Jeglič, 

 Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji: Janko Jeglič, 

 Število zaposlenih na kmetiji: 2. 

Kmetija Matijovc se nahaja v vasi Podbrezje, ki spada v občino Naklo. Kmetija ima dolgo 

družinsko tradicijo, saj na njej gospodari že šesti rod Jegličev. Priimek Jeglič je v družinski 

kroniki zapisan že leta 1712, ko se je rodil Janez Jeglič. Tudi vsem naslednjim lastnikom 

kmetije se je njihovo ime začelo s črko J (Jurij, Jakob, Jernej, Janko). Kmetija se je iz roda v 

rod povečevala in gospodarsko krepila. Sedaj obdelujejo 20 ha lastnih in 4 ha najetih zemljišč 

(njive, travniki sadovnjaki), v lasti imajo tudi 15 ha gozda. Na kmetiji sta zaposlena lastnik 

kmetije Janko in njegova žena, ki sta kmečko zavarovana. Pri delu na kmetiji jima največ 

pomaga mlajši sin, ki je še osnovnošolec, občasno tudi starejši sin, ki je zaposlen izven 

kmetije in hči, ki študira turizem na Fakulteti za turizem v Portorožu. Janko Jeglič je že pri 

osemindvajsetih letih, leta 1995 postal lastnik kmetije, kar je precej zgodaj za slovenske 

razmere. Kmetija je usmerjena v sadjarstvo, poljedelstvo, vrtnarstvo in dopolnilne dejavnosti 

na kmetiji. Glavna dejavnost na kmetiji je pridelava in predelava sadja in turistična dejavnost. 

Nekaj dohodka pridobijo tudi z gozdarstvom, prodajo lesa in drv. Do leta 2013 so se na 

kmetiji ukvarjali tudi z živinorejo, prirejo mleka. Redili so okoli 20 govedi, od tega 12 krav 

molznic in teleta, mleko so prodajali v mlekarno. Ker so se v letu 2013 na kmetiji začeli 

ukvarjati tudi s turistično dejavnostjo, z oddajanjem apartmajev, so govedorejo začeli 

opuščati. K tej odločitvi je veliko pripomoglo tudi dejstvo, da se hlev nahaja ob objektu za 

predelavo in turizem, pa tudi pomanjkanje časa in padec cen mleka. V prihodnosti načrtujejo 

hlev preurediti v objekt za turistično dejavnost, kjer bi uredili jedilnico za 50 gostov, trgovino 

in apartmaje. V neposredni bližini stanovanjske hiše in objekta za turizem se nahaja 

intenziven sadovnjak, ki je zasajen na dveh hektarjih. V njem je posajenih 17 sort jabolk in 

šest sort hrušk. Sadje je pridelano na integriran, to je naravi prijazen način. Uporaba kemičnih 

sredstev je zmanjšana, tako da je ustvarjeno ravnovesje med škodljivci in naravnimi 

sovražniki. Integrirano pridelavo kontrolira Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu, 

ki deluje v okviru Fakultete za kmetijstvo Maribor. Prvi certifikat za integrirano sadjarstvo 

(SIPS) so dobili že leta 1991, potem so se leta 2001 vključili še v integrirano vrtnarstvo, leta 

2004 pa tudi v integrirano poljedelstvo. Kontrolirana pridelava hrane zagotavlja potrošnikom 

visoko kakovostne in zdrave pridelke in izdelke (Turistična kmetija Matijovc 2017). 
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Slika 7: Turistična kmetija Matijovc s sadovnjakom in cerkvijo na Taboru 

Vir: Turistična kmetija Matijovc 2017.  

Večino jabolk in hrušk prodajo kot namizno sadje, nekaj pa ga predelajo v jabolčni sok, 

jabolčni kis, jabolčno žganje, viljamovko, različne likerje in suho sadje. Na kmetiji je že v 

začetku junija možno kupiti zgodnji krompir, jeseni pa pozni krompir in česen. Na njivah 

pridelujejo rdeče, belo in kitajsko zelje, bučke, česen in oljno ogrščico. Zelje večinoma 

prodajo v glavah, nekaj pa ga naribajo in po starih receptih prednikov skisajo v hrastovih 

sodih. Leta 2014 so začeli iz oljne ogrščice izdelovati hladno stiskano olje oljne ogrščice, po 

katerem je vedno večje povpraševanje. Ker imajo na kmetiji urejeni dve sodobni hladilnici 

lahko prodajajo pridelke in izdelke skoraj celo leto. Kupcem prodajajo neposredno na kmetiji, 

ali pa jim jih dostavijo na dom. Večino pridelkov in izdelkov prodajo večjim kupcem, kot so 

Kmetijske zadruge, trgovski centri, hoteli, gostilne, šole in vrtci (Turistična kmetija Matijovc 

2017). 

 

Slika 8: Turistična kmetija Matijovc 

Vir: Turistična kmetija Matijovc 2017. 

Janko Jeglič je končal kmetijsko poklicno šolo. Takoj po končanem šolanju se je zaposlil na 
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domači kmetiji. Leta 1995 je postal mladi prevzemnik in lastnik kmetije Matijovc. Sadje je 

začel predelovati v žganja in leta 2003 registriral dopolnilno dejavnost na kmetiji -

žganjekuho. Ker se je povpraševanje po domačih izdelkih iz sadja povečevalo, se je odločil, 

da bo zgradil nov objekt, kjer bo v pritličju uredil prostore za predelavo sadja, v prvem 

nadstropju in mansardi pa apartmaje. Investicija v prostore in opremo za predelavo sadja je 

bila zaključena leta 2008, ko je registriral še naslednje dopolnilne dejavnosti: predelava sadja, 

prodaja pridelkov in izdelkov okoliških kmetij ter izobraževanje na kmetiji. Ker je kmetija 

lepo urejena, se na njej ustavi veliko avtobusnih izletnikov, da si ogledajo kmetijo in 

poskusijo njene izdelke. Na kmetiji opravljajo praktični pouk tudi dijaki in študentje 

Biotehniškega centra Naklo (Turistična kmetija Matijovc 2017). 

5.2 Dejavnosti turistične kmetije Matijovc 

Lastnik kmetije, Janko Jeglič je nosilec naslednjih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:  

 turistična kmetija z nastanitvijo, 

 proizvodnja rastlinskega olja in predelava semen oljnih rastlin, 

 proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov, 

 predelava in konzerviranje sadja in zelenjave, 

 proizvodnja kisa, 

 proizvodnja žganih pijač, 

 prodaja na kmetiji in prodaja od vrat do vrat, 

 prodaja na lokalnem trgu, 

 prodaja na drobno po pošti preko interneta, 

 prodaja trgovcem na drobno, institucijam in gostinskim obratom, 

 storitev stiskanje kmetijskih pridelkov za olje, 

 storitev proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov, 

 storitev predelava in konzerviranje sadja in zelenjave, 

 prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (Turistična kmetija Matijovc 

2017). 

Zaradi širitve in posodabljanja dopolnilne dejavnosti predelava sadja, se je lastnik kmetije 

Matijovc odločil, da bo zgradil nov objekt, kjer bi v pritličju uredil prostore za predelavo 

sadja, v prvem nadstropju in mansardi pa apartmaje. Za investicijo v novogradnjo objekta ter 

opremo za predelavo sadja je leta 2005 kandidiral na razpis, kjer je pridobil približno 33 % 

nepovratnih sredstev. Investicija je bila končana leta 2007. Potem se je leta 2010 odločil, da 

bo v novozgrajenem objektu uredil še apartmaje. Kandidiral je na razpis Diverzifikacija v 

nekmetijske dejavnosti, kjer je dobil pozitivno odločbo in dobil odobrenih okoli 50 % 

nepovratnih sredstev od vrednosti investicije. Gradnja apartmajev je bila zaključena poleti 

2012, ko so v prvem nadstropju uredili dva apartmaja, vsakega za štiri osebe, v mansardi pa še 

en apartma za osem oseb. Skupna kapaciteta turističnega dela objekta je 16 ležišč. Prve goste 
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so začeli sprejemati januarja 2013 (Turistična kmetija Matijovc 2017). 

 

Slika 9: Panorama apartmajev na turistični kmetiji Matijovc 

Vir: Turistična kmetija Matijovc 2017.  

5.3 Raziskava o strategiji marketinga izbrane turistične kmetije Matijovc 

V empiričnem delu zaključne projektne naloge smo na turistični kmetiji Matijovc izvedli 

kvalitativno raziskavo v obliki pol strukturiranega intervjuja z lastnikom turistične kmetije 

Matijovc, gospodom Jankom Jegličem, s katero smo želeli izvedeti, kakšno načrtovano in 

izvajano strategijo marketinga ima izbrana turistična kmetija. 

Gospoda Jegliča smo vprašali, zakaj so se na njihovi kmetiji odločili, da se bodo začeli 

ukvarjati s turistično dejavnostjo. »Že leta 2005 sem odločil, da bom zgradil nov objekt, v 

katerem bi v pritličju uredil prostore za predelavo sadja, v prvem nadstropju in mansardi pa 

apartmaje, namenjene turistični dejavnosti. Za investicijo v novogradnjo objekta ter opremo 

za predelavo sadja sem leta 2005 uspešno kandidiral na razpis in pridobil približno 33 % 

nepovratnih sredstev od vrednosti investicije. Gradnja je bila končana leta 2007, ko sem 

zgradil objekt, v katerem sem v kletnih prostorih uredil in opremil prostore za predelavo sadja 

ter opremil sodobno kurilnico na lesne sekance. Potem sem se leta 2010 odločil, da bom v 

novozgrajenem objektu uredil še apartmaje. Kandidiral sem na razpis Diverzifikacija v 

nekmetijske dejavnosti, kjer sem dobil pozitivno odločbo in dobil odobrenih okoli 50 % 

nepovratnih sredstev od vrednosti investicije. Gradnja apartmajev je bila zaključena poleti 

2012, ko sem v prvem nadstropju uredil dva apartmaja, vsakega za štiri osebe, v mansardi pa 

še en apartma za osem oseb. Skupna kapaciteta turističnega dela objekta je 16 ležišč. Prve 

goste smo začeli sprejemati januarja 2013,« je odgovoril gospod Janko Jeglič.  
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Slika 10: Apartmaji na turistični kmetiji Matijovc 

Vir: Turistična kmetija Matijovc 2017.  

Na vprašanje, ali je pred odločitvijo za ukvarjanje s turistično dejavnostjo naredil kakšno 

raziskavo trga, nam je lastnik kmetije povedal: « Pred odločitvijo v usmeritev v turistično 

dejavnost sam nisem naredil raziskave trga, ampak sem opazoval konkurenco. Že pred 

graditvijo novega objekta, ki bi bil namenjen opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

sem razmišljal o tem, kako bi čim bolje izkoristil sam objekt, da bi bil funkcionalno dobro 

načrtovan, kar bi omogočalo čim lažje opravljanje dela, ter da bi bil tudi arhitekturno dobro 

zgrajen. V novem objektu naj bi bilo možno opravljanje več dopolnilnih dejavnosti. Ker sva 

na kmetiji zaposlena oba z ženo, sin je takrat obiskoval srednjo kmetijsko šolo, smo 

razmišljali o uvedbi nove dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katera ne bi bila zelo delovno 

intenzivna, vendar bi omogočala izrabo obstoječega objekta, delovnih moči na kmetiji ter 

možnost pridobivanja dodatnega dohodka, kasneje tudi možnost zaposlitve enega od treh 

otrok. Nov objekt sem zgradil na mestu, kjer je prej stala stara delavnica, katero sem porušil. 

Ker je objekt postavljen delno v hrib, je za objektom ločen vhod in parkirišče za goste, tako 

da gostov ne motijo obiskovalci in kupci, ki pridejo na kmetijo. Spremljal sem tudi razpise, 

kjer je bilo možno pridobiti nepovratna sredstva za investicije. Največ nepovratnih sredstev, 

okoli 50 % vrednosti investicije (brez DDV) je bilo možno pridobiti prav ureditvijo prostorov 

za turistično dejavnost, kar mi je finančno zelo pomagalo pri gradnji. Pri kandidiranju na 

razpis mi je pomagala kmetijsko svetovalna služba Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj, ki 

mi je izdelala vlogo in poslovni načrt, v katerem je bila izdelana tudi tržna analiza turistične 

dejavnosti. Poslovni načrt in tržna analiza sta pokazala, da je investicija v izgradnjo 

apartmajev na kmetiji upravičena. Zaradi vedno večjega števila turistov in naraščanja števila 

prenočitev v Sloveniji in ker se naša kmetija nahaja v neposredni bližini avtoceste, smo bili 

prepričani, da bomo imeli dovolj turistov oziroma gostov tudi na naši kmetiji.«  

Zanimalo nas je, kdaj so na turistični kmetiji Matijovc začeli sprejemati prve goste in kaj jim 

ponujajo. Na to vprašanje je gospod Jeglič odgovoril: »Prve turiste smo sprejeli v začetku leta 

2013, ko smo registrirali novo dopolnilno dejavnost, turistično kmetijo z nastavitvijo. Turisti 
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lahko najamejo tri sodobno urejene apartmaje. V prvem nadstropju sta dva 49 m2 velika 

apartmaja, v vsakem od njiju je možno bivanje za štiri osebe, v mansardi pa je še en 84 m2 

velik apartma, kjer lahko biva osem oseb. Skupna kapaciteta turističnega dela objekta je 16 

ležišč. Vsi apartmaji so urejeni in opremljeni nadstandardno, saj ima vsak apartma samostojno 

kuhinjo in eno ali dve ločeni samostojni spalnici, tako da je urejen kot eno ali dvosobno 

stanovanje, kar omogoča visok standard bivanja. Tudi vsa oprema v apartmajih je 

nadstandardna, narejena po meri in iz masivnega lesa, tako daje vtis domačnosti in je prijetna 

za bivanje. Apartmaji so nadstandardne velikosti, so dobro zvočno izolirani in klimatizirani. V 

vsakem apartmaju je brezplačen internet, balkon, pomivalni stroj, sef, likalnik in likalna deska 

ter stranišče v samostojnem prostoru. Iz apartmajev je lep razgled na naravo in gore, urejena 

je tudi terasa. Gostje imajo možnost pranja in sušenja perila, saj je v objektu urejena pralnica s 

pralnim in sušilnim strojem. Za majhne otroke imamo na voljo tudi otroške posteljice. 

Apartmaji dosegajo najvišjo možno kategorijo, to je štiri jabolka. Na kmetiji imamo dobro 

založeno trgovinico, kjer prodajamo pridelke in izdelke ter darila iz lastne kmetije, pa tudi iz 

okoliških kmetij, tako da lahko turisti kupijo vse proizvode, ki jih potrebujejo za pripravo 

zajtrka ali večerje, lahko pa jih kupijo tudi za domov. V trgovinici lahko kupijo sadje, 

zelenjavo, jabolčni sok, jabolčni kis, suho sadje, marmelade, med, olje, jajca, mleko, 

suhomesnate izdelke ipd. Če gostje želijo, jim pripravimo zajtrk, kosilo ali večerjo pa jim 

pripravijo v bližnji gostilni. Gostom ponujamo tudi izposojo koles ter informacije o turističnih 

zanimivostih o kraju Podbrezje in okolici. Turistom in avtobusnim izletnikom ponujamo tudi 

oglede naše kmetije, pridelave in predelave sadja ter degustacijo jabolk, hrušk in izdelkov iz 

sadja. Za najmlajše obiskovalce imamo na kmetiji tudi domače živali. Otroci lahko 

spoznavajo in božajo psičke, mačke, zajce, kokoši, koze in ovce, kar jim je v veliko veselje, 

saj doma nimajo možnosti, da bi imeli hišne ljubljenčke. V bližini kmetije je urejeno vaško 

otroško igrišče.«  

Pri izbiri tržnega segmenta v turizmu so se na turistični kmetiji Matijovc usmerili tako na 

domače kot tuje turiste. Ciljni trgi so gostje iz sosednjih držav (Hrvati, Madžari, Italijani, 

Avstrijci), gostje iz ostalih evropskih držav (Nemci, Francozi, Angleži, Nizozemci, Rusi, 

Poljaki, Španci, Čehi, Izraelci, Belgijci itd.) in gostje iz ostalih kontinentov (Kitajci, Korejci, 

Japonci, Američani itd.). Lastnik kmetije, gospod Janko Jeglič je pojasnil: »Ko smo se na 

kmetiji začeli ukvarjati s turistično dejavnostjo, smo načrtovali, da bodo našo turistično 

kmetijo obiskovali predvsem družine z otroki, mladi pari in upokojenci. Namen njihovega 

obiska naj bi bile počitnice in sprostitev v naravi, kjer bi se umaknili iz hrupnega urbanega 

okolja, otroci pa bi imeli možnost brezskrbnega igranja v naravi, kjer bi spoznavali in božali 

domače živali. Na kmetijo naj bi prihajali tudi turisti, ki želijo počitnice preživeti aktivno, v 

gibanju (pohodniki, planinci, alpinisti, kolesarji, plavalci, igralci tenisa, tekači, jahači) saj se 

kmetija nahaja v bližini dobro razvitih turističnih krajev kot so Bled, Bohinj, Krvavec, Vogel, 

Kranjska gora, Kranj itd. Gostje naj bi bili tudi raziskovalci in občudovalci kulturne in 

zgodovinske dediščine, saj se v bližini nahajajo stara mesta s tisočletno zgodovino (Škofja 
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Loka, Ljubljana, Kranj, Radovljica, Tržič, Kropa), pa tudi obiskovalci različnih tekmovanj in 

prireditev.  

Na vprašanje, kakšna je konkurenčna prednost in marketinško pozicioniranje turistične 

kmetije Matijovc na trgu turističnih storitev in kaj bi lahko izpostavili kot njihovo ključno 

konkurenčno prednost, je lastnik turistične kmetije Matijovc odgovoril: »Naša največja 

konkurenčna prednost je dobra lokacija kmetije in dobra prometna povezava, saj se naša 

turistična kmetija nahaja v neposredni bližini avtoceste, do katere je približno dva kilometra. 

Najbližja železniška postaja je v Podnartu, ki je prav tako oddaljena dva kilometra. Do 

letališča Ivana Pučnika je 20 kilometrov. V bližini so turistični kraji (Brezje, Bled, Bohinj, 

Kranjska gora), smučišča (Straža, Krvavec, Vogel, Kranjska gora, Planica, Pokljuka), mejni 

prehodi (Ljubelj, Karavanke), zdravilišče (Snovik), kopališča (Kranj, Tržič, Radovljica, Bled, 

Bohinj). Druga pomembna prednost je bližina glavnega mesta Ljubljane, do katerega je 39 

km, ter bližina večjih mest (do Kranja in Radovljice je 10 km, Celovca 50 km, Postojne 88 

km, Trsta 130 km, Nove Gorice in Maribora 140 km, Portoroža 154 km), kar turistom 

omogoča, da se lahko dnevno odpeljejo na izlet v kateri koli kraj v Sloveniji. Konkurenčno 

prednost predstavljajo tudi nadstandardno veliki in opremljeni apartmaji, ki so bolj podobni 

eno in dvosobnemu stanovanju. Tudi dodatna ponudba naše turistične kmetije predstavlja 

konkurenčno prednost. Na kmetiji imamo dobro založeno trgovinico, kjer prodajamo pridelke 

in izdelke ter darila iz lastne kmetije, pa tudi iz okoliških kmetij, tako da lahko turisti kupijo 

vse proizvode, ki jih potrebujejo za pripravo zajtrka ali večerje ali za domov. Turistom in 

avtobusnim izletnikom ponujamo oglede kmetije, pridelave in predelave sadja ter degustacijo 

jabolk, hrušk in izdelkov iz sadja. Vsi izdelki iz sadja so visoke kakovosti, kar dokazujejo 

številna zlata, srebrna in bronasta priznanja ter kipci kakovosti, ki jih prejemamo na 

ocenjevanju »Dobrote slovenskih kmetij« na Ptuju in na ocenjevanjih v Avstriji. Pri nas si 

lahko gostje izposodijo tudi kolesa in dobijo informacije o turističnih zanimivostih o kraju 

Podbrezje in okolici. Na hribčku Tabor nad kmetijo se nahaja romarska baročna cerkev s 

postajami križevega pota, kamor vodim turiste na ogled, saj sem ključar in skrbnik cerkve. 

Vas Podbrezje je znano tudi po Poti kulturne dediščine, ki spominja na znane slavne ljudi, ki 

so se rodili ali živeli v Podbrezjah (Franc Pirc, Ivana Kobilica, Andrej Praprotnik, Joža 

Tomše, Karel Mauser, Mimi Konič Malenšek). Vaščani smo slavnim ljudem iz zgodovine 

kraja uredili spominski park slavnim. Poleg tega imamo na kmetiji kar precej domačih živali, 

ki so zanimive predvsem za najmlajše obiskovalce. Za otroke je v bližini kmetije urejeno tudi 

vaško otroško igrišče.«  

»Naša ključna konkurenčna prednost pa so visoke ocene gostov na spletnem rezervacijskem 

portalu Booking.com, kjer so nam gosti dali oceno 9,8 za urejenost apartmajev, 10,0 za 

čistočo in prijaznost osebja ter 9,5 za lokacijo. Največja možna ocena je 10,0. Dobro ime 

turistične kmetije gradimo na prijaznem in profesionalnem odnosu do gostov. Gostje si želijo 

osebnega odnosa in občutka, da niso samo številke. Dobre ocene gostov so najboljša reklama, 

saj bodočim potencialnim gostom zagotavljajo, da na naši turistični kmetiji dobijo največ za 
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svoj denar. Vsi člani naše družine smo zelo komunikativni, gostoljubni in prijazni do strank, 

dobro govorimo angleški in nemški jezik. Gostom želimo v čim večji meri izpolniti njihove 

želje, saj se zavedamo, da so zadovoljni gostje najcenejši in najučinkovitejši način za pohvale 

in priporočila, ki jih širijo med svojimi znanci in prijatelji ter ostalimi potencialnimi gosti,« je 

pojasnil gospod Janko Jeglič. 

Zanimalo nas je, kako določajo cene njihovih storitev in kaj pri tem upoštevajo. Na to 

vprašanje je gospod Jeglič povedal, da cene za najem apartmajev določajo glede na 

konkurenco na trgu, predvsem glede na druge turistične kmetije, ki oddajo apartmaje turistom. 

Ker imajo nadstandardno urejene apartmaje, ki so kategorizirani z najvišjo možno kategorijo, 

to je štiri jabolka, so cene najema nekoliko višje od konkurence. Cene oblikuje glede na 

sezono, tako so cene najema apartmajev najvišje v visoki sezoni, to je v juliju in avgustu, ko 

je tudi povpraševanje turistov največje. V juniju in septembru so cene najema apartmajev 

nižje za 9 %, izven sezone pa so nižje za 20 do 22 %. Cene najema apartmajev so določene za 

najem najmanj tri dni. Če gostje bivajo manj kot tri dni, morajo doplačati 30 % cene najema. 

Za otroke do starosti dve leti je bivanje v otroški posteljici brezplačno, prav tako otroci do 

starosti tri leta bivajo brezplačno v svoji postelji.  

Na vprašanje, kako za turistično kmetijo izvajajo aktivnosti marketinškega komuniciranja in 

katere elemente marketinškega komuniciranja pri tem uporabljajo (oglaševanje, osebna 

prodaja, pospeševanje prodaje) ter koliko sredstev letno namenijo za te aktivnosti, nam je 

gospod Janko Jeglič odgovoril: »Z aktivnostmi marketinškega komuniciranja želimo 

potencialne turiste seznanjati s ponudbo naše turistične kmetije, ter jih tako privabiti, da se 

bodo odločili počitnice preživeli prav na naši kmetiji. Pri tem se poslužujemo predvsem 

elementov oglaševanja, osebne prodaje, pospeševanja prodaje, odnosov z javnostmi in 

celostne podobe kmetije. Ko je bila gradnja objekta za turistično dejavnost konec junija 2012 

zaključena, smo se odločili, da kmetijo in apartmaje predstavimo javnosti. Pripravili smo 

slovesnost, na katero smo povabili župana, vaškega duhovnika, novinarje, sosede, sorodnike 

in ostale, ki so pomagali pri gradnji in opremljanju objekta za turizem. Spletno stran naše 

kmetije Matijovc smo posodobili in dodali novo ponudbo, to je najem apartmajev. Ker vemo, 

da se turisti odločajo za namestitev v turističnem objektu predvsem na podlagi lepih 

fotografij, smo na spletno stran dodali privlačne fotografije turističnega objekta ter 

apartmajev, kmetije, živali na kmetiji in okolice kmetije. Včlanili smo se v Združenje 

turističnih kmetij Slovenije in našo kmetijo predstavili v katalogu turističnih kmetij Slovenije. 

Katalog pripravlja Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z Združenjem turističnih 

kmetij Slovenije in je natisnjen v šestih jezikih (v slovenskem, angleškem, nemškem, 

italijanskem, francoskem in hrvaškem jeziku) v skupni nakladi 50.000 izvodov. Turistične 

kmetije smo v katalogu predstavljene z opisom ponudbe, z zemljevidi in opisom dostopa do 

kmetije, poleg tega smo predstavljene tudi na uradnem slovenskem turističnem portalu 

www.slovenia.info in www.turisticnekmetije.si pa tudi na socialnem omrežju 

www.Facebook.com (Tourist farms of Slovenia). Naša turistična kmetija je predstavljena tudi 

http://www.slovenia.info/
http://www.turisticne/
http://www.facebook.com/
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na spletni strani kmetije Matijovc www.matijovc.si in Facebook.com. Katalog slovenskih 

turističnih kmetij izide vsako drugo leto, vendar se lani zaradi previsokih stroškov, nismo 

odločili za predstavitev naše turistične kmetije.«  

Gospod Janko Jeglič je še dodal: »Ker danes več kot 85 % turistov išče informacije o 

turističnih namestitvah preko spleta, kjer jih več kot 70 % tudi opravi tudi rezervacijo, smo se 

že leta 2013 vključili v največji mednarodni turistični spletni rezervacijski sistem za hotele in 

druge nastanitvene objekte Booking.com. S tem rezervacijskim portalom smo zelo zadovoljni, 

saj je registracija brezplačna, provizijo plačamo enkrat mesečno le za goste, ki tudi bivajo na 

kmetiji, nenehno skrbijo za aktivno oglaševanje in optimizacijo naše spletne strani, vse 

rezervacije so takoj potrjene. Preko tega portala je vsak dan rezerviranih več kot 1,2 milijona 

nočitev. Gostje ob koncu bivanja napišejo komentar, kjer opišejo svoje izkušnje med 

bivanjem in tako ostalim gostom pomagajo pri odločitvi za rezervacijo turistične nastanitve. 

Ker se gostje med bivanjem na naši turistični kmetiji zelo dobro počutijo, so opremljenost 

apartmajev ocenili z oceno izjemno 9,8, lokacijo z oceno odlično 9,5, čistočo in prijaznost 

osebja pa z oceno 10. Oglaševanje naše turistične kmetije tako poteka preko spletnih 

rezervacijskih portalov Booking.com in Airbnb ter neposredno tudi preko spletne strani naše 

kmetije Matijovc. Pridelke in izdelke naše kmetije kupcem prodajamo večinoma neposredno 

sami, nekaj pa posredno preko Kmetijskih zadrug. Veliko medijsko pozornost in 

prepoznavnost kmetije smo dosegli s sodelovanjem na slovenskih tekmovanjih in izborih. 

Leta 1996 sem zmagal na prvem slovenskem tekmovanju «Mladi gospodar leta«, leta 2002 je 

naša kmetija zmagala v akciji neposredne prodaje na domu »S kmetije za vas«, leta 2004 pa 

smo prejeli priznanje za arhitekturo za lepo obnovljeno 250 let staro kmečko hišo, na izboru 

časopisa Kmečki glas »Živimo s podeželjem«. Tudi vsa priznanja za naše izdelke, ki jih 

dosegamo na mednarodnih ocenjevanjih doma in v tujini, povečujejo prepoznavnost naše 

kmetije. Nagrajeni izdelki so razstavljeni na razstavi »Dobrote slovenskih kmetij«, ki poteka 

vsako leto konec maja na Ptuju, rezultati ocenjevanja pa objavljeni v posebni brošuri in v 

časopisu Gorenjski glas.«  

Gospod Janko Jeglič je povedal: »Ob prihodu na našo turistično kmetijo goste sprejmemo z 

dobrodošlico in jim pripravimo brezplačno degustacijo naših izdelkov iz sadja in mesa 

(jabolka, suho sadje, jabolčni sok, žganje, likerje). Tudi pred nakupom naših izdelkov imajo 

kupci možnost brezplačne degustacije. Vedno se odzovemo na povabilo lokalne razvojne 

agencije in različnih društev, ki organizirajo voden ogled in degustacijo tudi na naši kmetiji. 

Sodelujemo na občinskih prireditvah v Naklem in Kranju, kjer obiskovalcem z degustacijo 

naših izdelkov predstavimo kmetijo, prav tako smo redno prisotni na tržnici v Kranju. Tako 

povečujemo prepoznavnost kmetije in pospešujemo prodajo, ki turiste spodbuja k nakupu 

naših pridelkov in izdelkov in obisku turistične kmetije. S celostno podobo oziroma 

logotipom naše kmetije Matijovc smo želeli poudariti prepoznavnost kmetije in ga uporabiti 

kot učinkovito marketinško orodje. Ker je kmetija sadjarska, znana predvsem po pridelovanju 

jabolk in izdelkov iz jabolk, smo se odločili, da za logotip kmetije uporabimo domače ime 
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kmetije Matijovc in znak jabolka, v katerem sta dve črki J: prva ponazarja priimek Jeglič, 

druga pa ime lastnika kmetije, sedaj sem to jaz, Janko. Logotip kmetije je oblikovan 

privlačno, kupci si ga hitro zapomnijo in nas takoj ločijo od konkurence. Logotip imamo na 

smerokazih, ki vodijo kupce in turiste na našo kmetijo, na vhodu kmetije in na  prodajnih 

letakih ter dostavnem vozilu, s katerim razvažamo pridelke in izdelke,« je še povedal gospod 

Janko Jeglič. 

 

Slika 11: Logotip turistične kmetije Matijovc 

Vir: Turistična kmetija Matijovc 2017. 

Gospod Jeglič je še navedel: »Pomemben element pri prodaji naših izdelkov predstavlja tudi 

lično izdelana embalaža, ki je prepoznavna in naše izdelke takoj loči od konkurence. Zato 

smo izdelali celostno grafično podobo, na kateri je slika kmetije Matijovc in Taborske cerkve 

na hribčku nad kmetijo. Ta celostna podoba je edinstvena in jo lahko uporabljamo samo mi, 

saj smo ednina kmetija pod cerkvijo. Celostno podobo imamo natisnjeno na vseh naših 

izdelkih in steklenicah ter na darilni embalaži. Za aktivnosti marketinškega komuniciranja 

smo letno namenili okoli 2.500 do 3.000 EUR.«  

 

Slika 12: Grafična podoba embalaže izdelkov kmetije Matijovc 

Vir: Turistična kmetija Matijovc 2017.  

Na vprašanje, koliko gostov imajo letno, ali imajo domače in tudi tuje goste, ali njihovo 

število raste, ter kakšna je struktura gostov, nam je lastnik turistične kmetije Matijovc 

povedal, da število gostov stalno narašča. V letu 2016 so imeli 980 gostov, kar je 31,7 % več 

kot leta 2015, ko so imeli 744 gostov in kar 53 % več kot leta 2013, ko so imeli 640 gostov. 

Večina gostov (70 %) prihaja iz Izraela, na drugem mestu so Francozi (15 %), ostalo so 
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Nizozemci, Čehi, Belgijci, Nemci, Španci, Madžari, Kitajci, Korejci, Rusi, Latvijci. Največ 

oziroma 70 % gostov pride julija in avgusta, 20 % junija in 10 % oktobra. Prihajajo večinoma 

družine z otroki, teh je kar 80 %, ostalo so upokojenci (10 %) in mladi pari (10 %). Povprečna 

doba bivanja na njihovi turistični kmetiji je 3,5 dni. Večina gostov (99 %) je tujcev, ki gredo 

vsak dan na izlet v drug kraj Slovenije in si ogledajo znamenitosti. Največkrat odhajajo v 

Ljubljano, Postojnsko jamo, Piran, Portorož, Bled, Bohinj itd. Na izlete gredo tudi v hribe in 

na morje. Večina gostov ima že izdelan načrt izletov po Sloveniji, s seboj prinesejo turistične 

vodiče Slovenije, ali pa si znamenitosti Slovenije že pred odhodom na počitnice ogledajo na 

internetu. Dodatne informacije in nasvete glede izletov lahko dobijo tudi na kmetiji. Večina 

gostov, to je 80 % pride na njihovo kmetijo preko mednarodnega specializiranega turističnega 

rezervacijskega portala Booking.com, 5 % preko Airbnb in okoli 15 % preko spletne strani 

kmetije Matijovc. Približno 10 % gostov se na njihovo kmetijo tudi znova vrača. Okoli 30 % 

gostov se je za obisk njihove kmetije odločilo zaradi priporočila prijateljev in znancev. Gostje 

na kmetiji plačajo najem apartmajev z gotovino. V letu 2016 je bila povprečna zasedenost 

postelj 61 dni.  

Preglednica 10: Število gostov na turistični kmetiji Matijovc 

Leto 2013 2014 2015 2016 

Število gostov 640 672 744 980 

Indeks (glede na predhodno leto)  105,0 110,7 131,7 

Letna zasedenost ležišč (dni) 40 42 47 61 

Vir: Turistična kmetija Matijovc 2017. 

Zanimalo nas je, katere dodatne aktivnosti ponujajo gostom na turistični kmetiji Matijovc. 

Lastnik turistične kmetije Matijovc je odgovoril: »Na naši kmetiji ponujamo kar nekaj 

dodatnih aktivnosti za goste. Ker skozi vas poteka kolesarska pot, si gostje na naši turistični 

kmetiji lahko izposodijo kolesa in dobijo informacije o turističnih zanimivostih o kraju 

Podbrezje in okolici. Na hribčku Tabor nad kmetijo stoji romarska baročna cerkev s postajami 

križevega pota, kamor vodim turiste na ogled. Vas Podbrezje je znana po številnih slavnih 

ljudeh, zato skozi vas poteka Pot kulturne dediščine. Vaščani smo slavnim ljudem iz 

zgodovine kraja uredili spominski park slavnim ter uredili spominske sobe in muzej. Poleg 

tega imamo na kmetiji tudi domače živali, ki so zanimive predvsem za najmlajše obiskovalce. 

Za otroke je v bližini kmetije urejeno tudi vaško otroško igrišče, na kmetiji pa imamo žoge, 

koš za košarko, badminton, družabne igre in šah.«  

Ker želi gost na počitnicah čim več doživeti in izvedeti čim več zanimivosti o kraju, kjer bo 

bival, smo gospoda Jegliča povprašali, katere turistične znamenitosti so v njihovem kraju in 

okolici. Izvedeli smo, da je vas Podbrezje že več kot 180 let poznana po sadjarstvu. Župnika 

Franca Pirca, ki je živel v Podbrezjah od leta 1830 do leta 1835, je večletna lakota na 

Gorenjskem spodbudila, da je postavil drevesnico, kjer je vzgajal in žlahtnil nove sorte sadja, 

sadike pa pošiljal po vsej Kranjski, Koroški in Goriški. Slovenski sadjarji so ga imenovali oče 
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umne sadjereje. Napisal je prvo slovensko knjigo o sadjarstvu Kranjski vertnar. Leta 1835 je 

na povabilo Friderika Barage odšel misijonarit med Indijance, kjer so po njem poimenovali 

mesto Pierztown v državi Minesota. V vasi se še danes na treh kmetijah ukvarjajo s pridelavo 

in predelavo sadja. V spomin na tega velikega moža v vasi prirejajo Pirčeve dneve, na katerih 

se spomnijo znanih vaščanov. Po njem so na mestu nekdanje mežnarije poimenovali dom in 

dvorano na Taboru. Vas Podbrezje je znana po številnih slavnih ljudeh, zato so krajani uredili 

približno kilometer dolgo poučno Pot kulturne dediščine, kjer se obiskovalci lahko seznanijo 

z desetimi osebnostmi, ki so povezane s krajem. To so duhovnik, sadjar in misijonar Franc 

Pirc (1785–1880), slikarka Ivana Kobilica (1861–1926), učitelj Andrej Praprotnik (1827–

1895), podmaršal avstro-ogrske vojske Joža Tomše pl. Savskidol (1850–1937), pisatelj Karel 

Mauser (1918–1977), pisateljica Mimi Malenšek (1919-2012), kipar in rezbar Peter Žiwobski 

(1748–?), pesnik in pisatelj Branko Jeglič (1903–1920), učitelj, poštar, organist, cerkovnik in 

homeopat Franc Černilec (1828–1911) in orglar Peter Rojc (1811–1848). 

V vasi Podbrezje so vaščani uredili tudi deset kulturno zgodovinskih objektov, ki si jih je 

možno ogledati (spominski park, spominsko sobo, muzej in spominska obeležja), ki 

spominjajo na znane vaščane. To so (KD Tabor Podbrezje 2017): 

Spominska soba pisateljice in prevajalke Mimi Malenšek 

Spominska soba pisateljice in prevajalke Mimi Malenšek, ki je mladost preživela na očetovi 

kmetiji v Podbrezjah, je urejena v Kulturnem domu. Svojo vas je opisovala tudi v romanih. V 

spominski sobi je urejen njen delovni kotiček s pisalno mizo, pisalnim strojem in drugimi 

osebnimi predmeti. Razstavljenih je vseh njenih 36 del in 22 prevodov, priznanj in ostalih 

dokumentov. 

Podbreška vila 

Podbreško vilo je leta 1880 zgradil tržaški industrialec Pfaeffinger. Bila je središče 

družabnega življenja, saj so vanjo zahajali pisatelj Ivan Tavčar, ljubljanski župan Ivan Hribar, 

slikarka Ivana Kobilica, slikar Josip Gorjup in drugi. V vili je živela tudi Ksenija Gorjup, ki 

se je poročila z Radom Hribarjem in njen brat, slikar Josip Gorjup. 

Cerkev sv. Jakoba 

Župnijska cerkev sv. Jakoba se prvič omenja okrog leta 1400. Potem so leta 1654 cerkev 

povečali in predelali v baročnem stilu, le zunanjost je ohranila elemente gotskega stila. 

Cerkev je obdana s kamnitim zidom, kjer je bilo do začetka 20. stoletja pokopališče. Cerkev 

ima tri oltarje, ki so delo poznobaročnega kiparja in rezbarja Petra Žiwobskega, ki je imel v 

Podbrezjah svojo kiparsko delavnico. 
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Spominski park 

Spominski park je začel nastajati leta 2007, ko so postavili prvi kip Karla Mauserja, nato pa 

sta se pridružila še kipa Mimi Malenšek in Ivane Kobilica. V manjšem parku ob župnišču 

stoji kip Franca Pirca. 

Blekova domačija 

Blekova domačija je bila nekdaj mogočna domačija, kjer je se je rodila Marija Škofic, mati 

Ivane Kobilica. Družina Kobilica je na domačiji preživljala počitnice, Ivana pa je slikala, tudi 

svoje stare starše. Na mestu nekdanje domačije stoji danes spominska tabla. 

Matjažev vrt 

V Matjaževem vrtu je nastala slika Poletje, ki je najbolj znano likovno delo Ivane Kobilica. 

Slika je nastajala dve poletji, ko je Ivana slikala svojo sestro Fani s kito cvetja v naročju. Slika 

je bila leta 1891 sprejeta na svetovno razstavo v Parizu, kjer je mladi slikarki Ivani prinesla 

slavo in čast ter mnoge privilegije ob laskavem priznanju. Več o nastanku znane slike je 

zapisano na tabli, ki stoji ob robu Matjaževega vrta. 

Evharistični križ 

Na hribu Tabor je zbrana vsa sakralna arhitektura, kjer je okrog cerkve trinajst zidanih kapelic 

s postajami križevega pota in trije mogočni križi pod starodavno lipo. Kužno znamenje stoji 

ob Pirčevem domu, evharistični  križ spominja na posebne dogodke, kapela pa stoji ob cerkvi 

kot prva stavba taborskega griča. 

Pirčev dom 

V Pirčevem domu ob Taborski cerkvi je muzejska razstava o protiturškem taboru. V 15. 

stoletju so kmetje postavljali protiturške tabore. Eden je okoli leta 1470 nastal tudi na 

konglomeratni skali okoli male cerkve v Podbrezjah. Na severni strani je bil obdan s suhim 

jarkom, vhod pa je bil speljan čez dvižni most. Na mestu današnje kapelice je stal obrambni 

stolp, ki je dodatno varoval vhod. Obzidje je bilo dvovišinsko z obrambnim hodnikom in 

streho. V notranjosti obzidja so bile kašče za spravilo pridelkov. 

Taborska cerkev 

Najstarejši ohranjen zapis imena Tabor in cerkve sv. Benedikta je iz leta 1502. Leta 1682 so 

cerkev prenovili in povečali. Leta 1694 so obrambni stolp preuredili v kapelico. V cerkvi so 
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trije baročni oltarji. Glavni oltar je posvečen Mariji Sedem Žalosti. 

Legenda o Taborski Urški 

Legenda pripoveduje, da je pod Taborom živela revna vdova s svojo hčerko Urško. Urška je 

hudo zbolela, zato je molila in obljubila svoje dolge lepe lase Mariji, če bo ozdravela. Res je 

ozdravela, vendar je hitro pozabila na svojo obljubo. Ker so se Turki bližali Taboru, so se 

kmetje zatekli za obzidje, zadnja je z veliko culo hitela tudi Urška. Ko je pritekla na dvižni 

most, se je ta že zapiral, vendar jo je Turek še zgrabil za lase. V zadnjem trenutku jo je rešil 

kmet, ki ji je z mečem odsekal kito. Tako je usoda Urško prisilila, da je izpolnila zaobljubo. 

Naravne danosti okoli vasi Podbrezje ponujajo različne možnosti za aktivne počitnice, saj se 

vas nahaja v neposredni bližini znanih turističnih krajev, kot so Brezje, Lesce, Bled, 

Radovljica, Kranj, Tržič, Kropa. Tako imajo gosti nešteto možnosti za aktivno preživljanje 

počitnic: 

 planinarjenje in obiski planinskih koč, pohodništvo, alpinizem, alpsko smučaje, tek na 

smučeh, prosto plezanje, jadralno padalstvo, zmajarstvo, gorsko kolesarjenje, 

 ribolov, kajakaštvo, rafting, deskanje, čolnarjenje, plavanje, 

 letalstvo, golf, lov, jahanje, tenis, lokostrelstvo, adrenalinski park, 

 plavanje v letnih in zimskih kopališčih, obisk savn, fitnes centrov, športnih centrov, 

 obisk muzejev, kulturnih znamenitosti, prireditev ipd. 

Za goste, ki so na počitnicah na turistični kmetiji je informacijska mapa nepogrešljiva, saj v 

njej dobijo osnovne informacije o kmetiji in okolici. Od lastnika kmetije Matijovc smo želeli 

izvedeti, ali ima izdelano informacijsko mapo, v kateri so podatki o ponudbi na njihovi 

kmetiji, turistični ponudbi v kraju in okolici, turistični zemljevidi ipd. Gospod Janko Jeglič 

nam je povedal, da imajo v vsakem apartmaju informacijsko mapo, v kateri so telefonska 

številka lastnika, prve pomoči, zdravstvenega doma, cenik storitev na turistični kmetiji, 

turistični prospekti in zemljevidi, navodila za ravnanje ob morebitni nevarnosti. Vse 

informacije so v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Te informacije morajo biti 

obvezno v informacijski mapi, da so lahko pri kategorizaciji apartmajev pridobili štiri jabolka, 

kar je najvišja kategorija kvalitete nastanitvenih turističnih kmetij. Ker so želeli izvedeti, kako 

se gostje med bivanjem na njihovi turistični kmetiji počutijo, so v mapo dodali knjigo vtisov. 

V mapo so dodali tudi informacije o najbližjih gostilnah in trgovinah, kamor lahko gostje 

gredo na kosilo ali večerjo oziroma po nakupih.  

Na vprašanje, ali želi v prihodnosti povečati število turistov na njihovi kmetiji in s kakšno 

strategijo marketinga načrtuje to doseči, nam je gospod Jeglič odgovoril: »V prihodnosti 

nameravamo povečati število turistov na naši kmetiji, zato bomo star hlev preuredili v objekt 

za turistično dejavnost, kjer bomo v pritličju uredili jedilnico oziroma degustacijsko sobo za 

50 gostov in trgovinico, v prvem nadstropju in mansardi pa še dva večja apartmaja, za šest in 
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osem oseb. Na naši turistični kmetiji bomo gostom lahko ponudili 30 ležišč, kar je največ, kar 

še dopušča zakonodaja, ki na turistični kmetiji dovoljuje nastanitev za največ 30 oseb. 

Jedilnico za 50 gostov bi potrebovali že sedaj, saj na kmetiji sprejemamo avtobusne izletnike, 

katerim poleg ogleda kmetije in predelave ponudimo tudi degustacijo naših pridelkov in 

izdelkov. Tudi stara trgovinica je že premajhna za vse pridelke in izdelke, ki jih prodajamo na 

kmetiji. Izvajali bomo podobno strategijo marketinga, kot sedaj. Še naprej se bomo trudili za 

visoko kakovost naših storitev in izdelkov, s katero bomo ohranili konkurenčno prednost na 

trgu.«  

5.4 Ugotovitve raziskave o strategiji marketinga izbrane turistične kmetije  

Pri ugotavljanju in oceni strategije marketinga izbrane turistične kmetije Matijovc lahko 

ugotovimo, da je turistična kmetija pravilno izbrala ciljne trge ter se konkurenčno 

pozicionirala in oblikovala primeren marketinški splet. Pri izbiri tržnega segmenta v turizmu 

so se na turistični kmetiji usmerili tako na tuje kot domače goste. Večina oziroma 99 % je 

tujih gostov, med katerimi je največ (70 %) Izraelcev in (15 %) Francozov. Število gostov 

stalno narašča, v letu 2016 so zabeležili skoraj 32 % več gostov kot leta 2015 in kar 53 % več 

kot leta 2013, ko so začeli sprejemati prve goste. Največ oziroma 70 % gostov pride julija in 

avgusta, 20 % junija in 10 % oktobra. Prihajajo večinoma družine z otroki, teh je kar 80 %, 

ostalo so upokojenci (10 %) in mladi pari (10 %). Povprečna doba bivanja na njihovi turistični 

kmetiji je 3,5 dni. V letu 2016 je bila povprečna zasedenost postelj 61 dni. 

Največja konkurenčna prednost in marketinško pozicioniranje turistične kmetije Matijovc na 

trgu turističnih storitev je visoka kakovost storitev in izdelkov, ki jih ponujajo na kmetiji. 

Turisti lahko najamejo tri sodobno urejene apartmaje, kjer je v dveh možnost bivanja za štiri 

osebe, v enem apartmaju pa lahko biva osem oseb. Skupna kapaciteta turističnega dela 

objekta je 16 ležišč. Vsi apartmaji so urejeni in opremljeni nadstandardno, kar gostom 

omogoča visoko kvaliteto bivanja in udobje, kot ga imajo doma, kar gostje zelo cenijo, zato je 

turistična kmetija Matijovc dobila zelo visoke ocene gostov na spletnem rezervacijskem 

portalu Booking.com. Gostje so z oceno 9,8 ocenili urejenost apartmajev, z oceno 10,0 

čistočo in prijaznost osebja ter z oceno 9,5 lokacijo turistične kmetije. Dobro ime turistične 

kmetije gradijo na prijaznem in profesionalnem odnosu do gostov. Gostje si želijo osebnega 

odnosa in občutka, da niso samo številke, ampak so na kmetiji dobrodošli. Dobre ocene 

gostov so najboljša reklama, saj bodočim potencialnim gostom zagotavljajo, da prav na 

turistični kmetiji Matijovc dobijo največ za svoj denar. Vsi člani družine so zelo 

komunikativni, gostoljubni in prijazni do strank, dobro govorijo angleški in nemški jezik. 

Gostom želijo v čim večji meri izpolniti njihove želje, saj se zavedajo, da so zadovoljni gostje 

najcenejši in najučinkovitejši način za pohvale in priporočila, ki jih širijo med svojimi znanci 

in prijatelji ter ostalimi potencialnimi gosti. Prav zato se je okoli 30 % gostov za obisk 

njihove kmetije odločilo zaradi priporočila prijateljev in znancev. Približno 10 % gostov se na 

njihovo kmetijo tudi ponovno vrača. 
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Velika konkurenčna prednost turistične kmetije Matijovc je tudi dobra lokacija kmetije in 

dobra prometna povezava, saj se turistična kmetija nahaja v neposredni bližini avtoceste in 

železniške postaje. Letališče Jožeta Pučnika je oddaljeno 20 kilometrov. V bližini so turistični 

kraji (Brezje, Bled, Bohinj, Kranjska gora), smučišča (Straža, Krvavec, Vogel, Kranjska gora, 

Planica, Pokljuka), mejni prehodi (Ljubelj, Karavanke), zdravilišče (Snovik), kopališča 

(Kranj, Tržič, Radovljica, Bled, Bohinj). Druga pomembna prednost je bližina glavnega mesta 

Ljubljane ter Celovca, Postojne, Pirana, Portoroža. Bližina turističnih mest in krajev gostom 

omogočajo, da lahko vsak dan gredo na izlet v drug kraj Slovenije, kar je značilno predvsem 

za tuje goste, ki si želijo v kratkem času ogledati in doživeti čim več turističnih znamenitosti 

Slovenije. Konkurenčno prednost predstavlja tudi bogata dodatna ponudba turistične kmetije. 

Na kmetiji imajo dobro založeno trgovinico, kjer prodajajo pridelke in izdelke ter darila iz 

lastne kmetije, pa tudi iz okoliških kmetij. Turistom in avtobusnim izletnikom ponujajo ogled 

kmetije, pridelave in predelave sadja ter degustacijo jabolk, hrušk in izdelkov iz sadja. Na 

kmetiji si lahko gostje izposodijo kolesa ter dobijo informacije o turističnih zanimivostih o 

kraju Podbrezje in okolici. Na hribčku Tabor nad kmetijo se nahaja romarska baročna cerkev 

s postajami križevega pota, kamor Janko Jeglič vodi turiste na ogled. Vas Podbrezje je znana 

po številnih slavnih ljudeh, zato skozi vas poteka Pot kulturne dediščine, ki spominja na znane 

slavne ljudi, ki so se rodili ali živeli v Podbrezjah (Franc Pirc, Ivana Kobilica, Andrej 

Praprotnik, Joža Tomše, Karel Mauser, Mimi Malenšek, Peter Žiwobski, Branko Jeglič, Franc 

Černilec, Peter Rojc). V vasi Podbrezje je deset kulturno zgodovinskih objektov, ki si jih je 

možno ogledati (spominski park, spominska soba, muzej in spominska obeležja) in 

spominjajo na znane vaščane. Na kmetiji imajo tudi domače živali, ki so zanimive predvsem 

za najmlajše obiskovalce. Za otroke je v bližini kmetije urejeno vaško otroško igrišče, na 

kmetiji pa imajo žoge, koš za košarko, badminton, družabne igre in šah. 

Pri določanju cen storitev turistične kmetije Matijovc smo ugotovili, da cene za najem 

apartmajev določajo glede na konkurenco na trgu, predvsem glede na druge turistične kmetije, 

ki oddajo apartmaje turistom. Ker imajo nadstandardno urejene apartmaje, ki so kategorizirani 

z najvišjo možno kategorijo, to je štiri jabolka, so cene najema nekoliko višje od konkurence. 

Cene oblikujejo glede na sezono, tako so najvišje cene najema apartmajev najvišje v visoki 

sezoni, to je v juliju in avgustu, ko je tudi povpraševanje turistov največje. V juniju in 

septembru so cene najema apartmajev nižje za 9 %, izven sezone pa so nižje za 20 do 22 %. 

Cene najema apartmajev so določene za najem najmanj tri dni. Če gostje bivajo manj kot tri 

dni, morajo doplačati 30 % cene najema apartmaja. Za otroke do starosti dveh let je bivanje v 

otroški posteljici brezplačno, prav tako otroci do starosti treh let bivajo brezplačno v svoji 

postelji. 

Z raziskavo smo tudi ugotovili, da na kmetiji dobro izvajajo aktivnosti marketinškega 

komuniciranja, kjer se poslužujejo predvsem elementov oglaševanja, osebne prodaje, 

pospeševanja prodaje, odnosov z javnostmi in celostne podobe kmetije. Odnosom z javnostmi 

so namenili več pozornosti ob odprtju turistične kmetije, ko so pripravili otvoritveno 
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slovesnost. Lastnik turistične kmetije Matijovc je sodeloval na tekmovanjih in izborih v 

Sloveniji, kjer je z zmago dosegel veliko medijsko pozornost. Poleg tega se kmetija 

predstavlja na različnih prireditvah v občini in okolici. Oglaševanje turistične kmetije poteka 

preko spletnih rezervacijskih portalov Booking.com in Airbnb ter neposredno preko spletne 

strani kmetije Matijovc. Prvo leto poslovanja turistične kmetije so se včlanili v Združenje 

turističnih kmetij Slovenije. Turistično kmetijo Matijovc so predstavili v katalogu turističnih 

kmetij Slovenije, ki izide v šestih jezikih, ter na slovensih turističnih portalih: 

www.slovenia.info in www.turisticne kmetije.si, pa tudi na socialnem omrežju 

www.Facebook.com. Tudi osebna prodaja poteka večinoma preko spletne strani Booking.com 

in kmetije Matijovc, www.matijovc.si. Največji učinek marketinškega komuniciranja je 

komuniciranje od ust do ust, saj se je kar 30 % gostov odločilo za obisk njihove kmetije 

zaradi priporočila prijateljev in znancev. Prodajo turističnih storitev pospešujejo z 

dobrodošlico ob prihodu gostov na kmetijo, oziroma brezplačno degustacijo njihovih 

izdelkov. Sodelujejo na občinskih prireditvah v Naklem in Kranju, kjer obiskovalcem z 

degustacijo izdelkov predstavijo kmetijo. Učinkovito marketinško orodje je tudi celostna 

podoba oziroma enostaven in prepoznaven logotip kmetije Matijovc ter lično izdelana 

embalaža z grafično podobo kmetije. Za aktivnosti marketinškega komuniciranja letno 

namenijo okoli 2.500 do 3.000 EUR. 

V prihodnosti nameravajo povečati število turistov na kmetiji, zato bodo star hlev preuredili v 

objekt za turistično dejavnost, kjer bodo v pritličju uredili jedilnico oziroma degustacijsko 

sobo za 50 gostov in trgovinico, v prvem nadstropju in mansardi pa še dva večja apartmaja za 

šest in osem oseb. Na turistični kmetiji Matijovc bodo gostom lahko ponudili 30 ležišč. 

Izvajali bodo podobno strategijo marketinga, kot sedaj. Še naprej se bodo trudili za visoko 

kakovost storitev in izdelkov, s katero bodo ohranjali konkurenčno prednost na trgu. 

5.5 Predlogi za izboljšanje, nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

Lastniku turistične kmetije Matijovc bi predlagali, da se bolj posveti tržnemu segmentu 

domačih gostov, saj je teh sedaj le en odstotek od vseh turistov. Več napora mora vložiti tudi 

v višjo zasedenost apartmajev izven glavne sezone, zato bi mu priporočili, da več sredstev in 

pozornosti nameni marketinškemu komuniciranju, predvsem oglaševanju in odnosom z 

javnostmi. Vsaka kmetija, ki se ukvarja s turistično dejavnostjo, mora imeti lasten 

promocijski material, zato bi mu predlagali, da izdela vizitke, razglednice in manjše prospekte 

turistične kmetije Matijovc. Poleg tega naj razmišlja o televizijski predstavitvi turistične 

kmetije, kjer bi za večjo odzivnost gledalcem zastavil nagradno vprašanje, nagrada bi lahko 

bila najem apartmaja. Večjo prepoznavnost turistične kmetije bi lahko dosegel tudi s članki o 

kmetiji v revijah, ter prodajnimi predstavitvami na raznih sejmih v Sloveniji, predvsem v 

Ljubljani in na Primorskem. 

Lastniku turistične kmetije bi priporočili, da se ponovno včlani v Združenje turističnih kmetij 

http://www.slovenia.info/
http://www.turisticne/
http://www.facebook.com/
http://www.matijovc.si/
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Slovenije, kjer članarina ni tako visoka, da je ne bi zmogli plačevati, dobijo pa brezplačno 

svetovanje, mesečne informacije, brezplačne predstavitve na sejmih, cenejše objave v 

promocijskih materialih Združenja in na internetu ter ugodnejša ali brezplačna usposabljanja. 

Tudi raziskava pričakovanj gostov v zvezi s kakovostjo ponudbe turizma na podeželju (Aleš 

2012), ki je poteka med slovenskimi naročniki kataloga Prijazno podeželje, je pokazala, da se 

je kar 64 % anketirancev odločilo za počitnice na kmetiji prav s pomočjo kataloga, 30 % pa 

na podlagi spletne strani Združenja turističnih kmetij Slovenije. Raziskava je pokazala, da 

turisti, ki želijo preživeti počitnice na turistični kmetiji, iščejo informacije preko 

specializiranih katalogov in internetnih strani. Lastniku turistične kmetiji bi predlagali, da se 

udeleži brezplačnih predstavitev na sejmih v Sloveniji in tujini, ki jih organizira Združenje 

turističnih kmetij Slovenije, kjer bi predstavil ponudbo svoje kmetije ter navezal neposredne 

stike s potencialnimi gosti. 

Ko bodo zgradili nov objekt za turistično dejavnost, kjer bo jedilnica za 50 oseb, bi lahko 

razmislili o dodatni ponudbi oziroma novem turističnem produktu, nudenju zajtrkov in 

polpenziona, saj je raziskava med slovenskimi gosti pokazala, da se 60 % anketirancev na 

počitnicah odloča za polpenzion, 24 % za apartmaje z možnostjo nakupa domačih pridelkov 

in izdelkov in 23 % za apartmaje s polpenzionom na turističnih kmetijah in v gostilnah (Aleš 

2012). Kot nov turistični produkt bi lahko jeseni oblikovali »sadjarski vikend«, na katerem bi 

gostje sami nabirali sadje za ozimnico in naredili sok in marmelado. Ker so v vasi Podbrezje 

živeli in delali številnih znani Slovenci, vaščani pa so uredili tudi deset kulturno zgodovinskih 

objektov, ki si jih je možno ogledati in skozi vas uredili Pot kulturne dediščine, bi na kmetiji 

lahko organizirali tudi »kulturni vikend", kamor bi povabili kulturnike in goste, ki jih 

zanimata kultura in kulturna dediščina. Lahko bi organizirali tudi »slikarski vikend«, saj je 

okolica kmetije zelo lepa in nudi veliko slikarskih motivov. Kot novo poučno aktivnost za 

otroke bi predlagali, da bi otroci sami posadili sadno drevo, v naslednji letih pa spremljali 

njihovo rast, ali pa bi imeli možnost, da sami poimenujejo domače živali. Na kmetiji bi lahko 

zasadili zeliščni vrt, kjer bi gostje spoznavali zelišča in začimbe ter iz njih pripravljali napitke 

in jedi. 

Na turistični kmetiji Matijovc bi izven glavne sezone lahko ponujali večje popuste za 

upokojence, saj ti iščejo mirne počitnice v naravi, kjer lahko vzpostavijo pristen odnos z 

gostitelji. Gostom, ki bivajo več kot štiri dni bi lahko ponujali dodatne popuste, ali ponudili 

možnost dneva brezplačnega bivanja, če bi na kmetiji preživeli en teden. Lahko bi se povezali 

z ostalimi turističnimi ponudniki v kraju in okolici, kjer bi se za goste turistične kmetije 

Matijovc dogovorili za količinski popust na vstopnice za muzeje, kopališča, športna igrišča, 

savne, fitnes centre itd. ali pa za kosila in večerje na drugih turističnih kmetijah in gostilnah. 

Stalnim gostom na kmetiji bi lahko nudili dodaten popust za zvestobo. 

Ker na turistični kmetiji gostom že ponujajo najem koles, predlagamo, da se odločijo za 

specializirano ponudbo turistične kmetije in pridobijo znak kolesarjem prijazna turistična 
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kmetija. Prav tako bi lahko pridobili tudi znak družinam z otroki prijazna turistična kmetija, 

saj so večina njihovih gostov prav družine z otroki. Specializirana ponudba turistične kmetije 

gostom precej olajša odločitev o tem, kje bodo preživeli počitnice. Z vsemi predlaganimi 

aktivnostmi bi na turistični kmetiji lahko pridobili še več gostov in bolj zapolnili turistične 

kapacitete. 
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6 SKLEP 

Z raziskavo in proučevanjem strategije marketinga izbrane turistične kmetije Matijovc iz 

Podbrezij smo prišli do precej novih spoznanj in ugotovitev o turističnem trgu in značilnostih 

turizma na podeželju. Spoznali smo, da je turizem najhitreje rastoča panoga in predstavlja 

veliko tržno priložnost za Slovenijo, saj jo obišče vsako leto več turistov, ki ustvarijo vedno 

več nočitev, lani že skoraj 11, 2 milijona. Skoraj dve tretjini nočitev  ustvarijo tuji turisti, od 

katerih je največji delež turistov iz Italije, Avstrije in Nemčije. Sledijo jim turisti iz Hrvaške, 

Nizozemske, Združenega kraljestva in Madžarske. Sodobni turistični trendi kažejo na vedno 

krajše dobe bivanja gostov, saj turisti namesto le enega dopusta na leto, načrtujejo več krajših 

potovanj, na katerih želijo obiskati čim več turističnih krajev in doživeti čim več. Za tuje 

turiste so najpomembnejšimi motivi za obisk Slovenije naravne lepote, podnebne razmere, 

možnosti za počitek in sprostitev, osebna varnost med bivanjem, ugodne cene in rekreativna 

dejavnost, kulturne znamenitosti in prireditve, primernost za družinske počitnice, možnost za 

zabavo in skrb za zdravje in storitve dobrega počutja. 

Tudi turizem na kmetiji ima v Sloveniji dolgo tradicijo. V preteklih letih sta se povečali tako 

ponudba kot povpraševanje. V zadnjem desetletju se je število prijavljenih dopolnilnih 

dejavnosti s področja turizma na kmetiji potrojilo. Turistične kmetije so zanimiv segment za 

razvoj turistične ponudbe v Sloveniji, saj so na številnih podeželskih območjih edini 

nastanitveni turistični objekti. Med razlogi za obisk turističnih kmetij sta najpomembnejša 

dobra domača hrana ter želja po mirnem podeželskem okolju. Med bivanjem na turistični 

kmetiji so turistom največ pomenili gostoljubnost domačinov, občutek varnosti in zaupanja 

vredno osebje in storitve. Ob odhodu domov pa so jim bili najpomembnejši lepi spomini in 

pravilen račun, pa tudi osebno slovo od gostiteljev. 

Marketing je zelo pomembna aktivnost v turizmu, saj preučuje ponudbo in povpraševanje na 

trgu turističnih izdelkov, storitev in doživetij. S pravočasnim proučevanjem ponudbe in 

povpraševanja podjetja oblikujejo marketinške aktivnosti ter oblikujejo marketinški splet 

(izdelek/storitev, ceno, tržne poti, promocijo, udeležence, izvedbo in fizične dokaze). 

Poslovni uspeh podjetja ni odvisen le od ponudnika, ampak predvsem od kupca, zato bodo 

uspešna le tista podjetja, ki bodo kupcu in njegovim potrebam posvečala največ pozornosti. 

Strategija marketinga je sestavni del strategije podjetja, s katero podjetja ustvarjajo 

dolgoročne konkurenčne prednosti pred tekmeci. To dosežejo z razvojem in proizvodnjo 

novih konkurenčnih izdelkov, pridobivanjem novih trgov in kupcev, ustvarjanjem dobrega 

imidža podjetja in doseganjem primernega dobička. Dobro zastavljena marketinška strategija 

je prvi pogoj za uspešno poslovanje podjetja, za njeno izvajanje pa je potrebnih dovolj 

sredstev. Uspelo bo tisto podjetje, ki bo konkurenčno s tržno ceno in kakovostjo izdelkov ali 

storitev ter bo dosegalo konkurenčno pozicijo ali prednost na tržišču. Strategija marketinga 

vključuje izbor ciljnih trgov, izbiro konkurenčnega položaja, oblikovanje marketinškega 

spleta, določitev izdatkov za marketing ter časovni načrt za izvajanje posameznih aktivnosti. 
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Potrebna so tudi vlaganja v promocijo, s katero kupce obveščamo o svoji ponudbi. 

V zaključni projektni nalogi smo raziskovali in proučevali strategijo marketinga izbrane 

turistične kmetije Matijovc iz Podbrezij. Ugotovili smo, da turistična kmetija posluje uspešno 

in da ima dobro načrtovano in izvajano strategijo marketinga, zato dosega stalno rast in dobre 

poslovne rezultate. Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki pol strukturiranega intervjuja z 

lastnikom turistične kmetije. Z raziskavo smo ugotovili, da na turistični kmetiji Matijovc 

turisti lahko najamejo tri sodobno urejene apartmaje, kjer je v dveh možnost bivanja za štiri 

osebe, v enem apartmaju pa lahko biva osem oseb. Skupna kapaciteta turističnega dela 

objekta je 16 ležišč. Največja konkurenčna prednost in marketinško pozicioniranje turistične 

kmetije Matijovc na trgu turističnih storitev je visoka kakovost storitev in izdelkov, ki jih 

ponujajo na kmetiji. Vsi apartmaji so urejeni in opremljeni nadstandardno, saj dosegajo štiri 

jabolka, kar je najvišja možna ocena za nastanitvene kapacitete na turističnih kmetijah. 

Visoko kakovost apartmajev, čistočo, prijaznost gostiteljev ter dobro lokacijo kmetije zelo 

cenijo tudi gostje, zato je turistična kmetija Matijovc dobila zelo visoke ocene gostov na 

spletnem rezervacijskem portalu Booking.com. Dobre ocene gostov so najboljša in najcenejša 

reklama za kmetijo, saj se je tretjina gostov odločila za obisk njihove kmetije prav zaradi 

priporočila prijateljev in znancev. Velika konkurenčna prednost turistične kmetije Matijovc je 

tudi dobra lokacija kmetije in dobra prometna povezava, bližina večjih turistični krajev ter 

tudi bogata dodatna ponudba turistične kmetije. Na kmetiji imajo dobro založeno trgovinico, 

kjer prodajajo pridelke in izdelke ter darila iz lastne kmetije, pa tudi iz okoliških kmetij. 

Turistom in avtobusnim izletnikom ponujajo ogled kmetije, pridelave in predelave sadja, ter 

degustacijo jabolk, hrušk in izdelkov iz sadja. Na kmetiji si lahko gostje izposodijo kolesa ter 

dobijo informacije o turističnih zanimivostih o kraju Podbrezje in okolici. Cene za najem 

apartmajev določajo glede na konkurenco na trgu, predvsem glede na druge turistične kmetije, 

ki oddajajo apartmaje turistom. Cene oblikujejo glede na sezono, tako so najvišje cene najema 

apartmajev najvišje v visoki sezoni, to je v juliju in avgustu, ko je tudi povpraševanje turistov 

največje. Cene so višje tudi, če gostje bivajo v apartmaju manj kot tri dni. 

Z raziskavo smo tudi ugotovili, da na kmetiji dobro izvajajo aktivnosti marketinškega 

komuniciranja,  predvsem elemente oglaševanja, osebne prodaje, pospeševanja prodaje, 

odnosov z javnostmi in celostne podobe kmetije. Odnosom z javnostmi so namenili več 

pozornosti ob odprtju turistične kmetije. Oglaševanje turistične kmetije poteka preko spletnih 

rezervacijskih portalov Booking.com in Airbnb ter neposredno preko spletne strani kmetije 

Matijovc. Prvo leto poslovanja turistične kmetije so se včlanili v Združenje turističnih kmetij 

Slovenije, kjer so turistično kmetijo Matijovc predstavili v katalogu turističnih kmetij 

Slovenije in na spletu. Osebna prodaja apartmajev poteka večinoma preko spletne strani 

Booking.com in kmetije www.matijovc.si. Največji učinek marketinškega komuniciranja pa 

je prav komuniciranje od ust do ust, saj se je kar 30 % gostov odločilo za obisk njihove 

kmetije zaradi priporočila prijateljev in znancev. Prodajo turističnih storitev pospešujejo z 

dobrodošlico ob prihodu gostov na kmetijo, oziroma brezplačno degustacijo njihovih 
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izdelkov. Učinkovito marketinško komunikacijsko orodje je tudi celostna podoba oziroma 

enostaven in prepoznaven logotip kmetije Matijovc ter lično izdelana embalaža z grafično 

podobo kmetije. V prihodnji letih želijo z adaptacijo starega hleva povečati nastanitvene 

kapacitete na 30 ležišč. 

Za nadaljnji razvoj in poslovno prakso turistične kmetije smo podali priporočila za izboljšanje 

strategije marketinga, ki temelji predvsem na stalnem razvoju novih visoko kakovostih 

storitev in doživetij na kmetiji, specializirane ponudbe turistične kmetije, kakor tudi na 

najučinkovitejši razporeditvi sredstev na različna orodja marketinškega komuniciranja 

oziroma promocije. Lastniku turistične kmetije Matijovc smo priporočili, da se bolj posveti 

tržnemu segmentu domačih gostov, ker je teh sedaj le en odstotek. Več napora mora vložiti v 

višjo zasedenost apartmajev izven glavne sezone, zato smo mu predlagali, da več sredstev in 

aktivnosti nameni marketinškemu komuniciranju, predvsem oglaševanju in odnosom z 

javnostmi, ponovno naj se včlani v Združenje turističnih kmetij Slovenije. Na turistični 

kmetiji naj oblikuje nove in zanimive produkte in doživetja za turiste. Prav tako smo lastniku 

svetovali, da izven glavne sezone ponuja večje popuste za upokojence, večje popuste za stalne 

goste in za najem apartmajev nad štiri dni. Ker na turistični kmetiji gostom že ponujajo najem 

koles, smo predlagali, da se odločijo za specializirano ponudbo turistične kmetije in pridobijo 

znak kolesarjem prijazna turistična kmetija in znak družinam z otroki prijazna turistična 

kmetija, saj so večina njihovih gostov prav družine z otroki. Specializirana ponudba turistične 

kmetije gostom precej olajša odločitev o tem, kje bodo preživeli počitnice. Z vsemi 

predlaganimi aktivnostmi bi na turistični kmetiji lahko pridobili še več gostov in bolj zapolnili 

in izkoristili svoje turistične kapacitete. 
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Priloga 1 

 

Vprašanja za intervju z lastnikom turistične kmetije Matijovc, gospodom Jankom 

Jegličem: 

 

1. Zakaj ste se na vaši kmetiji odločili, da se boste začeli ukvarjati s turistično dejavnostjo? 

2. Ali ste pred odločitvijo za turistično dejavnost naredili kakšno raziskavo trga? 

3. Kdaj ste začeli sprejemati prve turiste in katere storitve ponujate vašim gostom? 

4. Na kateri tržni segment v turizmu ste se usmerili? 

5. Kakšna je konkurenčna prednost in marketinško pozicioniranje vaše turistične kmetije na 

trgu turističnih storitev? Kaj bi lahko izpostavili kot vašo ključno konkurenčno prednost? 

6. Kako določate cene za vaše storitve, kaj vse pri tem upoštevate? 

7. Kako izvajate aktivnosti marketinškega komuniciranja za vašo turistično kmetijo, katere 

elemente marketinškega komuniciranja pri tem uporabljate (oglaševanje, osebna prodaje, 

pospeševanje prodaje) in koliko sredstev letno namenite za te aktivnosti? 

8. Koliko imate gostov letno, ali imate domače in tudi tuje goste in ali njihovo število raste? 

9. Katere dodatne aktivnosti ponujate gostom? 

10. Kaj gostje pogrešajo na vaši turistični kmetiji? 

11. Katere turistične znamenitosti so v vašem kraju in okolici? 

12. Ali imate izdelano informacijsko mapo za goste, kjer so podatki o vaši kmetiji, ponudbi 

na vaši kmetiji, turistični ponudbi v kraju in okolici, turistični zemljevidi ipd.? 

13. Ali v prihodnosti želite povečati število turistov na vaši kmetiji in s kakšno strategijo 

marketinga načrtujete to doseči? 

 

 

 

 





Priloga 2 

 

Prospekt kmetije Matijovc 

 

Vir: Turistična kmetija Matijovc 2017. 

 





Priloga 3 

 

Letak kmetije Matijovc 

 

Vir: Turistična kmetija Matijovc 2017. 
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Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

Upravna enota: Kranj 

 

VLOGA 

ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA 

KMETIJI 

 

 

 

Vložnik/ca vloge (ime, priimek, naslov ulica, hišna številka, pošta): 

 

 .......................................................................................................................................................................  

 

Datum rojstva:  ............................................................................  

 

Telefon:  ......................................................................................  

 

Elektronski naslov: …………………………………………… 

 

Nosilec/ka kmetijskega gospodarstva je: 

 

  ......................................................................................................................................................................   

 (ime in priimek, naslov) 

in se vodi z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID) 100........................ 

 

Dopolnilna dejavnost se bo opravljala (obkrožiti):  

- na naslovu kmetije; 

- na naslovu nosilca/ke kmetije; 

- v drugem registriranem obratu. 

 

Vrsta dopolnilne dejavnosti Šifra dejavnosti 

(SKD) 

Čas opravljanja 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Priloga 4 

 

Vlogi prilagam naslednje listine in dokazila (obkrožiti): 

1. Izjavo, da nosilec/ka nima registriranega obrata v skladu s petim odstavkom 101. člena Zakona o kmetijstvu 

(ZKme-1, Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012 in 26/2014) in da daje surovine pri dopolnilni dejavnosti 

predelava primarnih kmetijskih pridelkov iz 10. člena Uredbe o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni 

list RS, št. 57/2015, v nadaljevanju Uredba) v predelavo v drug registrirani obrat. V izjavi je potrebno 

navesti naziv drugega registriranega obrata. 

2. Dokazilo o ustrezni usposobljenosti, v kolikor gre za dejavnost iz 1. do 3. točke 21. člena Uredbe - 

svetovanje o kmetovanju, organiziranje delavnic in tečajev in usposabljanje na kmetiji. 

3. Podatke o lastnikih gozdov, samo v primeru, ko gre za dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih sadežev, 

predelava lesnih sortimentov, proizvodnjo energije iz lesne biomase in domačo suhorobarsko galanterijo je 

potrebno navesti ime in priimek, ter naslov in rojstni datum članov kmetije, ki so lastniki gozda.  

4. Podatke o istovrstnih skupinah kmetijskih pridelkov, samo v primeru dopolnilnih dejavnosti prodaja 

kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij iz 12. člena te Uredbe, potrebno je navesti istovrstne skupine 

kmetijskih pridelkov v skladu s predpisom, ki ureja istovrstne skupine kmetijskih pridelkov, ki se bodo 

prodajali. 

 

 

Izjavljam, da nihče od članov kmetije, dejavnost/i navedeno/e v vlogi, ne opravlja kot samostojni 

podjetnik posameznik in ni zakoniti zastopnik pravne osebe oziroma nima večinskega deleža v pravni 

osebi registrirani za istovrstno/e dejavnost/i. 

 

 

 

 

Soglasje nosilca/ke kmetije: 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 (ime in priimek ter lastnoročni podpis) 

  

 

 

 

 

  

 _______________________________ 

Kranj, dne: __________________                  

      _________________________________ 

      (ime in priimek ter podpis vložnika/ce) 

 

 

 

 

Po Zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso za vlogo in za dovoljenje po tar. št. 1 in 27. 

Vir: Upravna enota Kranj 2015a. 



Priloga 5 

 

Seznam dopolnilnih dejavnosti 

SEZNAM DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 
(Iz Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, Uradni list RS, št. 57/2015) 

 

ŠIFRA VRSTA DOPOLNLNE DEJAVNOSTI 

Predelava primarnih kmetijskih pridelkov 

SKD 10.610 proizvodnja moke in drugih mlevskih izdelkov (kosmiči, kaše, zdrob ipd.) 

SKD 10.710 peka kruha in potic 

SKD 10.730 proizvodnja testenin 

SKD 10.720 peka sadnega kruha (kruha z dodatki sadja), trajnega peciva, kolačev z dodatki) 

SKD 10.820 Kandiranje sadežev in drugih delov rastlin 

SKD 10.410 proizvodnja rastlinskega olja 

SKD 10.310 predelava in konzerviranje krompirja 

SKD 10.320 proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov 

SKD 10.390 predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 

SKD 13.100 proizvodnja vlaknin iz poljščin 

SKD 10.840 proizvodnja kisa 

SKD 10.110 zakol živali in predelava mesa  

SKD 10.120 zakol živali in predelava mesa 

SKD 10.130 zakol živali in predelava mesa 

SKD 10.510 predelava mleka 

SKD 10.520 proizvodnja sladoleda 

SKD 10.840 predelava medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa in voska 

SKD 10.890 predelava medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa in voska 

SKD 11.010 predelava medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa in voska 

SKD 11.030 predelava medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa in voska 

SKD 10.830 predelava zelišč 

SKD 10.840 predelava zelišč 

SKD 10.390 predelava zelišč 

SKD 20.530 proizvodnja eteričnih olj 

SKD 10.390 predelava gozdnih sadežev 

SKD 11.010 proizvodnja žganih pijač 

SKD 11.050 proizvodnja piva in medenega piva 

SKD 11.030 proizvodnja drugih fermentiranih pijač, sadnih vin, medice in peneče medice 

SKD 56.104 pečenje kostanja, koruze, semen, oreškov in prodaja tega na stojnicah 

SKD 13.100 predelava volne 

Predelava gozdnih lesnih sortimentov 

SKD 16.290 izdelava lesnih briketov in pelet 

SKD 16.240 izdelava lesene embalaže 

SKD 16.100 
izdelava žaganega, skobljanega in impregniranega lesa (deske, tramovi), izdelava 

drogov, kolov, železniških pragov 

SKD 16.290 izdelava enostavnih izdelkov iz lesa (kompostniki, vrtne klopi, mize, ptičnice, 
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ŠIFRA VRSTA DOPOLNLNE DEJAVNOSTI 

valilnice, okvirji za satnice, struženi izdelki, ograje iz brun..) 

SKD 02.200 

izdelava drv ali lesnih sekancev iz kupljenih gozdno lesnih sortimentov in izdelava 

lesnih sekancev v predelovalnem obratu ali za proizvodnjo energije iz kupljenih 

gozdnih lesnih sortimentov 

Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij 

SKD 47.990 prodaja na kmetiji 

SKD 47.810 prodaja na lokalnem trgu 

SKD 47.910 prodaja na drobno po pošti preko interneta 

SKD 46.220 prodaja trgovcem na drobno, institucijam in gostinskim obratom 

SKD 46.310 prodaja trgovcem na drobno, institucijam in gostinskim obratom 

SKD 46.320 prodaja trgovcem na drobno, institucijam in gostinskim obratom 

SKD 46.330 prodaja trgovcem na drobno, institucijam in gostinskim obratom 

SKD 46.360 prodaja trgovcem na drobno, institucijam in gostinskim obratom 

Vzreja in predelava vodnih organizmov 

SKD 03.220 vzreja vodnih organizmov 

SKD 10.200 predelava vodnih organizmov 

Turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost 

SKD 55.202  turistična kmetija z nastanitvijo  

SKD 56.105 izletniška kmetija 

SKD 56.105 Vinotoč 

SKD 56.105 Osmica 

Turizem na kmetiji, ki ni gostinska dejavnost 

SKD 49.391 prevozi potnikov z vprežnimi vozili in traktorji 

SKD 93.190 ježa živali 

SKD 93.299 oddajanje površin za piknike 

SKD 91.020 muzeji in tematske zbirke 

SKD 93.210 tematski parki 

SKD 68.200 Apiturizem 

SKD 03.120 športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji 

Dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oz. Izdelki 

SKD 23.410 Lončarstvo 

SKD 90.030 izdelava in oblikovanje keramike 

SKD 16.290 Pletarstvo 

SKD 13.200 tkalstvo  

SKD 13.920 izdelovanje krpank 

SKD 14.390 ročno pletenje in kvačkanje 

SKD 13.990 izdelovanje kvačkanih vezenin 

SKD 16.290 domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine 

SKD 10.720 Medičarstvo 

SKD 32.990 Svečarstvo 

SKD 15.120 Sedlarstvo 
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SKD 16.290 Coklarstvo 

SKD 25.500 umetno kovaštvo 

SKD 16.230 domače tesarstvo 

SKD 16.230 domače mizarstvo 

SKD 16.290 Rezbarstvo 

SKD 16.290 izdelava intarzij 

SKD 16.240 čebričarstvo, sodarstvo 

SKD 30.990 Kolarstvo 

SKD 13.990 izdelovanje klekljanih čipk 

SKD 13.990 izdelovanje vezenin 

SKD 32.990 Piparstvo 

SKD 16.290 Slamnikarstvo 

SKD 14.1 izdelovanje narodnih noš 

SKD 32.990 izdelovanje umetnega cvetja 

SKD 23.520 Apnenčarstvo 

SKD 90.030 umetnostno kamnoseštvo 

SKD 13.940 Vrvarstvo 

SKD 32.990 izdelovanje bičev 

SKD 90.030 izdelovanje maskot 

SKD 90.030 izdelovanje replik slovenske kulturne dediščine 

SKD 02.200 Oglarstvo 

SKD 90.030 ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov 

SKD 90.030 dekorativno oblikovanje iz naravnih in umetnih materialov 

SKD 32.400 ročno izdelane igrače in lutke 

SKD 13.990 Polstenje 

SKD 16.230 izdelava skodelj, skrilj 

SKD 43.910 krovstvo s slamo, skodlami in skriljem 

SKD 32.990 izdelki iz čebeljega voska 

SKD 01.620 podkovno kovaštvo 

SKD 16.290 izdelava slame za krovstvo 

SKD 47.761 
aranžiranje, izdelava in prodaja vencev, šopkov in drugih aranžmajev iz na kmetiji 

vzgojenega cvetja ter travniških in gozdnih rastlin 

SKD 10.710 peka kruha in potic na tradicionalen način 

SKD 10.730 proizvodnja testenin na tradicionalen način 

SKD 10.710 peka peciva in slaščic na tradicionalen način 

SKD 47.761 izdelki iz suhega cvetja in dišavnic 

SKD 10.830 predelava zelišč in dišavnic na tradicionalen način 

SKD 10.840 predelava zelišč in dišavnic na tradicionalen način 

SKD 10.890 predelava zelišč in dišavnic na tradicionalen način 

SKD 20.410 izdelava mila na tradicionalni način 

SKD 20.420 izdelava mila na tradicionalni način 
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SKD 13.100 predelava volne na tradicionalni način 

Predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov 

SKD 38.320 zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi 

SKD 35.112  proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase 

SKD 35.300 proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase 

SKD 35.112  proizvodnja in prodaja energije iz gnoja in gnojnice ter rastlinskega substrata 

SKD 35.300 proizvodnja in prodaja energije iz gnoja in gnojnice ter rastlinskega substrata 

SKD 35.119 proizvodnja in prodaja energije iz sončnega vira 

SKD 35.111 proizvodnja in prodaja energije iz vodnega vira 

SKD 35.119 proizvodnja in prodaja energije iz vetrnega vira 

Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela 

SKD 01.610 storitev delo s traktorjem in drugo strojno opremo 

SKD 81.290 storitev vzdrževanje cest in pluženje snega 

SKD 81.300 storitev vzdrževanje zelenic 

SKD 02.200 storitev sečnja 

SKD 02.400 storitev spravilo lesa iz gozda 

SKD 02.200 
storitev izdelava drv in lesnih sekancev iz gozdnih lesnih sortimentov za 

proizvodnjo energije 

SKD 16.100 storitev izdelava lesnih briketov in pelet 

SKD 02.100 storitev gojenje in varstvo gozdov 

SKD 16.100 storitev žaganje in skobljanje lesa 

SKD 01.610 storitev prevoza mleka, živali 

SKD 10.890 
storitev točenje medu, polnjenje in pakiranje čebeljih pridelkov in izdelkov ter 

izdelovanje satnic 

SKD 82.920 
storitev točenje medu, polnjenje in pakiranje čebeljih pridelkov in izdelkov ter 

izdelovanje satnic 

SKD 10.110 storitev zakol živali 

SKD 10.120 storitev zakol živali – perutnina 

SKD 10.130 storitev predelava mesa 

SKD 10.510 storitev predelava mleka 

SKD 10.410 storitev stiskanje kmetijskih pridelkov za olje 

SKD 10.320 storitev proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov  

SKD 10.610 storitev mletje žit 

SKD 10.390 storitev predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 

SKD 82.920 storitev pakiranje pridelkov in izdelkov 

SKD 81.300 storitev opravljanje posebnih ročnih kmetijskih del in oskrbe živali 

SKD 81.300 storitev opravljanje posebnih ročnih kmetijskih del in oskrbe živali 

SKD 01.610 storitev opravljanje posebnih ročnih kmetijskih del in oskrbe živali 

SKD 96.090 storitev nadomeščanje na kmetijah 

Svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo 

SKD 85.590 svetovanje o kmetovanju 
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SKD 85.590 organiziranje delavnic in tečajev 

SKD 85.590 usposabljanje na kmetiji 

SKD 85.590 prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

SKD 85.590 svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil 

Socialno-varstvene storitve 

SKD 87.300 socialno-varstvene storitve 

Vir: Upravna enota Kranj 2015b. 


