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IV

POVZETEK
Turizem se je razvil v eno izmed najpomembnejših gospodarskih dejavnosti na svetu, saj je v 
zadnjih tridesetih letih dosegel visoko stopnjo rasti, tako ponudbe kot povpraševanja. 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 Tuševo, 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 temeljijo predvsem na stalnem razvoju novih, visoko 
kakovostnih storitev in doživetij na kmetiji, specializirani ponudbi turistične kmetije, kakor tudi 
na najučinkovitejši uporabi različnih orodij marketinškega komuniciranja.

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

SUMMARY
Over the last thirty years, tourism has developed into one of the most important economic 
activities in the world, having achieved high growth rates in both supply and demand. The 
number of tourist farms in the tourism market is increasing; the number of registered 
supplementary activities in the field of farm tourism has tripled in the last decade. In the final 
project assignment, we studied the marketing strategy of one of the tourist farms, which 
operates on the tourism market, tourist farm Tuševo. We found that the tourist farm is operating 
successfully due to its well-planned and implemented marketing strategy. Based on the results 
of the study, we proposed suggestions and recommendations for improving the marketing 
strategy of the selected tourist farm, as well as other tourist farms in Slovenia. The suggestions 
and recommendations are based mainly on the continuous development of new high-quality 
farm services and experiences, and specialized offer of the tourist farm, as well as on the most 
efficient use of various marketing communication tools.

Key words: strategy, marketing, supplementary activity on a farm, tourist farm Tuševo.
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1 UVOD

Strategija marketinga so dolgoročni cilji podjetja, s katerimi podjetje pride do uspešnega 
poslovanja. Ker se določena podjetja, med njimi tudi turistične kmetije, spopadajo z vprašanji 
kako izboljšati poslovanje, kakšne so lahko marketinške strategije ipd., smo se odločili 
raziskati, kakšne so strategije marketinga, kako se razvija turizem in kako se s tem spopadajo 
na turistični kmetiji Tuševo. V nadaljevanju zaključne projektne naloge predstavljamo 
izvedljive strategije, obenem je vsebina zaključne naloge, ki jo predstavljamo v nadaljevanju 
pomembna za izboljšanje omenjene kmetije. Najbolj nas motivira dejstvo, da bo naloga koristna 
za nadaljni razvoj omenjene kmetije, hkrati pa bo v pomoč tudi ostalim kmetijam. 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati, proučiti in opredeliti strategijo marketinga 
izbrane turistične kmetije. 

Cilji zaključne projektne naloge je, opredeliti pomen in vlogo marketinga za poslovanje 
organizacije, opredeliti in postaviti značilnosti delovanja turističnih kmetij v Sloveniji, 
raziskati, proučiti in opredeliti strategijo marketinga izbrane turistične kmetije Tuševo iz 
Vinske Gore in na osnovi izsledkov raziskave predlagati predloge in priporočila za 
izboljševanje strategije marketinga izbrane turistične kmetije in ostalih turističnih kmetij v 
Sloveniji.

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili različne raziskovalne metode, kot so: 
metoda opisovanja in deskripcije, metoda povzemanja ali kompilacije, metoda analize, metoda 
študije primera in metoda sinteze končnih ugotovitev.

V zaključni projektni nalogi smo želeli ugotoviti, kakšno načrtovano in izvajano strategijo 
marketinga ima izbrana turistična kmetija Tuševo in na podlagi tega izvesti kvalitativne 
raziskave v obliki pol strukturiranega intervjuja s predstavnikom turistične kmetije Tuševo. S 
pomočjo odgovorov na raziskovalno vprašanje smo podali predloge in priporočila za 
izboljšanje strategije marketinga turistične kmetije in ostalih turističnih kmetij v Sloveniji.

1.1 Opredelitev teoretičnih okvirjev in problematike

Vsako podjetje potrebuje čas na poti do uspeha, za uspešno poslovanje podjetja pa je prvi pogoj 
dobro zastavljena marketinška strategija, ki mora biti tržno prilagodljiva in mora upoštevati 
predvsem povpraševanje. Ta čas je namenjen različnim aktivnostim, med drugim pripravi 
primerne marketinške strategije. Ta podjetju narekuje kako pridobiti konkurenčno prednost na 
trgu. Do konkurenčne prednosti podjetje pride z razvojem in proizvodnjo novih, različnih, 
boljših, oziroma konkurenčnih izdelkov ali storitev, s pridobivanjem novih kupcev in trgov, 
doseganjem dobička ter z ustvarjanjem dobrega ugleda podjetja. Strategija marketinga je del 
strategije podjetja, katero podjetje ustvarja več let in katere cilj je ustvarjanje dolgoročnih 
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konkurenčnih prednosti pred konkurenco. Za izvajanje marketinške strategije moramo sestaviti 
finančni načrt za vsa sredstva, ki jih potrebujemo. (Devetak 2007, 229).

Obstajajo različne definicije avtorjev, kaj marketing je. Na splošno pa se vsi strinjajo, da je 
marketing povezovanje proizvajalca, izdelka ali storitve z odjemalcem. Marketing izhaja iz 
družbenih ved, kot so ekonomija, komunikologija, sociologija in psihologija. Ključni pomen 
marketinga pa je zadovoljevanje potreb in želja potrošnikov. Kotler (2004, 9) pravi: »Marketing 
je družbeni proces, s katerim posamezniki in skupine dobijo, kar potrebujejo in želijo, tako da 
ustvarijo, ponudijo in z drugimi svobodno izmenjujejo izdelke in storitve, ki imajo vrednost.« 
Pomeni, da marketing ni samo prodaja, ampak mnogo več. Če ima podjetje dobro zasnovano 
dolgoročno marketinško strategijo, je lahko mnogo boljše od samega prodajnega marketinga. 
Pri tem se mora podjetje zavedati, da je odjemalcem pomembna tudi dodana vrednost izdelka 
ali storitve. Potrebno pa je tudi upoštevati želje odjemalcev in jim ponuditi izdelke ali storitve 
po sprejemljivi konkurenčni ceni in z ustrezno kakovostjo. 

Poznamo tudi Kotlerjevo teorijo 4 P, ki je ena prvih marketinških teorij. Kotlerjeva teorija 
temelji na 4 P, v angleščini (product, price, placement, promotion) - izdelek, cena, postavitev 
(na trgu) in promocija (marketinško komuniciranje). Pri omenjeni teoriji se mora tržnik odločiti, 
kaj bo predmet njegovega trženja, kakšna bo cena, kje bo prodajal in preko katerih prodajnih 
poti ter kakšna bo promocija, temu pravimo tudi trženjski splet. Pri tem mora podjetje zelo 
dobro analizirati vsak element posebej, da pride do pravilnih informacij o tem, kaj potrošniki 
želijo, potrebujejo in po kakšni ceni so pripravljeni izdelek ali storitev kupiti. Potrebno je tudi 
dobro analizirati distribucijske poti in razmisliti o promociji. Marketinški proces zaobjema 
trženjski splet, kjer mora podjetje dobro analizirati vse 4 elemente, da ustvari dobro 
marketinško strategijo podjetja. Potrebna je torej tržna raziskava, oziroma sistematično in 
znanstveno načrtovanje, zbiranje in analiziranje tržnih informacij ter poročanje o rezultatih. 
Pred tem potekajo raziskave trga, ciljnih kupcev in odjemalcev, konkurence, nakupni motivi 
(Devetak 2007, 65–67). 

Ni nujno vsaka dobra marketinška strategija uspešna za podjetje. Možina in ostali (2002, 271) 
navajajo: »Strateška kontrola se ne nanaša samo na zagotavljanje uresničevanja strateškega 
plana, ampak tudi ugotavlja, kdaj je treba ta plan spremeniti.« To pomeni, da mora podjetje 
stalno spremljati okolje organizacije in organizacijo samo, če sprejeti strateški plani še vedno 
ustrezajo glede na razvoje v okolju organizacije in organizaciji sami ter se stalno prilagajati. 

Turizem je interdisciplinarna dejavnost, ki zajema gostinstvo, hotelirstvo, turistično 
posredovanje (agencije) in dopolnilne turistične dejavnosti. Turizem trži tudi okolje v širšem 
pomenu (naravno in kulturno dediščino, kulturno krajino, kvaliteto življenja prebivalstva …) . 
Dejstvo je, da sodobna turistična ponudba ne vsebuje več le storitev, ki so vezane na oddih in 
rekreacijo, ampak tudi na delo, raziskovanje, izobraževanje, trgovanje …
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Turizem je hitro rastoča gospodarska panoga, ki v Sloveniji že peto leto zapored beleži 
povečano rast prihodov in prenočitev. Tako so turistični nastanitveni objekti v letu 2018 našteli 
več kot 5,9 milijonov turističnih prihodov in 15,6 milijona turističnih prenočitev, kar pomeni 
za 8% več prihodov in 10% več prenočitev kot leto prej (SURS, 2019).

Turizem na kmetiji v Sloveniji ima dolgo tradicijo, razvijati se je začel v šestdesetih letih 20. 
stoletja. V zadnjih letih se turistične kmetije v Sloveniji razvijajo v vse močnejšo turistično -
kulinarično panogo, kar se kaže tudi pri prihodkih, ki v zadnjih nekaj letih kažejo stalno rast, 
prav tako pa raste tudi število novih turističnih kmetij. Največji razlog za vse večji obisk 
turističnih kmetij pa je ta, da si gostje želijo podeželskega miru in dobre domače hrane (Cigale 
idr. 2014, 38).

Še tako lepo urejene kmetije, dobra domača hrana, mirno podeželsko okolje, gostoljubni ljudje, 
bogata in dobro oblikovana ponudba niso dovolj, če v naš kraj ni gostov. Kmetije velikokrat 
žal pozabijo na trženje in promocijo svoje ponudbe na turistični kmetiji (Krašovec 1997, 59).

Na temo marketinga slovenskih turističnih kmetij nismo zasledili večjih raziskav. Prav zato in 
zato ker število turističnih kmetij v Sloveniji stalno raste in je problematika aktualna, smo v 
zaključni projektni nalogi načrtovali raziskati in proučiti, kakšno strategijo marketinga ima 
izbrana turistična kmetija Tuševo iz Vinske Gore. Na osnovi izsledkov raziskave smo podali 
tudi priporočila in predloge za izboljševanje strategije marketinga izbrane turistične kmetije 
Tuševo, kakor tudi za ostale turistične kmetije v Sloveniji.

 1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati, proučiti in opredeliti strategijo marketinga 
izbrane turistične kmetije Tuševo. Na osnovi rezultatov raziskav smo podali tudi predloge in 
priporočila za izboljšanje strategije marketinga izbrane turistične kmetije Tuševo, kakor tudi za 
ostale turistične kmetije v Sloveniji. 

Cilji zaključne projektne naloge so bili:
- opredeliti pomen in vlogo marketinga za poslovanje organizacije,
- opredeliti in postaviti značilnosti delovanja turističnih kmetij v Sloveniji,
- raziskati, proučiti in opredeliti strategijo marketinga izbrane turistične kmetije Tuševo iz 

Vinske Gore,
- na osnovi izsledkov raziskave predlagati predloge in priporočila za izboljševanje strategije 

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

Zastavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje, ki smo ga želeli z raziskavo preveriti. 
Kakšno načrtovano in izvajano strategijo marketinga ima izbrana turistična kmetija Tuševo?

Načrtovali smo izvesti kvalitativne raziskave v obliki pol strukturiranega intervjuja s 
predstavnikom turistične kmetije Tuševo, s katerimi smo želeli odgovoriti na raziskovalno 
vprašanje.

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema

V zaključni projektni nalogi smo predpostavljali, 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 Tuševo deluje in posluje uspešno.

Pri izdelavi zaključne projektne naloge glede omejitev lahko navedemo iskrenost odgovorov 
intervjuvanca in dostop do vseh potrebnih podatkov in informacij glede na tematiko zaključne 
projektne naloge.
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2 MARKETING

Izraz marketing se prevaja v slovenski jezik kot trženje, kar ima prizvok na prodajo ali 
prodajanje. V Enciklopediji Slovenije je zapisano, da je trženje (marketing) ena izmed 
poslovnih funkcij vsakega podjetja oziroma poslovnega subjekta, s katero podjetja pridobivajo 
in ohranjajo partnerje v menjavi, ki jo opravlja podjetje s svojim okoljem. Cilj trženja je 
zadovoljevanje potrošnikovih potreb in želja, ki se spreminjajo, hkrati je potrebno stalno 
prilagajanje in spreminjanje izdelkov in storitev glede na trenutne želje in potrebe potrošnikov. 
Podjetje, ki je trženjsko naravnano, je lahko dolgoročno bolj uspešno, v čemer se tudi razlikuje 
od prodajno naravnanega, kateremu daje možnost uspeha sposobnost za prepričevanje 
potrošnikov (Devetak 2007, 15).

Marketing se je najprej pojavil v ZDA, kjer se je najbolj razširil z razvojem embaliranih 
izdelkov za široko porabo. Izraz marketing ima več pomenov, pojavlja se kot ekonomski proces, 
poslovna dejavnost ali funkcija, poslovna koncepcija in znanstvena disciplina. Osnovna vsebina 
marketinga je v tem, da ima ponudnik aktiven odnos s potrošnikom pri zadovoljevanju njegovih 
vsakdanjih potreb. Številni teoretiki opredeljujejo definicije marketinga na več načinov, bolj ali 
manj pa so si edini v tem, da prav marketing kot ekonomski proces povezuje proizvodnjo in 
potrošnjo. Številne poslovne dejavnosti prispevajo k temu, da izdelki prehajajo od proizvajalca 
do porabnika v pravem času, na pravo mesto in po konkurenčni ceni (Devetak 2007, 16).

Splošno definicijo marketinga je pred leti sprejelo Ameriško združenje za marketing, ki 
poudarja, da je marketing proces načrtovanja izdelkov, storitev in idej, kot tudi določanja tržnih 
cen in odločanja v zvezi s tržnim komuniciranjem in distribucijo, z namenom, da se ustvari 
izmenjava, ki bo zadovoljevala pričakovanja kupcev, za katere je pomemben kakovosten 
izdelek po konkurenčni ceni in prav tako pričakovanja proizvajalcev. 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 in vodstveni proces, ki omogoča posameznikom in skupinam, da dobijo 
to, kar potrebujejo in želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z drugimi izmenjujejo izdelke, ki 
imajo vrednost (Kotler 2004, 9).

Kotler (2004, 10) navaja, da marketing pomeni to, da pravim ljudem ob pravem času, na pravem 
kraju in s pravo ceno ter s pravo komunikacijo in promocijo priskrbimo prave izdelke in 
storitve. Je proces, s katerim se organizacija kreativno, produktivno in donosno poveže s trgom. 
Marketing je umetnost, s katero ustvarimo in zadovoljimo kupce in dosežemo dobiček.

Prodaja je 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 (Grlica 2010, 7).
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Trženje je mnogo širše od prodajanja, saj se v njem odraža celotno delovanje podjetja z 
doseženim poslovnim rezultatom. Najpogostejšo in splošno uveljavljeno opredelitev trženja je 
sprejelo AMA (American Marketing Association) že leta 1985: »Je proces načrtovanja in 
snovanja izdelkov, storitev in idej ter določanja cene in odločanja v zvezi s tržnim 
komuniciranjem in distribucijo, z namenom, da se ustvari takšna izmenjava, ki zadovoljuje 
pričakovanja posameznikov in podjetja.« Ta opredelitev poudarja, da trženje vsebuje številne 
dejavnosti, povezane z izdelki n storitvami, ki omogočajo njihovo menjavo med prodajalci in 
kupci, da z njimi zadovoljujejo svoje potrebe in želje (Potočnik 2002, 20).

Trženje temelji na dejstvu, da imajo ljudje različne potrebe in želje, ki ustvarjajo pri 
posameznikih nelagodnost, odpravljajo pa jo z nakupom izdelkov in storitev, katere 
zadovoljujejo želje in potrebe (Potočnik 2002, 21).

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 podjetja

Bistvo teorije in prakse marketinga je v tem, da proučujemo potrebe oziroma plačilno 
sposobnost in povpraševanje. Na osnovi tega razvijamo in proizvajamo tiste izdelke in storitve, 
ki jih lahko ponudimo ugotovljenim uporabnikom. S pravočasnim proučevanjem ponudbe in 
povpraševanja oblikujemo marketinške aktivnosti za zadovoljevanje vsakodnevnih potreb. 
Pravočasno, kakovostno in konkurenčno moramo oblikovati marketinški splet – 
izdelek/storitev, ceno, trženjske poti, promocijo, udeležence, izvajanje storitev in fizične 
dokaze. Pomembna naloga marketinškega managementa je, da upravljamo s povpraševanjem, 
kar pomeni, da stalno prilagajamo razvoj, proizvodnjo in distribucijo tako, da čimbolj 
zadovoljimo družbene potrebe (Devetak 2007, 16).

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, po konkurenčni ceni. Da pa se vse to doseže, so potrebne tržne raziskave, razvoj 
novih izdelkov in storitev po konkurenčni ceni, ustrezni trženjski poti in učinkoviti promociji 
(Devetak 2007, 16-17). 
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Poslovni uspeh podjetja ni odvisen od ponudnika, ampak 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).

2.2 Marketinški splet 4 P

Marketinški splet poznamo in lahko ponazorimo kot sistem 4 P ali 7 P. Vsak P mora podjetje 
najbolj učinkovito prilagoditi svoji poslovni dejavnosti in želeni tržni poziciji, kar je pri sistemu 
zelo pomembno. Vsak P predstavlja izhodišče za načrtovanje vsake trženjske strategije, olajša 
izvedbo operativnega načrta trženja in je nasploh orodje vsakega podjetnika, ki želi biti 
konkurenčen, drugačen in edinstven. 

Pri obravnavi marketinških konceptov, nalog in pravil je posebnega pomena marketinški ali 
trženjski splet po obrazcu 4 P. V teoriji in praksi marketinga se je uveljavila ta formula, ki jo 
na kratko imenujemo marketinški splet. Je kombinacija marketinških spremenljivk, ki jih mora 
podjetje nadzorovati za željeno ustrezno prodajo na ciljnem trgu. V novejšem obdobju se je 
marketinški splet razširil z dodanimi tremi prvinami, tako da pri obravnavanju storitev 
govorimo o formuli 7 P. Posamezne prvine imajo v angleščini začetno črko P, in sicer: product 
(prototip, izdelek, storitev), price (cena), place (prostor, kraj izvajanja storitev), promotion 
(tržno komuniciranje, promocija, pospeševanje prodaje), people (udeleženci, ljudje), processing 
(procesiranje, izvajanje storitev), physical evidence (fizični dokazi) (Devetak 2007, 5).
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P1 - Izdelek

P2 - Cena

P3 - Tržne poti

P4 - Promocija

P5 - Udeleženci

P6 - Izvajanje

P7 - Fizični dokazi

Slika 1: Marketinški splet za izdelke in storitve

Vir: Devetak 2007, 28.
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2.3 Strategija marketinga

Prvi pogoj za uspešno poslovanje podjetja je dobro zastavljena strategija. Strategija marketinga 
mora biti tržno prilagodljiva ter mora upoštevati predvsem povpraševanje. 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 ali storitev, pridobivanjem novih trgov in kupcev, ustvarjanjem dobrega 
imidža podjetja in doseganjem primarnega dobička. Za izvajanje marketinške strategije 
potrebujemo dovolj sredstev, ki jih moramo predhodno načrtovati (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. Kupec je osrednja točka razmišljanja, ki se mu 
moramo prilagajati (Devetak 2007, 229–30).

Izbor ciljnih 
trgov

Konkurenčno 
pozicioniranje

Oblikovanje 
marketinškega 
spleta

Izdelek

Cena

Tržne poti

Promocija

Slika 2: Prikaz najenostavnejše temeljne strategije marketinga

Vir: Devetak 2007, 236.

Uspelo bo le tisto podjetje, ki je konkurenčno ne le s tržno ceno in kakovostjo, ampak obvlada 
tudi diferenciranje izdelkov in je usmerjeno v konkretne proizvodne programe (Devetak 2007, 
236).
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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.

Za podjetje je pomembno, da ve, kako dosegati konkurenčno pozicijo oziroma prednost na 
tržišču. To je možno na več načinov, v preksi je tako, da je ponudba konkurenčnejša, če gre za 
boljšo kakovost, krajši dobavni rok in nižjo ceno. Pomembno je tudi vlaganje v promocijo. Če 
je podjetje izredno prilagodljivo, je mogoče pričakovati, da bo postalo vodilno, ali pa se bo 
približalo vodilnemu položaju na trgu (Devetak 2007, 236). 

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 turizem opredeljuje kot eno najmočnejših gospodarskih 
dejavnosti, katere pomena tudi v Sloveniji ne smemo zanemariti. Od leta 2008 se je število 
prihodov tujih turistov več kot podvojilo. V letu 2016 se je na vsaj eno zasebno potovanje 
odpravilo dve tretjini prebivalcev Slovenije. Razvoj množičnega turizma, kakršnega poznamo 
danes, se je začel po drugi svetovni vojni. Danes je turizem ena najmočnejših gospodarskih 
dejavnosti na svetu,  tudi v Sloveniji je čedalje pomembnejši (SURS 2019).

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 (BDP). 
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 in negativne posledice (Kodrin 
2011, 17). 

Skupna turistična potrošnja v Sloveniji v letu 2015 je bila ocenjena na 3.628 milijonov EUR, v 
letu 2017 pa na 4.269 milijonov EUR. Turistični (direktni) bruto domači proizvod (BDP) je v 
letu 2015 znašal 1.920 milijonov EUR ali 4,9 %, v letu 2017 pa 2.274 milijonov EUR ali 5,3 % 
celotnega bruto domačega proizvoda v Sloveniji (SURS 2019). 

V letu 2016 so domači proizvajalci proizvedli za 71 milijard EUR blaga in storitev ali 70 % 
celotne domače ponudbe, ta je znašala 101 milijardo EUR. Nekaj manj kot polovica vrednosti 
proizvodnje domačih proizvajalcev je bila ovrednotena kor dodana vrednost (32 milijard EUR). 
Vrednost bruto domačega proizvoda (BDP) celotnega gospodarstva Slovenije pa je v 2014 
znašala 37 milijard EUR. Proizvodnja turistične dejavnosti je v letu 2014 znašala okoli 2,2 
milijardi EUR, ustvarjena dodana vrednost pa je znašala okoli 1,2 milijardi EUR, kar je bilo  
3,7 % celotne dodane vrednosti slovenskega gospodarstva. Ob upoštevanju vseh davkov, ki so 
bili vplačani v okviru turistične potrošnje (okoli 0,6 milijarde EUR), je neposredni turistični 
BDP v 2014 znašal okoli 1,8 milijarde EUR ali 4,9 % celotnega BDP Slovenije (SURS 2019).

V turističnih nastanitvenih objektih so v letu 2017 zabeležili največ prihodov turistov in 
prenočitev do sedaj, zato pravijo, da je bilo leto 2017 rekordno za slovenski turizem. Prihodov 
turistov je bilo v letu 2017 skoraj 5 milijonov ali za 15 % več kot v letu 2016, njihovih 
prenočitev pa skoraj 12,6 milijona ali za 13 % več kot v letu 2016. Prihodov domačih turistov 
je bilo skoraj 1,4 milijona, kar je šestkrat več kot leto prej, njihovih prenočitev pa več kot 4 
milijone, kar je za 5 % več kot v letu 2016. Prihodov tujih turistov so našteli skoraj 3,6 milijona 
ali za 18 % več kot 2016, njihovih prenočitev pa skoraj 8,6 milijona ali za 17 % več kot v 2016. 
To pomeni, da je bilo vsak dan v letu 2017 zabeleženih povprečno 3.370 več prenočitev tujih 
turistov kot leto prej. V letu 2017 so v Sloveniji največkrat prenočili turisti iz Italije (14 % 
prenočitev tujih turistov), sledili so turisti iz Nemčije (12 %), Avstrije (11 %), Nizozemske (5 
%), Hrvaške (5 %), Združenega kraljestva (4 %) in Madžarske (4 %) (SURS 2019). 
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Leto 2018 je bilo že peto zaporedno rekordno leto, kar se turizma tiče. Glede na leto 2017 so v 
Sloveniji zabeležili 15 % več prenočitev in 11 % več prihodov tujcev (evropsko povprečje je   
6 %). V letu 2018 je bilo največ prenočitev v gorskih občinah (29 % vseh prenočitev), sledile 
pa so zdraviliške občine. V letu 2018 je bilo število nočitev že skoraj 15,7 milijonov. Od tega 
so tuji turisti ustvarili dobrih 11 milijonov, oziroma 71 % vseh turističnih prenočitev. Domači 
turisti pa so ustvarili 4,5 milijonov prenočitev. Več kot dve tretjini nočitev ustvarijo tuji turisti, 
od katerih je največji delež turistov iz Italije, Nemčije in Avstrije. Sledijo jim turisti iz 
Nizozemske, Hrvaške, Madžarske, Združenega kraljestva in Češke republike (SURS 2019). 

Že o d leta 1979 v Sloveniji 27. septembra praznujemo svetovni dan turizma. Pobudo za to je 
dala Svetovna turistična organizacija (UNWTO – United Nations World Tourism 
Organization). Ta letos opozarja na trajnostni razvoj turizma kot sredstva za razvoj. Turizma v 
Sloveniji ne smemo zanemariti, saj se že od osamosvojitve izkazuje kot pomembna in 
perspektivna gospodarska dejavnost. Trajnostni razvoj lahko opišemo kot spoštovanje naravnih 
in kulturnih danosti, odgovorno ravnanje z njimi ter spoštljiv in odgovoren odnos do 
prebivalcev in obiskovalcev. Da je turizem res perspektivna gospodarska dejavnost, kažejo 
podatki o prihodih in prenočitvah tujih in domačih turistov. Število prenočitev turistov v 
Sloveniji raste že od leta 2010. V letu 2016 so v nastanitvenih objektih v Sloveniji zabeležili 
kar 11,2 milijona turističnih prenočitev, kar je 26 % več kot v letu 2010. Kar 66 % prenočitev 
v letu 2016 so opravili tuji turisti. Število turističnih prenočitev še naprej narašča. V letu 2017 
so turisti že pred glavno sezono (od januarja do junija) opravili skoraj 5 milijonov turističnih 
prenočitev. Polovica vseh sob je bila na voljo v hotelih in njim podobnih nastanitvenih objektih, 
17 % v kampih, preostanek pa v drugih vrstah nastanitvenih objektov. Večina turistov prenoči 
v hotelih in podobnih nastanitvenih objektih. V 2016 je bilo kar 63 % vseh turistov. 13 % jih je 
prenočilo v kampih, drugi pa v preostalih nastanitvenih objektih. Pomena trajnostnega turizma 
se zavedajo tudi turisti, ki iščejo zeleno, aktivno in zdravo ponudbo (SURS 2019).

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 domačih gostov 3,06 dni in tujih gostov 2,43 dni. Vedno krajše obdobje bivanja gostov 
so odraz sodobnih turističnih trendov, ki se kažejo v načrtovanju več krajših potovanj, namesto 
le enega dopusta na leto. Sodobni turist želi obiskati več turističnih krajev in veliko doživeti, 
ne le enkrat letno poležavati na plaži (Škerbinc 2016, 6–8).
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Preglednica 1: Povprečna doba 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 bivali najdlje v apartmajih in sicer 3,37 dni in v kampih 3,20 dni, 
najkrajši čas so bivali v mladinskih hostlih, in sicer 1,91 dni ter na turističnih kmetijah, 2 dni in 
pol (Škerbinc 2016, 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
Izvensezonski 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

Storitev lahko opredelimo kot vsako dejanje ali delovanje, ki ga v določena oseba lahko ponudi 
drugi osebi, pri čemer gre za neopredmeteno dejanje ali delovanje, ki hkrati ne pomeni 
lastništva nečesa. Izvedba storitve je lahko, ali pa tudi ne, povezana z izdelki (Konečnik Ruzzier 
2010, 14).

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. 
Predstavljamo jih lahko po sledečih posebnostih (Kodrin 2011, 33):
- sezonsko nihanje povpraševanja,
- visoki stalni stroški, povezani s poslovanjem turističnih podjetij, 
- medsebojna odvisnost turističnih proizvodov.
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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 potovanje doživi kot celotno 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 

Turistične destinacije so posebna območja, turistična naselja, kraji, regije, države, kontinenti, 
ki jih turisti obiskujejo in se v njih določen čas zadržujejo zaradi njihovih privlačnosti ali jih 
izberejo v odvisnosti od namena potovanja (posli, obisk, zdravje, počitek, šport itd.). turistična 
destinacija predstavlja geografski prostor, ki ga turist izbere za potovalni cilj in vsebuje vse, kar 
turist potrebuje za bivanje. Tudi Slovenija kot država je vse bolj privlačna turistična destinacija 
(Grlica 2010, 18).

Turistične destinacije so zmes privlačnosti, storitvenih dejavnosti in transportnega sistema. Če 
manjka eden od naštetih elementov, se turistična destinacija ne more razviti (Mihalič 2008, 
160).

3.3 Marketing turističnih storitev

Marketinški splet pri storitvah se razlikuje od marketinškega spleta pri izdelkih, kjer govorimo 
o štirih sestavinah oz. 4 P-jih: izdelku, ceni, distribuciji in komuniciranju s trgom (promociji). 
Pri storitvah trženjski splet vsebuje še tri dodatne sestavine: ljudi, fizične dokaze in proces 
izvedbe, pri čemer govorimo o 7 P (Grlica 2010, 10).

Pri opredeljevanju trženja v turizmu združujemo družbeno in managersko opredelitev trženja, 
ob hkratnem upoštevanju 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 komunikacijo elementov 
destinacijskega trženjskega spleta (Konečnik Ruzzier 2010, 2).
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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 kakor trženje izdelkov, saj lahko izdelke zaznamo s svojimi čutili, pri 
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 ponudnikom, ki 
zahteva oblikovanje trženja na podlagi medsebojnih odnosov (relationship marketing) 
(Potočnik 2002, 178).

3.4 Segmentacija v turizmu

Skupino kupcev s podobnim skupkom želja imenujemo tržni segment. Proces členitve trga na 
posamezne tržne segmente imenujemo segmentacija (Konečnik Ruzzier 2010, 66).

Turistična podjetja oblikujejo oziroma prepoznavajo segmente porabnikov v skladu z izbrano 
metodo, oziroma metodami za segmentacijo trgov v turizmu. Podjetja lahko oblikujejo 
segmente turistov glede na (Konečnik Ruzzier 2010, 69, 70):
- namen potovanja (poslovni obisk, izobraževanje, šport, zabava, počitnikovanje),
- vedenje porabnikov (novi, nekdanji, redni, potencialni turist),
- stopnjo uporabe storitev (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 (družben, ambiciozen),
- geografske značilnosti porabnika (kraj bivanja, velikost mesta, podnebje),
- cenovno občutljivost turistov.

3.5 Pozicioniranje

Pozicioniranje je postopek oblikovanja izdelka ali storitve podjetja, ki v zavesti ciljnega trga 
zavzema poseben položaj v primerjavi z izdelki ali storitvami konkurenčnih podjetij. Postopek 
pozicioniranja se začne pri izdelku, storitvi, destinaciji, podjetju, vendar pozicioniranje ni 
nekaj, kar izdelku, storitvi, podjetju ali destinaciji narediš. Je nekaj kar narediš v mislih 
morebitnega kupca. Pomeni, da izdelek, storitev, podjetje ali destinacijo pozicioniraš v mislih 
morebitnega kupca (Konečnik Ruzzier, 2010, 76).

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 
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veliko konkurenčnih prednosti, ki so zanimive za dovolj veliko skupino uporabnikov v tržnem 
segmentu. 

Postopek pozicioniranja za turistično podjetje ali destinacijo lahko izvedemo s pomočjo treh 
korakov (Konečnik Ruzzier, 2010, 77):
- ugotovitev trenutnega in bodočega položaja podjetja ali destinacije na trgu,
- opredelitev turistovih preferenc,
- oblikovanje trženjskega spleta (storitvenega oz. destinacijskega), s katerim 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).

3.6 Marketinški splet v turizmu

Marketinški splet v turizmu sestavlja sedem marketinških spremenljivk, 7 P – proizvod, cena, 
tržne poti, marketinško komuniciranje, ljudje, izvajanje storitev in fizični dokazi, ki jih mora 
turistična organizacija nadzorovati, če želi doseči ustrezno prodajo (Konečnik Ruzzier, 2010, 
17).

Cena

Tržne poti

Marketinško 
komuniciranje

Udeleženci

Izvajanje 
storitev

Fizični 
dokazi

Proizvod

Slika 3: Marketinški splet v turizmu
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3.6.1 Proizvod 

Turistični proizvod predstavlja le enega izmed elementov trženjskega spleta, pa vendar zanj 
pravimo, da igra osrednjo vlogo. Od njega so odvisni ostali elementi v spletu (cena, tržne poti 
in marketinško komuniciranje). V najširšem pomenu je turistični proizvod vse, kar ponudimo 
turistom z namenom zadovoljevanja njihovih potreb in želja, pa naj se to navezuje bodisi na 
prevoz, prenočevanje, prehranjevanje, bodisi na dodatne oblike razvedrila turistov, njihovo 
rekreacijo, animacije ipd. (Konečnik Ruzzier 2010, 90).

Z vidika turista predstavlja turistični proizvod celotno doživetje; od trenutka, ko zapusti kraj 
stalnega prebivališča, do trenutka, ko se vrne vanj, pri čemer je potrebno k slednjem prišteti 
tudi turistovo pripravo na potovanje ter njegove aktivnosti, vrednotenje in podoživljanje po 
zaključku potovanja. Z vidika turističnega ponudnika pa lahko opredelimo turistični proizvod 
kot posamezno storitev ali skupek več storitev, ki jih ponudnik izvaja ali prodaja (npr. hotelsko 
podjetje, letalska družba) ali samo prodaja (npr. turistična agencija). Z vidika ponudnika lahko 
kot primer turističnih proizvodov naštejemo posamezne storitve, kot so prenočitev, obrok v 
restavraciji, letalski prevoz, ipd. Lahko pa so te združene v paket ali aranžma po enotni ceni 
(Konečnik Ruzzier 2010, 91).

3.6.2 Cena

Cena turističnega proizvoda daje potencialnemu turistu namig o kakovosti tega proizvoda. Pri 
oblikovanju in postavljanju cen morajo tržniki razumeti, kako jih porabniki dojemajo, saj lahko 
le pravilno oblikovana cena potencialnim turistom sporoči tisto informacijo o kakovosti 
ponujenega proizvoda in njegovih konkurenčnih prednosti, ki jim jo želijo sporočiti. Pravilno 
oblikovana in postavljena cena mora pokrivati stroške in na dolgi rok prinašati dobiček 
(Konečnik Ruzzier 2010, 103).

Turistično podjetje lahko oblikuje primerno ceno šele, ko izbere želeni tržni segment, se 
pozicionira glede na konkurente in oblikuje ustrezen turistični proizvod. Vedeti mora, kako želi 
pozicionirati proizvod glede na kakovost in ceno. Turistu je danes na voljo veliko število 
proizvodov, z različnimi cenami. Največkrat se bo odločil za proizvod, ki v njegovih očeh 
predstavlja najvišjo vrednost (Konečnik Ruzzier 2010, 104).

Cene turističnih proizvodov morajo biti oblikovane skladno s cilji podjetja, jasni cilji namreč 
vodijo k lažjemu oblikovanju cen. Podjetje lahko z oblikovanjem cen  skuša doseči enega izmed 
petih glavnih ciljev: preživetje, maksimalni tekoči dobiček, maksimalni tržni delež, 
maksimalno pobiranje smetane ali vodstvo v kakovosti proizvodov. Preživetje predstavlja 
glavni cilj podjetja v primeru, ko ga pestijo težave s prevelikimi zmogljivostmi, premočno 
konkurenco ali spremenjenimi trendi pri ciljnih segmentih. Pri zasledovanju cilja maksimalnega 
tekočega dobička, podjetje oceni povpraševanje in stroške, ki so povezani z alternativnimi 



18

cenami in izbere ceno, ki določa maksimalni tekoči dobiček. Izbrani cenovni cilj ima določene 
pomanjkljivosti, saj lahko ob poudarjanju tekoče uspešnosti podjetje pozabi na svojo 
dolgoročno uspešnost. Pri zasledovanju cilja maksimalnega tržnega deleža, podjetje določi 
najnižjo možno ceno, s katero želi pridobiti prednosti ekonomije obsega. Ta cilj zasleduje v 
primeru, ko meni, da je trg cenovno občutljiv. V tem primeru 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 uvede na trg inovativne 
proizvode, s katerimi želi posredovati podobo odličnih proizvodov. Visoke cene proizvodov so 
značilne tudi za podjetja, ki želijo postati vodja v kakovosti proizvodov. V tem primeru v 
podjetjih navajajo, da so zaradi edinstvenih značilnosti in koristi njihovih proizvodov slednji 
vredni višjih cen v primerjavi s cenami konkurenčnih proizvodov (Kotler 2004, 475). 

Povpraševanje določa zgornjo mejo cene, ki jo je turist pripravljen plačati. V normalnih 
okoliščinah sta povpraševanje in cena obratno sorazmerna: nižja kot je cena, višje je 
povpraševanje. Spodnjo mejo cene turističnega proizvoda določajo stroški. Dolgoročno lahko 
podjetje preživi le, če je sposobno pokrivati tako spremenljive, kot tudi stalne stroške, poleg 
tega je želeno tudi, da poleg pokrivanja stroškov prinaša tudi dobiček (Konečnik Ruzzier 2010, 
106).

Organizacija želi zaračunati tako ceno, ki pokrije stroške in prinese načrtovani 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 spremenljivih navad turistov, ki vedno pogosteje rezervirajo svoje počitnice le kakšen 
dan pred odhodom nanje, veliko turističnih podjetij v današnjem času pristopa sistematično k 
postavljanju cen v zadnjem trenutku, eden takšnih pristopov je pristop managementa na osnovi 
dobička. S tem pristopom želi turistično podjetje maksimirati dobiček, tako da pazljivo nadzira 
in managira zmogljivosti, prodajo in cene (Konečnik Ruzzier 2010, 107).

3.6.3 Trženjske poti

Grlica (2010, 11) meni, da trženjske poti oziroma prodajni kanali omogočajo podjetju, da 
storitev približa turistom posredno ali neposredno. Trženjske 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 indirektno ali preko posrednikov 

(vstopnice za predstave, turistične storitve, zavarovalniške storitve), 
- zaradi zniževanja stroškov je na trgu vedno več samopostrežnih storitev.
- Neposredna trženjska pot poteka od proizvajalca do končnega porabnika. Glavne oblike 

neposredne tržne poti so (Potočnik, 2002, 255):
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- prodaja od vrat do vrat,
- prodaja v lastnih prodajalnah proizvajalca,
- prodaja na podlagi naročil kupcev po pošti, preko elektronskih posrednikov; televizije in 

interneta.

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, ipd. 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 individualnim ponudnikom v turizmu, da s svojo prisotnostjo na internetu sami, na 
enostaven, poceni in hiter način ponudijo svoje storitve in proizvode ciljnim porabnikom na 
mednarodnem trgu. S tem lahko dosežejo veliko domačih in tujih potencialnih turistov in 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 in spodbuja k odločitvi za nakup (Kodrin 2010, 142).

Grlica (2010, 11) navaja, da splet tržnega komuniciranja sestavljajo oglaševanje, pospeševanje 
prodaje, osebna prodaja in odnosi z javnostjo ter direktni marketing.
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Preglednica 3: Najpogostejša orodja trženjskega komuniciranja

Oglaševanje Pospeševanje 
prodaje

Odnosi z 
javnostjo

Osebno 
komuniciranje

Navodila 
uporabnikom

Celostna 
podoba 

organizacije
Radio in 
televizija

Vzorčne 
storitve

Tiskovna 
sporočila

Prodaja Spletne 
strani 

Označevanje 

Tisk Kuponi Tiskovne 
konference 

Storitve 
uporabnikom

Priporočniki 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
Brošure

Pisarniški 
material 
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 zunanjega 
naročnika. Podjetja s pomočjo oglaševanja v turizmu želijo vplivati na čustva potencialnih in 
dejanskih turistov. Oglasna sporočila imajo tako največkrat namen posredovanja tistih 
značilnosti, občutkov in doživetij, s pomočjo katerih si bodo turisti ustvarili želene podobe o 
proizvodih in destinacijah (Konečnik Ruzzier 2010, 118–120).

Pospeševanje prodaje v turizmu lahko opredelimo kot aktivnosti ali 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).

Odnosi z javnostmi v turizmu morajo biti osnovani na odgovornosti podjetja do njegovega 
naravnega in družbenega okolja, saj lahko le na ta način prispevajo k dolgoročnemu ohranjanju 
in razvoju okolja in družbe v kateri delujejo. Namen odnosov z javnostmi je 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, mnenjski 
voditelji (Konečnik Ruzzier 2010, 126–127).

Konečnik Ruzzier (2010, 129) meni, da je bistvo osebne prodaje v neposrednem odnosu med 
prodajalcem in kupcem proizvoda oziroma storitve. Ker turisti kupujejo predvsem storitve in 
doživetja, je trenutkov, kjer prihaja do stika med turisti in izvajalci storitev v turističnih 
dejavnosti ogromno (turistični vodiči, animatorji, receptorji, strežno osebje itd.). Profesionalen, 
a hkrati pristen odnos zaposlenih v turizmu predstavlja enega izmed ključnih dejavnikov pri 
dojemanju turistovega zadovoljstva. Zaradi tega predstavljajo kakovostni kadri v turističnih 
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podjetjih osnovo za posredovanje visoko kvalitetnega turističnega proizvoda (Konečnik 
Ruzzier, 2010, 129–130).

Kot samostojno orodje trženjskega komuniciranja v turizmu bi lahko navedli tudi neposredno 
trženje, orodje, h kateremu v splošnem prištevamo trženje po pošti, prodajo od vrat do vrat, 
trženje po telefonu, preko televizije in osebnega računalnika. Gre za vzpostavljanje 
neposrednega stika z neznanim turistom. Končni cilj neposrednega trženja je v doseganju 
dvosmerne komunikacije med turističnim podjetjem in turistom ter ohranjanje njunega 
dolgoročnega odnosa (Konečnih Ruzzier 2010, 130).

Uporabniki storitev in zaposleni o svojih izkušnjah in doživljanju turistične organizacije ter 
njenih storitvah pripovedujejo drugim potencialnim uporabnikom. Dober glas, ki se na ta način 
širi, 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 osnove in dopolnilne storitve, pa vendar ne morejo biti vedno 
na voljo tam, kjer jih ti dejansko potrebujejo. Zato je pomembno, da pripravijo jasna in 
razumljiva navodila, ki uporabnike vodijo skozi storitveni proces. Navodila so lahko tiskana 
(brošure, priročniki, nalepke na samopostrežnih napravah ipd.), 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).

Interaktivno trženje predstavlja vedno močnejše in pomembnejše orodje marketinškega 
komuniciranja. Posebej velik je njegov pomen v tistih turističnih podjetjih in na destinacijah, 
ki znajo z njimi dejansko upravljati in izkoriščati dvosmerno komunikacijo ter jo kasneje 
uspešno pretvoriti v učinkovite trženjske strategije, prilagojene ciljnim skupinam. To so spletne 
strani (npr. TripAdvisor), družabna omrežja (Facebook, Instagram) (Konečnik Ruzzier 2010, 
132).

Celostna podoba ali identiteta turistične organizacije je dopolnilna vizualna stran podobe 
(imidža) podjetja. Predstavlja jo simbol ali logotip, ki odraža želeno podobo. Celostna podoba 
organizacije je lahko učinkovito trženjsko orodje samo, če je oblikovana privlačno, če je 
zapomnljiva, značilna in razločevalna (Kodrin 2011, 160).

3.6.5 Udeleženci

Pri storitvah je najpomembnejši človeški faktor – udeleženci so temeljni del storitve. Osebe, ki 
izvajajo storitev, so za porabnika neločljivi del storitve, ki jo kupi, zato je pomembno njihovo 



22

usposabljanje in motiviranje. Ustrezno organizacijsko okolje, kultura podjetja in motiviranje 
zaposlenih vplivajo na boljšo storilnost in kakovost storitev – navzven usmerjeno trženje vodi 
podjetje k ponudbi pravih storitev, notranje trženje pa pomeni, da podjetje te storitve ponudi na 
pravi način (Grlica 2010, 12).

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 veščino komuniciranja z 
ljudmi. Tudi videz in urejenost izvajalcev storitev igrata pomembno vlogo pri prodaji (obleka, 
pričeska, mimika, vonj, hoja in ustrezne geste). Priporočljivo je, da podjetja vlagajo dovolj 
pozornosti in sredstev v sprotno in dopolnilno izobraževanje zaposlenih. Če so izvajalci storitev 
ustrezno motivirani in stimulirani, bo izvršitev storitev potekala v zadovoljstvo kupca kot tudi 
prodajalca (Devetak 2007, 185–186).

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).

 3.6.6 Izvajanje storitev

Izvajanje storitev predstavlja bistvo storitve. Pri tem mora biti poskrbljeno za varnost, kakovost 
in ustrezno hitrost. Izvajalci storitev morajo v celoti obvladati stroko, tehnologijo, tehnološke 
postopke ter institucionalne oziroma zakonske omejitve. Od strokovno usposobljenih kadrov je 
v veliki meri odvisen končni uspeh storitve. Za doseganje dobrih poslovnih rezultatov pri 
izvajanju storitev je potrebno tesno sodelovanje, povezanost in timsko delo med strokovnjaki v 
marketinškem sektorju in izvajalci storitev (Devetak 2007, 186–187).

Kodrin (2011, 167) navaja, da mora storitvena organizacija za vsako stopnjo oziroma vsak 
korak v procesu izvedbe storitve oblikovati dovolj visoke standarde izvedbe, da zadovolji in 
navduši porabnike. Standardi naj vključujejo strokovne parametre ter scenarije za tehnično 
pravilno izvedbo. Vsebujejo naj navodila za ustrezno vodenje kontaktnega osebja. Standardi 
naj bodo postavljeni tako, da jih je možno meriti. Storitve organizacije se morajo zavedati 
pomena prvega vtisa, saj le-ta vpliva na uporabnikovo presojo kakovosti v kasnejših fazah 
izvajanja storitve.

3.6.7 Fizični dokazi

Fizični dokazi predstavljajo vse, kar naročnik vidi, sliši ali občuti. Na šolah so fizični dokazi: 
zgradbe, oprema, učni pripomočki itd. V bolnišnicah so poleg urejenih bivalnih in operacijskih 
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prostorov še: notranja oprema in zunanja ureditev (parki, parkirišča, zelenice, ograje, 
medicinska oprema, instrumenti itd.). Povsod so posebnega pomena: sanitarni prostori, 
garderobe, hodniki, kuhinje, jedilnice, čakalnice itd. V turizmu in letališčih a so še številni drugi 
fizični dokazi (urniki in preglednice o prihodih in odhodih letal). Fizični dokazi morajo imeti 
ustrezno kakovost, videz, konstrukcijo, barvo itd. Od ustreznega fizičnega okolja je odvisen 
uspeh storitve, zadovoljstvo porabnikov in zaposlenih (Devetak 2007, 187–188).
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4 TURIZEM NA KMETIJAH KOT DOPOLNILNA DEJAVNOST

Turistična dejavnost je vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji, pri kateri pripravljamo in 
strežemo jedi in pijače, nastanimo goste ter jim nudimo še kaj. 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 (Kulovec idr. 2002, 86).

4.1 Dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Kmetje so se že od nekdaj ukvarjali, poleg kmetovanja, še z drugimi dejavnostmi, v začetku le 
za lastne potrebe (domača obrt, pridelava pridelkov), pozneje pa tudi za trg, da so si izboljšali 
socialni položaj. Iz dejavnosti so se postopoma razvili v samostojne poklice ali obrti npr. 
mlekar, sirar, kolarstvo, tesarstvo …). 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 in stroje, 
bolje zaposliti proste moči na kmetiji, izkoristiti znanje in spretnosti ter bolje vnovčiti svoje 
kmetijske pridelke. Pri nas se na kmetijah razvijajo dopolnilne dejavnosti, ki so tesno povezane 
s kmetijsko pridelavo. To so predelava in prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov, domača 
obrt in turistična dejavnost na kmetiji, kjer gre tudi za prodajo doma pridelane hrane in izrabo 
razpoložljivega prostora (Kulovec 2002, 9–10).

Na razvoj dopolnilnih dejavnosti vplivajo različni dejavniki, med njimi so predvsem možnosti 
pridobivanja dohodka znotraj kmečkega gospodinjstva in zunanji dejavniki (splošno 
pomanjkanje delovnih mest, nezaposlenost, povečan interes za življenje v čistem naravnem 
okolju, povpraševanje po domačih pridelkih in izdelkih, finančne spodbude), ter 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 pridelavi 
kmetijskih pridelkov je v turizmu na kmetiji ali drugih oblikah podeželskega turizma (vinske 
ceste, turistične poti, vinotoči, osmice, rekreacijske dejavnosti, zabavne in kulturne prireditve 
na podeželju) (Potočnik 2002, 107).

Potočnik Slavič (2010, 98) je na podlagi raziskav na terenu, 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 in tudi kot 
blažilec socialnih razmer. So odgovor na sodobno potrošniško rekreativno družbo in ponovno 
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prebujanje želje po izoblikovanju odnosa do dobrin, kot je lokalna oskrba s hrano. Dopolnilne 
dejavnosti so se v zadnjem desetletju razvijale zaradi:
- vnovčenja podeželskih virov (vinotoči in izletniške kmetije v zaledju večjih zgostitev 

prebivalstva),
- zaprtja delovnih mest na podeželju (lesnopredelovalnih obratov) in aktiviranja notranjih 

potencialov polkmečkih gospodinjstev,
- 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 skupnosti, 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 tudi celotnega podeželskega 
kapitala. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah so pomembne za krepitev regionalnega 
gospodarstva in prepoznavnost območja ter za ohranjanje poseljenosti podeželja (Potočnik 
Slavič 2010, 98).

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oziroma gozdarstvom povezana dejavnost, ki 
se opravlja na kmetiji in omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter 
delovne sile družinskih članov. Za družinske člane se štejejo vsi člani družine, ki prebivajo in 
delajo na kmetiji in niso najeta delovna sila. Dohodek iz dopolnilne dejavnosti na polnoletnega 
družinskega člana ne sme presegati 1,5 povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji 
v preteklem letu in na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ne sme 
presegati tri povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu. 

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).
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Nosilec dejavnosti na kmetiji je fizična oseba, ki je lastnik, zakupnik ali drugačen uporabnik 
kmetije in se za svoj račun ukvarja s kmetijsko dejavnostjo ter je za to ustrezno usposobljen. Za 
ustrezno usposobljenost se šteje: 
- najmanj poklicna kmetijska izobrazba,
- opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih ali 

srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo fizična oseba opravlja 
oziroma jo namerava opravljati,

- najmanj petletne delovne izkušnje na kmetiji ali posamezni kmetijski dejavnosti,
- usposobljenost za opravljanje dopolnilne dejavnosti (Uredba o dopolnilnih dejavnostih na 

kmetijah, Ur. l. RS, št. 57/15, 36/18 ).

Minister predpiše kaj se šteje za usposobljenost za opravljanje posamezne dopolnilne 
dejavnosti. 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. RS, št. 57/15, 36/18): 
- 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 izdelki, 
- predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov,
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela,
- svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo,
- socialno varstvo. 

Na kmetiji se lahko opravlja več vrst dopolnilnih dejavnosti. Za isto vrsto dopolnilne dejavnosti 
se lahko odloči samo en nosilec dopolnilne dejavnosti. Na kmetiji lahko dopolnilno dejavnost 
poleg nosilca dopolnilne dejavnosti izvajajo tudi: nosilec kmetije, člani kmetije, zaposleni na 
kmetiji, ki so vpisani v register gospodarskih in osebe, ki opravljajo delo, ki ni opredeljeno kot 
zaposlovanje na črno. Dopolnilna dejavnost na kmetiji se opravlja za nedoločen čas. V primeru 
opravljanja sezonske dopolnilne dejavnosti se le-ta lahko opravlja največ šest mesecev 
neprekinjeno, v primeru opravljanja dopolnilne dejavnosti osmica se lahko dopolnilna 
dejavnost opravlja največkrat dvakrat na leto po deset dni. Kmetija, na kateri se opravlja 
dopolnilna dejavnost, mora imeti v uporabi najmanj en hektar primerljivih kmetijskih površin 
(Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, UR. 1. RS, št. 57/15, 36/18).
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Preglednica 4: Število dopolnilnih dejavnosti v RS (primerjava 28. 12. 2018 in 1. 1. 2015)

29.12.2018 Od tega 
na OMD* 1.1.2015

Razlike med 
letoma 2018 in 

2015

Spremembe 
– 

2018/2015 
(v%)

Število kmetij 4.606 3.649 4,859 -253 94,8%
Število nosilcev DD 4.697 3.701 4,695 62 101,3%
Število DD 18.230 14.953 15,358 2,872 118,7%
Od tega mali obseg 
prve stopnje predelave 
lastnih kmetijskih in 
gozdarskih pridelkov

62

Povprečno število DD 
na kmetijo

4,0 4,1 3,2 0,8

Vir: KGZS 2019.

Podatki registra dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (KGZS 2019) kažejo, da se dopolnilne 
dejavnosti opravljajo na 4.606 kmetijah, skupaj se na teh kmetijah opravlja 18.230 različnih 
vrst dopolnilnih dejavnosti. V primerjalnem obdobju se je zmanjšalo število kmetij, ki imajo 
dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti za 5,2 %, povečalo pa se je povprečno število 
dejavnosti na kmetiji za dober odstotek. V povprečju se na kmetijah opravljajo štiri dopolnilne 
dejavnosti. Na 1.065 kmetijah se opravlja več kot pet dejavnosti. Po stanju dopolnilnih 
dejavnostih na kmetijah je še naprej največ dejavnosti povezanih s storitvami, sledijo dejavnosti 
povezane z gozdarstvom. Večji obseg dejavnosti predelave kmetijskih pridelkov je pri 
dejavnostih predelave in konzerviranja sadja in zelenjave. Pri turizmu na kmetijah je največja 
zastopanost izletniških kmetij. Razlog za tako zmanjšanje kmetij, ki imajo registrirano 
dopolnilno dejavnost je nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur. 1. RS, št. 57/15, 
36/18), ki je začela veljati sredi avgusta 2015. V skladu z 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.
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Preglednica 5: Število dopolnilnih dejavnosti (DD) na kmetiji po skupinah

Skupine dopolnilnih dejavnosti (DD)
Število 

dopolnilnih 
dejavnosti

Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela 6.440
Predelava primarnih kmetijskih pridelkov 3.890
Dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oz. 
izdelki

2.042

Turizem na kmetiji 1.643
Turizem, ki je gostinska dejavnost 1.074
Turizem, ki ni gostinska dejavnost 1.074
Predelava gozdnih lesnih sortimentov 1.353
Svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno 
dejavnostjo

1.212

Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij 1.040
Predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz 
obnovljivih virov

573

Vzreja in predelava vodnih organizmov 33
Socialno varstvo 4

Vir:  KGZS 2019.

Razvidno je povečanje nekaterih vrst dopolnilnih dejavnosti na račun opuščanja drugih 
dejavnosti. Povečalo se je število dejavnosti povezanih s predelavo gozdno lesnih sortimentov, 
pri turizmu na kmetiji, ki ni gostinska dejavnost, pa je razvidno zmanjšanje nekaterih dejavnosti 
(KGZS 2019).

4.2 Dejavnosti turističnih kmetij

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur. 1. RS, št. 57/15, 36/18) določa, da se turistična 
dejavnost na kmetiji lahko opravlja kot gostinska dejavnost ali kot negostinska dejavnost. Med 
dopolnilne dejavnosti, ki spadajo pod gostinsko dejavnost, štejemo naslednje dejavnosti:
- turistična kmetija z nastanitvijo,
- izletniška kmetija,
- vinotoč,
- osmica.

Med dopolnilne dejavnosti, kamor spadajo negostinske dejavnosti pa štejemo naslednje 
dejavnosti:
- prevoz potnikov z vprežnimi vozili, 
- ježa živali,
- oddajanje površin za piknike,
- muzeji in tematske zbirke,
- tematski parki,
- apiturizem,
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- 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, mora zagotoviti najmanj 40 odstotkov vrednosti lastnih surovin, do 35 
odstotkov lahko dokupi 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 svoje ali  z drugih kmetij. Nudijo se lahko tudi pivo, ustekleničena 
voda, mineralna voda, kakav, čaj, kava (Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, Ur. 1. RS, 
Št. 57/15, 36/18).

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 član kmetje, na kateri se opravlja kmetijska 
dejavnost, v lasti, najmanj desetletnemu 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, prostoru za bivalna vozila, lahko nudi 
tudi druge oblike prenočevanja, na primer senik, čebelnjak in podobne inovativne oblike 
nastanitve. Turistične kmetije z nastanitvijo lahko nudijo največ 30 ležišč. Nastanitvene 
zmogljivosti morajo biti na naslovu kmetije, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost 
turistična kmetija z nastanitvijo, ali 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 nastanitvijo ali v pripadajočem 
objektu vinograda, če vinograd pripada kmetiji in je vpisan v register kmetijskih gospodarstev 
(Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, Ur. 1. RS, št. 57/15, 36/18).

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. Na izletniških kmetijah je lahko 
največ 60 sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu in največ 60 gostov naenkrat. Če ima 
ta kmetija tudi dovoljenje za opravljanje turizma na kmetiji z nastanitvijo, se omejitev sedežev 
ne nanaša na nastanitvene goste. Vinotoč ali osmica se lahko opravlja na naslovu kmetije ali v 
pripadajočem objektu vinograda, če vinograd pripada kmetiji in je vpisan v register kmetijskih 
gospodarstev. Na kmetiji, kjer se opravlja dopolnilna dejavnost vinotoč, lahko nudijo hladne 
prigrizke, kruh in pecivo te 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 
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voda. Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost osmica, se lahko nudijo dnevno 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. 1. 
RS, št. 57/15, 36/18).

4.3 Kategorizacija turističnih kmetij

Na turističnih kmetijah z nastanitvijo označujemo kakovost z jabolki in sicer največ do štiri 
jabolka. Več jabolk zagotavlja boljšo kakovost in večji obseg storitev. Pogoje za kategorizacijo 
turističnih kmetij z nastanitvijo določa Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov, ki 
natančno opisuje pogoje glede urejenosti okolja in zunanjega videza kmetije, urejenost in 
opremljenost 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 kategorizacije 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. 1. RS, št. 62/08, 80/08, 115/08, 75/09).

Slika 4: Znak kategorizacije turističnih kmetij

Vir: ZTKS, 2019c.

4.4 Specializacija turističnih kmetij

V Sloveniji je vse več kmetij, ki se odločajo za razvoj specializirane ponudbe, s katero si želijo 
izpolniti počitniške želje turistom. Kmetije, ki si želijo pridobiti znak specializirane ponudbe 
morajo izpolnjevati obvezne in izbirne pogoje. Če želi turistična kmetija znak za specializirano 
ponudbo, mora biti kategorizirana z najmanj dvema jabolkoma. Znake od leta 2007 podeljuje 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (ZTKS, 2019b).

Turistične kmetije lahko pridobijo naslednje znake specializirane ponudbe (ZTKS, 2019b):
ekološka turistična kmetija,
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- 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 2019b.

4.5 Združenje turističnih kmetij Slovenije

Združenje turističnih kmetij Slovenije je bilo ustanovljeno konec leta 1994 (4. 11.). 
organizirano je v skladu z Zakonom o društvih in kot področna turistična organizacija povezuje 
380 turističnih kmetij iz vse Slovenije. Člani združenja imajo okoli 2.600 ležišč in 13.800 
sedežev (ZTKS, 2019a).

Po podatkih RKG (28. december 2018) Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS 
v Sloveniji, je v naši državi kmetij z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji: 479 izletniških 
kmetij, 95 vinotočev, 32 osmic in 468 turističnih kmetij z nastanitvijo. Vse te kmetije imajo 
skupaj 35.937 sedežev in 5.751 ležišč.

Od ustanovitve dalje skrbi združenje za (ZTKS, 2019a):
- skupen nastop turističnih kmetij na trgu,
- razvoj ponudbe,
- informiranje in usposabljanje nosilcev turistične dejavnosti na kmetijah,
- zastopanje interesov članov na gospodarskem in pravnem področju itd.
- Združenje svojim članom nudi (ZTKS, 2019a):
- brezplačno svetovanje o aktualnih zadevah,
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- mesečno informiranje članov o aktualnem dogajanju,
- brezplačno predstavitev 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 v preteklih dvajsetih letih pomembno vplivale na (ZTKS, 
2019a), ponudile so:

večjo prepoznavnost ponudbe turističnih kmetij,
boljše zavedanje potrošnikov,
boljše poznavanje in večjo naklonjenost ponudbi slovenskih turističnih kmetij,
vsaj 200 % večjo zasedenost zmogljivosti v primerjavi z letom 1997.

Z razvojem turističnih produktov podeželja, z dobro načrtovanim marketinškim 
komuniciranjem na domačem in na tujih trgih, pri katerem sodeluje ZTKS s Slovensko 
turistično organizacijo ter drugimi strateškimi partnerji ter z dvigom kakovosti turističnih 
storitev, želijo v prihodnjih petih letih povečati zasedenost zmogljivosti na 120 dni. S tem bi 
prispevali k višjim prihodkom kmetij iz turistične dejavnosti, k novim delovnim mestom na 
kmetijah ter k ohranjanju poseljenosti in kulturne krajine slovenskega podeželja (ZTKS, 
2019a).

Vse turistične kmetije, ki so včlanjene v Združenje, so predstavljene v katalogih Združenja 
turističnih kmetij Slovenije in STO (slovenske turistične organizacije), z opisom ponudbe, z 
zemljevidi in opisom dostopa na kmetijo, predstavljene so tudi na uradnem slovenskem 
turističnem portalu: www.slovenia.info in spletni strani: www.turisticnekmetije.si. Poleg tega 
so kmetije predstavljene tudi na socialnih omrežjih Facebook (Farmstay Slovenia) in Instagram 
(#farmstaySlovenia). Združenje je tudi član Eurogitesa, Evropskega združenja za ruralni 
turizem in je predstavljeno tudi na www.eurogites.org. Združenje je sodelovalo tudi v 
mednarodnih projektih Počitnice brez meja na kmetijah, od leta 2004 pa je tudi član evropskega 
združenja za turizem na podeželju Eurogites (ZTKS, 2019a).
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4.6 Značilnosti turističnih kmetij v Sloveniji

Turizem na kmetijah ima v Sloveniji precej dolgo tradicijo. Začel se je razvijati v šestdesetih 
in sedemdesetih letih 20. stoletja. V zadnjih letih sta se povečali ponudba in povpraševanje. V 
obdobju od leta 2008 do 2013 po podatkih SURS število turističnih kmetij zrastlo za 41,9 
odstotkov. Podatki Statističnega urada RS za leto 2013 navajajo, da je bilo v Sloveniji 335 
turističnih kmetij, ki so gostom ponujale nastanitev, kjer je bilo na voljo 4.886 ležišč, kar je 
prestavljalo 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 zmogljivosti in 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).

V zadnjih desetih letih 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).
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Preglednica 6: Oblike dopolnilnih dejavnosti (DD) turizma na kmetiji v Sloveniji
Skupine 

turističnih kmetij 
(TK)

Št. 
kmetij

Skupno 
št. DD Vrsta ponudbe na turističnih kmetijah Št. DD

TK z nastanitvijo 454 483 Kmetija z nastanitvijo
Kmetija z nastanitvijo – kmetija s 
prostorom za kampiranje

431
52

TK s hrano in 
pijačo, 
gostinski del

633 673 Izletniška kmetija
Vinotoč
Osmica
Planšarija

481
142
38
12

TK z drugo 
ponudbo,
negostinski del

339 748 Ogled kmetije in njenih značilnosti in 
ogled okolice kmetije
Prikaz vseh del iz osnove kmetijske in 
gozdarske dejavnosti
Prikaz vseh del iz ostalih vrst 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Turistični prevoz potnikov z vprežnimi 
vozili
Ježa živali
Žičnice, vlečnice, sedežnice
Oddajanje športnih rekvizitov
Oddajanje površin za piknike

196

91

79

63
90
7

64
158

Vir: Cigale idr. 2014, 70–71.

32%

44%

24%

TK z nastanitvijo

TK s hrano in pijačo

TK z drugo ponudbo 

Slika 6: Delež turističnih kmetij (TK) v Sloveniji

Vir: Cigale, idr. 2014, 71.
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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 nudilo še nastanitev v kampih, 
23 pa jih 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 osnove in dopolnilne dejavnosti itd.) 
se je ukvarjalo 339 kmetij. Na 401 kmetiji so obiskovalcem nudili bolj raznoliko ali bolj 
celovito turistično ponudbo, tako gostinsko kot negostinsko. 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 bivanja ali obiska kmetije 
doživeti čim več. Zahtevnejši gostje zato 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 
št. ležišč

Skupno št. 
ležišč (v%)

Ležišča na 
turističnih kmetijah z 

nastanitvijo

Ležišča na turističnih 
kmetijah z nastanitvijo 

(v%)
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: Cigale idr. 2014, 74.

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).



36

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 100,0 100,0 100,0 100,0

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).

Turistične kmetije v Sloveniji lahko glede na lokacijo razdelimo na tri tipe (Cigale idr. 2014, 
76):
- turistične kmetije, ki so nastale v zaledju pomembnejših turističnih krajev ali na 

pokrajinsko najbolj privlačnih območjih, kjer so med dejavniki nastanka pomembni 
interes, možnost kmetov in pokrajinske značilnosti,

- turistične kmetije z gostinsko ponudbo, ki so nastale v navezavi na 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 z ugodnimi 
možnostmi na stran ponudbe (razpoložljiva delovna sila, prostori, lokacija) 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 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 pa internet. 
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 
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turistični kmetiji jim je najpomembnejša gostoljubnost domačinov, na drugem mestu pa 
občutek varnosti in zaupanja vredno osebje ter kakovostne storitve (Aleš 2012).

4.7 Značilnosti turizma na kmetijah v Sloveniji

Slovenija ime precej dolgo zgodovino turističnega razvoja. Prvi turistični kraji na slovenskem 
ozemlju so se pojavili že v 19. stoletju in se do konca stoletja razvili v pomembna turistična 
središča (Rogaška Slatina, Bled, Portorož …). Turizem je pomembna gospodarska dejavnost, 
ki je leta 2006 prispevala, skupaj s posrednimi učinki 8,5 % BDP. Še višji je prispevek turizma 
k BDP-ju po oceni Svetovnega gospodarskega foruma (World Economic Forum, po kateri naj 
bi ta znašal kar 12,8 %, k skupni zaposlenosti pa naj bi prispeval 13,0 % oziroma 111.000 
delovnih mest (Cigale idr. 2014, 13).

Turizem je številne slovenske pokrajine zaznamoval v odločilni meri. Pri tem je vplival na 
njihovo gospodarsko in družbeno strukturo in tudi na njihovo zunanjo podobo. Po drugi strani 
je turizem zelo odvisen od geografskih značilnosti pokrajine, v kateri je prisoten, kar v 
pomembni meri vpliva na značilnosti povpraševanja in ponudbe po določenem prostoru. 
Dejavniki (naravna in kulturna dediščina, primernost pokrajine za različne oblike rekreacije na 
prostem, ipd.), ki so vplivali na turistično privlačnost Slovenije (Cigale idr. 2014, 13).

Turistične kmetije so zelo razpršene po slovenskem ozemlju in jih najdemo v večini slovenskih 
občin. Počitnice na turističnih kmetijah niso takšne kot oddih na morju ali v zdraviliščih. Na 
turističnih kmetijah so ljudje tesno povezani z naravo, ljudmi, živalmi, z njihovo kulturo, 
življenjsko modrostjo, šegami. Slovenske turistične kmetije izpolnijo pričakovanja starejših in 
mlajših. Odrasli na turističnih kmetijah najdejo kotičke miru in sprostitve, otroci igrišče brez 
meja, odrasli se lahko spoznajo z domačimi vrstniki. Turistične kmetije so namenjene sprostitvi 
in zabavi v neokrnjeni naravi. Ponudba turistične kmetije vedno vključuje dejavnosti v naravi, 
tam so prisotne živali. Turizem na kmetiji ponuja tudi bogato kulinariko najbolj značilnih, 
tradicionalnih jedi (domači slovenski med, kraški pršut, kranjska klobasa, žganci, potica, 
žlikrofi itd.). Pogosto je tudi prikazovanje starih obrti, ki so že izumrle. Potekajo tudi 
praznovanja starih kmečkih praznikov (praznik kostanja, praznik refoška, čebelarski praznik, 
sejmi, ovčarski praznik, praznik košnje itd.). Nekatere turistične kmetije so usmerjene tudi v 
ekološko pridelavo hrane (ZTKS 2019a).
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5 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O STRATEGIJAH IZBRANE TURISTIČNE 
KMETIJE TUŠEVO

5.1 Predstavitev turistične kmetije Tuševo

Osnovni podatki o turistični kmetiji Tuševo (Turistična kmetija Tuševo 2019):
- Sedež kmetije: Lopatnik 11, 3320 Velenje,
- Lastnik kmetije: Uroš Drev,
- Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji: Uroš Drev,
- Število zaposlenih na kmetiji: 0.

Turistična kmetija Tuševo se nahaja v Vinski Gori, v Lopatniku, ki spada pod Mestno občino 
Velenje. Leži na samem, sredi gozda, obdana s travniki in pašniki ter lepim razgledom na 
Šaleško dolino. Leži na 618 m nadmorske višine. Lastnik kmetije in nosilec dopolnilne 
dejavnosti je od leta 1991 Uroš Drev, ko so začeli z gradnjo hiše, kjer imajo sedaj prostore za 
zaključene družbe, sobe za goste ipd. Turistična kmetija Tuševo je začela z obratovanjem leta 
2004. Turistična kmetija Tuševo ima ime po prejšnji kmetiji, kjer se je reklo, po domače, 
»kmetija Tuš«, ko so registrirali turistično kmetijo, je niso mogli poimenovati Tuš, zaradi verige 
trgovin Tuš, zato so se malo poigrali z imenom in nastalo je Tuševo. Na kmetiji se ukvarjajo z 
govedorejo, prašičerejo, imajo nekaj kokoši, ponija, s sadjarstvom, pridelavo mesa za domače 
potrebe, peka kruha, izdelujejo suhomesnate izdelke za domačo uporabo. S sadjarstvom si 
zagotovijo sadje, ki ga uporabijo za domač jabolčni sok, jabolčnik, jabolčni kis, Tuševo vino 
(liker), borovničevec, zeliščni liker. Na kmetiji živijo vsi člani družine (5 članska družina), s 
svojimi partnerji in otroci. Najmlajši sin trenutno obiskuje strojno fakulteto, v zelo veliko 
pomoč je tudi na kmetiji, kjer je vedno veliko dela, tako strojnega kot ročnega. Člani družine 
radi pojejo, lastnik Uroš z veseljem zaigra na harmoniko ali kontrabas. S kmetije je odlična 
izhodiščna točka za pot na Kozjak, v Vinsko Goro, na Dobrno ali v Velenje. Z avtomobilom je 
kmetija oddaljena 15–20 minut od Term Dobrna ali Term Topolšica. Urejeno igrišče za tenis je 
oddaljeno le dobrih deset minut. Poleti imajo za goste na razpolago klimatizirano jedilnico in 
sončno teraso, pozimi pa jim nudijo toplo krušno peč. Na kmetiji je za najmlajše poskrbljeno z 
igrali, igriščem za mali nogomet in košarko, s peskovnikom, gugalnicami ipd. Kmetija obsega 
10 ha, od tega 3 ha gozda, ostalo (7 ha) pa obdelovalne površine. Cilj Turistične kmetije Tuševo 
je pridelati 80 % domače hrane. Na Turistični kmetiji Tuševo se lahko predstavijo z domačo 
govejo juho, domačim kruhom, ajdovimi žganci, in jabolčnim zavitkom, vse to pa pripravlja 
lastnikova žena Viktorija. Prav tako sami pripravljajo domač jabolčni sok, jabolčnik, 
borovničevec, borovničev liker, zeliščni liker. V letu 2017 so zasadili nov sadovnjak s 
petdesetimi češplji/slivami in petdesetimi jablanami, vse so avtohtone sorte. V starem 
sadovnjaku pa imajo pridelke jabolk, sliv, hrušk. Na njivah pridelujejo zelje, bučke, česen, 
krompir, čebulo ipd. Vsi pridelki so namenjeni zgolj za domačo uporabo, oziroma so 
uporabljeni pri pripravi hrane za goste. Turistična kmetija Tuševo stremi k temu, da bi imeli 
čim večjo samooskrbo, v ta namen so naredili ogrevanje na lesno bio-maso s sekanci in 



39

kolektorje na sončno energijo. V bližnji prihodnosti imajo v načrtu tudi sončno elektrarno. 
Primarna dopolnilna dejavnost na kmetiji je turistična kmetija z nastanitvijo in izletniška 
kmetija. Na voljo ima 5 sob s skupno petnajstimi ležišči. Vsaka soba ima svojo 
kopalnico/toaletne prostore. Prav tako ima kmetija na voljo 60 sedežev, za zaključene skupine, 
izletnike ipd. Turistična kmetija Tuševo je kolesarjem prijazna, kar pomeni da je specializirana. 
Kategorizirana pa je s tremi jabolki. Lastnik kmetije poudarja, da se pri njih najraje zadržujejo 
družine z malimi otroci, ker tam ni prometa in so otroci varni, imajo ograjeno igrišče in jim 
ponujajo veliko različnih aktivnosti. Možne aktivnosti na kmetiji so: pohodništvo, smučanje, 
tek na smučeh, namizni tenis, lokostrelstvo, kolesarjenje, balinanje, otroško igrišče. Aktivnosti 
v okolici pa: zmajarstvo, jadralno padalstvo, konjeništvo, tenis, kopanje v reki, veslanje, lov in 
ribolov. Uroš Drev je končal strojno šolo in kmalu odprl svojo samostojno dejavnost – nizke 
gradnje. Kasneje pa je postal tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kjer večino dela 
opravlja njegova žena Viktorija, ki je kmečko zavarovana. Gospod Uroš Drev ima opravljen 
tečaj za nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji od leta 2002. Ker je kmetija zelo lepo urejena, 
je obdana s travniki in gozdovi, se na njej ustavi veliko pohodnikov, pripeljejo se tudi z 
avtomobili, ali pa se najavijo avtobusni izletniki. Na voljo imajo tudi sobo za razvajanje, ki 
vključuje finsko savno, masažno kad, posteljo, toaletne prostore in teraso za sončenje 
(Turistična kmetija Tuševo 2019).

Slika 7: Turistična kmetija Tuševo

Vir: Turistična kmetija Tuševo 2019.
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5.2 Dejavnosti turistične kmetije Tuševo

Lastnik kmetije, Uroš Drev, je nosilec naslednjih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
- turistična kmetija z nastanitvijo,
- izletniška kmetija,
- pridelava primarnih kmetijskih pridelkov,
- prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetije,
- pridelava sadnega soka,
- proizvodnja sušenega, soljenega ali dimljenega mesa vseh vrst,
- proizvodnja mesnih izdelkov,
- proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic (Turistična kmetija Tuševo 2019).

5.3 Raziskava o strategiji marketinga izbrane turistične kmetije Tuševo

V empiričnem delu zaključne naloge smo na turistični kmetiji Tuševo izvedli kvalitativno 
raziskavo v obliki pol strukturiranega intervjuja z lastnikom turistične kmetije Tuševo, 
gospodom Urošem Drevom, s katero smo želeli izvedeti, kakšno načrtovano in izvajano 
strategijo marketinga ima izbrana turistična kmetija.

Gospoda Dreva smo vprašali, zakaj so se na njihovi kmetiji odločili, da se bodo začeli ukvarjati 
s turistično dejavnostjo. »Že od nekdaj sem imel željo po turistični kmetiji, kjer bi lahko moja 
žena skrbela za goste, hrano in vse potrebno. Ker sem za ženo vzel kuharico, je bila želja zaradi 
njenega poklica še večja in bolj izvedljiva. Poleg tega pa je prihajala z večje kmetije in z 
veseljem opravlja vsa kmečka opravila. Leta 1991 smo kupili parcelo na kateri danes stoji naša 
turistična kmetija. Prvotno je bila tam kmetija Tuš, od katere še danes stojita »stara hiša« in 
hlev, ki je obnovljen. Začeli smo z gradnjo hiše, kjer so danes vsi prostori za izletnike, goste, 
prenočišča. V pritličju smo uredili kletne prostore, hladilnico. V prvem nadstropju so prostori 
za izletnike oziroma za namen izletniške kmetije, s šestdesetimi sedeži, kuhinjo, toaletnimi 
prostori ipd. V drugem nadstropju pa so sobe namenjene turizmu z nastanitvijo in naše 
stanovanje, kar pomeni da smo našim gostom vedno na voljo. Kot drugo stvar pa lahko 
navedem, da je želja po turistični kmetiji zato, da si pridobimo dodano vrednost na pridelane 
izdelke na kmetiji (meso na krožnike, zelenjavo, žgane pijače), ker s samo kmetijo ne moreš 
preživeti, smo kasneje registrirali dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji so registrirane od leta 2004.«

Zanimalo nas je, kdaj so na turistični kmetiji Tuševo začeli sprejemati prve goste in kaj jim 
ponujajo. Na to vprašanje je gospod Drev odgovoril: »Prve turiste smo sprejeli v letu 2004, ko 
smo registrirali dopolnilno dejavnost. Pred tem smo še bili v fazi gradnje, oziroma smo 
dokončevali gradnjo in opremljali prostore. Želeli smo, da prve goste sprejmemo v lepo urejene 
prostore. Namreč na začetku še nismo imeli možnosti nastanitve, ampak samo izletniško 
kmetijo, tako da so naši prvi in na začetku najpogostejši gosti bili izletniki oziroma zaključene 
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skupine. Kasneje, ko smo uredili še sobe za goste, smo registrirali tudi dopolnilno dejavnost 
turistična kmetija z nastanitvijo. K nam so prihajali tudi gostje, v nastanitvene prostore. V sobe 
so večinoma prihajali tujci, ki so za nas izvedeli preko interneta ali kataloga zveze turističnih 
kmetij Slovenije. Trenutno vseeno prevladuje dejavnost izletniške kmetije, saj k nam prihajajo 
zaključene skupine, z željo po raznih praznovanjih ipd. Imamo vso hrano po naročilu, kar 
pomeni, da se morajo gosti predhodno naročiti. Največ je domačih gostov, ki prihajajo iz bližnje 
in daljne okolice, največkrat po priporočilu znancev ali sorodnikov. Z dejavnostjo turistična 
kmetija z nastanitvijo pa smo pričeli, kot omenjeno, kasneje, ko smo uredili vse potrebno, v 
začetku obratovanja so k nam prihajali predvsem tujci, trenutno pa, posebej letos, večinoma 
domači turisti, delavci, ki so poslani iz drugih krajev v Velenje, iz poslovnih namenov.

Slika 8: Okolica Turistične kmetije Tuševo

Vir: Turistična kmetija Tuševo 2019

Na vprašanje, ali je pred odločitvijo za ukvarjanje s turistično dejavnostjo naredil kakšno 
raziskavo trga, nam lastnik kmetje odgovarja: »Pred odločitvijo v usmeritev v turistično 
dejavnost nisem naredil raziskave trga. Namreč takrat v bližnji okolici ni bilo nobenega 
kmečkega turizma, kar je pomenilo da nismo imeli konkurence v bližnji okolici, zato sem se 
tudi odločil, da se usmerimo v turistične dejavnosti in poskusimo. Ker torej večje konkurence 
v bližini ni bilo, so k nam prihajali predvsem domačini, ki so praznovali razne dogodke (rojstni 
dnevi, poroke, obhajila, birme, sv. krsti ipd.). Ker je naše marketinško oglaševanje predvsem 
˝od ust do ust˝, so s širjenjem dobre besede o nas, začeli prihajati tudi iz bolj oddaljenih krajev. 
Če bi v današnjem času razmišljal o ukvarjanju s turistično dejavnostjo, bi tokrat po vsej 
verjetnosti raziskave trga opravil, saj je to področje danes vsekakor bolj obsežno, na trgu je vse 
več konkurence in težje bi ˝tvegal˝ danes, kot pa v tistem času.«

Pri izbiri tržnega segmenta v turizmu so se na turistični kmetiji Tuševo usmerili na domače in 
tudi tuje turiste. Ciljni gostje so iz sosednjih držav (Hrvati, Italijani, Madžari in Avstrijci), gostje 
iz ostalih držav (Nemci, Francozi, Angleži itd.), glede na trenutno stanje pa so potencialni 
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gostje, domači gostje. Lastnik kmetije Uroš je pojasnil: »Ko smo se na kmetiji začeli ukvarjati 
s turistično dejavnostjo, smo načrtovali, da bodo našo turistično kmetijo obiskovale predvsem 
družine z otroci, mladi pari in domačini. Namen njihovega obiska naj bi bile počitnice in 
sprostitev v naravi in miru in kjer bi otroci imeli možnost brezskrbnega igranja v naravi, kjer bi 
se spoznavali in božali domače živali. Na kmetijo naj bi prihajali tudi turisti, ki želijo počitnice 
preživeti aktivno, v gibanju (kolesarji, planinci, alpinisti, plavalci, igralci tenisa, tekači, jahači 
itd.) saj se kmetija nahaja v bližini Term Dobrna, Term Topolšica, v neposredni bližini se nahaja 
tudi tenis igrišče, možnost jadranja s padalom, vzpon na Gonžarjevo peč (alpinisti), poleg tega 
je naša kmetija obdana z gozdom, ki ima veliko različnih pohodniških poti in stez za 
kolesarjenje. Gostje naj bi bili tudi raziskovalci in občudovalci kulturne in zgodovinske 
dediščine, saj se v bližini nahajajo stara mesta s tisočletno zgodovino (Velenje, Dobrna, Šoštanj, 
Celje …), pa tudi obiskovalci različnih tekmovanj in prireditev.

Na vprašanje, kakšna je konkurenčna prednost in marketinško pozicioniranje turistične kmetije 
Tuševo na trgu turističnih storitev in kaj bi lahko izpostavili kot njihovo ključno konkurenčno 
prednost, je lastnik turistične kmetije Tuševo odgovoril: »Naša največja konkurenčna prednost 
je lokacija kmetije, ki leži na samem, obdana s travniki in gozdovi in je hkrati odlično prometno 
dostopna, saj so ceste do nas vedno urejene in dostopne z avtomobili, kot tudi avtobusi, kar 
pomeni, da je tudi zelo varno za otroke, zato so družine z majhnimi otroki nadvse zadovoljne. 
Od avtoceste je naša turistična kmetija oddaljena 12 km, od železniške postaje v Velenju pa 9 
km. V bližini so turistični kraji (Velenje, Dobrna, Topolšica, Celje), smučišče (Kope), termalni 
turizem (Dobrna, Topolšica), kopališča (Velenje, Laško). Prednost je tudi bližina mesta 
Velenje, kjer se odvijajo turistični in kulturni dogodki, predstave, tekmovanja idr. Konkurenčno 
prednost predstavljajo tudi sobe za goste. Prav tako tudi naša dodatna ponudba in aktivnosti. 
Imamo tudi sobo za razvajanje, ki vključuje finsko savno, veliko masažno kad, posteljo, 
kopalnico s tušem in veliko teraso za sončenje. Lahko izpostavim tudi domačo hrano, skrbno 
pripravljeno iz več kot 80% doma pridelane hrane. Prav tako se je moja žena udeležila več 
različnih tekmovanj, za pekovske izdelke, kjer je sodelovala z domačim kruhom in potico in 
prejela številna zlata, srebrna in bronasta priznanja, ki jih je prejela na ocenjevanju »Dobrote 
slovenskih kmetij« na Ptuju in na »Festivalu potic« v Preboldu. Poleg tega imamo na kmetiji 
veliko domačih živali, ki so zanimive najmlajšim obiskovalcem, imamo lepo urejeno veliko 
igrišče, ki je ograjeno in primerno za igro z žogami in tudi manjše igrišče, kjer so postavljena 
različna igrala (gugalnice, peskovnik, tobogan). Poleg tega pa lahko poudarimo tudi prijaznost 
osebja, torej družinskih članov (še posebej žena Viktorija je zelo komunikativna oseba, ki se 
prilagaja vsem željam gostov) in prav tako domačinov.«
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Slika 9: Priznanja iz tekmovanj »Dobrote slovenskih kmetij« in »Festival potic«

Vir: Turistična kmetija Tuševo 2019.

» Naša ključna konkurenčna prednost so lepote narave, mir, domača hrana in prijaznost. Vse to 
pa pogojuje tudi zadovoljstvo naših gostov, ki vedno z dobrimi besedami o naši kmetiji, k nam 
privabljajo vedno nove goste. Predvsem pomembna jim je tudi varnost otrok, zato lahko 
brezskrbno uživajo v hrani in pijači, medtem, ko se otroci prosto igrajo zunaj, brez večjih 
nevarnosti. Dobro ime turistične kmetije gradimo na prijaznem in profesionalnem odnosu do 
gostov. Gostje si želijo osebnega odnosa in občutka, da niso samo številke. Dobre besede gostov 
so za nas najboljša reklama, saj bodočim potencialnim gostom zagotavljajo, da na naši turistični 
kmetiji dobijo največ za svoj denar. Vsi člani družine smo zelo prijazni, komunikativni, dobro 
govorimo angleški in hrvaški jezik. Gostom se trudimo v največji 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 Uroš Drev.

Zanimalo nas je, kako določajo cene njihovih storitev in kaj pri tem upoštevajo. Na to vprašanje 
je gospod Drev odgovoril, da cene za najem sobe s pol– ali polnim penzionom, ali celo samo 
nočitev določajo glede na konkurenco na trgu, predvsem glede na druge turistične kmetije, ki 
oddajajo sobe za goste. Cene ne glede na sezono ostajajo enake. Cene za hrano pa se 
spreminjajo glede na želje gostov, odvisne so od tega, kakšen jedilnik si sestavijo gostje in 
kakšni so vključeni stroški. »Ceno določimo s pomočjo obstoječih stroškov, kateri dodamo 
minimalno maržo, ravnamo se tudi glede na konkurenco,« pojasni gospod Uroš Drev.

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 Uroš Drev odgovoril: »Z aktivnostmi marketinškega komuniciranja želimo potencirane 
turiste seznanjati s ponudbo naše turistične kmetije ter jih tako privabiti, da se bodo odločili za 
počitnice in izletniški turizem na naši kmetiji. Pri tem se poslužujemo predvsem elementov 
oglaševanja, osebne prodaje, pospeševanja prodaje, odnosov z javnostmi in celostne podobe 
kmetije. Ko se je v našem kraju, v Lopatniku, leta 2008 zaključila napeljava vodovoda Mestne 
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občine Velenja, smo ob otvoritvi le tega na naši kmetiji pogostili vse povabljene na prireditev. 
Na dogodek so bili povabljeni župan, vaški duhovnik, novinarji, sosedje in ostali. S tem smo 
bili tudi predstavljeni javnosti. 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 (Farm Stay Slovenia). Naša turistična kmetija 
je predstavljena tudi na socialnem omrežju Facebook. Katalog slovenskih turističnih kmetij 
izide vsako drugo leto. Za aktivnosti marketinškega komuniciranja letno namenimo od 500 do 
1.000 EUR.«

Slika 10: Logotip turistične kmetije Tuševo 

Vir: Turistična kmetija Tuševo 2019.

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 Tuševo povedal, da število 
gostov raste. Na naši kmetiji je največ gostov s področja izletniške kmetije, torej zaključenih 
skupin. Letno število le-teh niha od približno 1.400 do 2.000 gostov. V največji sezoni pri nas 
načeloma ni večjega števila gostov, kar pomeni, da ni gostov v obdobju od januarja do marca 
in v obdobju med julijem in avgustom. Število gostov niha. V letu 2015 je bilo približno 21 % 
manj gostov, kot leta 2016. Večino gostov prihaja iz Slovenije. Med njimi je največ družin z 
manjšimi otroci, in gostov srednje starostne skupine. V letu 2018 je bila povprečna zasedenost 
ležišč 60 dni. K nam prihajajo zadnje čase v sobe za goste večinoma delavci, torej iz poslovnih 
namenov oziroma službeno iz drugih krajev po Sloveniji in pa mladi pari, ki prenočijo in hkrati 
izkoristijo tudi sobo za razvajanje.
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Preglednica 9: Število gostov na turistični kmetiji Tuševo
Leto 2015 2016 2017 2018

Število gostov 1.400 1.705 1.900 2.000
Indeks (glede na predhodno leto) 121,8 111,4 105,3
Letna zasedenost ležišč (dni) 30 45 55 60

Vir: Turistična kmetija Tuševo 2019.

Zanimalo nas je, katere dodatne aktivnosti ponujajo gostom na turistični kmetiji Tuševo. 
Lastnik kmetije Tuševo je odgovoril: »Na naši kmetiji ponujamo kar nekaj dodatnih aktivnosti 
za goste. Mimo nas poteka kolesarska pot, ki vodi tudi skozi gozd, ravno zaradi tega smo se 
specializirali kot turistična kmetija prijazna kolesarjem. Na voljo imamo na izposojo kolesa za 
odrasle, otroke in zraven vso potrebno opremo (čelade) ter dva sedeža za otroke. Prav tako je 
naša turistična kmetija dobro izhodišče za pohodništvo, saj od nas vodi veliko različnih poti 
(Kozjak, Radojč, Ramšakov vrh, Gonžarjeva peč, itd.). Imamo tudi eno veliko ograjeno igrišče, 
ki je primerno za igre z žogami (nogomet, košarka, odbojka …) ter eno majhno igrišče, kjer so 
gugalnice, peskovnik in tobogan. V bližini je tudi smučišče Kope, kamor se lahko odpravijo vsi 
ljubitelji smučanja. Gostom nudimo tudi balinanje, namizni tenis. V neposredni bližini je tudi 
igrišče za tenis, konjeništvo, v Velenju je med poletjem odprta tudi »Velenjska plaža«, kjer se 
lahko gostje kopajo, sončijo, na voljo so jim tudi vodna igrala. Na Velenjskem jezeru je možen 
tudi ribolov. V Topolšici in na Dobrni pa imamo tudi terme. Za razvajanje pa smo poskrbeli 
tudi na naši kmetiji, kjer imamo sobo za razvajanje, ki vključuje finsko savno, masažno kad, 
toaletne prostore, veliko posteljo in teraso za sončenje.«

Ker gost želi na počitnicah čimveč doživeti in izvedeti veliko zanimivosti o kraju kjer bo bival, 
smo gospoda Dreva povprašali, katere turistične znamenitosti so v njihovem kraju in okolici. 
Izvedeli smo, da zgodovinski zametki Vinske Gore, ki je v neposredni bližine kmetije, segajo 
v obdobje pred romaniko, saj s kamni tlakovana pot, ki vodi malo pod cerkvijo, še danes velja 
za »rimsko cesto«. Ime kraja se je v preteklosti spreminjalo, sprva je to bil Št. Janž na Peči 
(poimenovano po skali, na kateri stoji cerkev), nato Šentjanž in v novejši dobi Vinska Gora 
(Šentjanž se še danes uporablja v cerkvenih krogih zaradi cerkve sv. Janeza Krstnika). Pod 
krajevno skupnost Vinska Gora spadajo naselja: Lopatnik, Lipje, Pirešica, Janškovo selo, 
Prelska in Črnova ter Vinska Gora. Ime nosi od leta 1955 in se navezuje na vinorodni sloves, 
saj so, kot je zapisano v gornjegrajskem urbarju, za gospodično iz Gornjega Gradu že leta 1553 
z Vinske Gore vozili vino. Trtna uš je v 19.stoletju uničila bogate nasade vinske trte, ki so 
nenazadnje dali kraju tudi ime in s tem povzročila velike spremembe v kultivirani pokrajini. 
Nasadi vinske trte so namreč bili po tej katastrofi  zamenjani z drugačnimi kulturami, prej tako 
tipična viničarska pokrajina pa je začela spreminjati svoj značaj. Ime zaselka (hrib) Lopatnik v 
Vinski Gori se je začelo pojavljati leta 1329, kjer sta v tem času ležali dve kmetiji. 

Na območju Vinske Gore je nekaj lepih primerov kraških jam in brezen, med njimi izstopa od 
daleč vidna skala, na kateri stoji cerkev. Podoba »cerkve na skali« je ˝zaščitni znak˝ Vinske 
Gore. S svojo enkratno podobo z vidika naravne posebnosti, združene s kulturno-zgodovinsko 
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preteklostjo kraja skozi stoletja in dogajanja okrog njega, lege, je glavna znamenitost kraja. V 
bližini cerkve se nahaja tudi Gonžarjeva peč, ki jo tvori prepadno skalovje na njeni levi in lok 
gozdnatega hriba Radojč nad cerkvijo. Planinski obiskovalci imajo možnost vse doživeti v živo, 
saj preko vseh teh točk vodi krožna planinska pot »Po poteh Vinske Gore«.

Cerkev sv. Janeza Krstnika

Obzidana cerkev sv. Janeza Krstnika stoji na robu Vinske Gore in je bila prvič omenjena leta 
1347. Deli srednjeveške cerkve so ohranjeni v zidovih prezbiterija. Kasnejše prezidave so 
zakrile njeno zgodnjegotsko podobo. Leta 1843 je cerkev dobila novo podobo, na zunanji steni 
prezbiterija, ki je bila nekoč na prostem, danes pa jo zakriva zvonik, je freska sv. Krištofa iz 
časa okoli leta 1420. Križev pot (olje na platnu) je še baročen.

Temnjaški vrelec in dolina mlinov

Potok Temnjaški vrelec se v virih navaja tudi kot Ponikva in Potoški vrelec, voda v njem naj bi 
bila topla. Najdeni so bili ostanki lesenih cevi, po katerih naj bi bila včasih napeljana na Kačji 
grad. Temljaški vrelec je bil včasih poln vode in je poganjal sedem mlinov (Gregorjev mlin, 
Petračev mlin, Sadjavšekov mlin, Zgornji Volkov mlin, Spodnji Volkov mlin, Gorjačev mlin 
in Brecljev mlin. Mlini so delovali vse do večera, 5.junija 1954, ko je nastalo veliko neurje. 
Vode Hudinje, Dobrnice in njunih pritokov so si ob ovinkih kopale novo strugo, izpodjedale 
bregove, odnašale mostove, mline in žage. Najbolj ohranjen v dolini mlinov je zgornji Volkov 
mlin, ki je bil leta 2007 obnovljen, v preteklosti je mlel žito za potrebe Kačjega gradu. 

Grad Kačnik (Kačji grad, Stari grad)

Je spomenik profane stavbne dediščine. Grajska razvalina, jedro je nastalo v obdobju zgodnje 
gotike, zadnje prezidave so iz obdobja renesanse. Vedutno izpeljana lokacija na vrhu skalne 
kope v naselju Lokovina nad Dobrno.

Ekomuzej – Grilova domačija

Grilova domačija je v ekomuzej prenovljena stara viničarija na nekdaj vinorodnem pobočju 
Lipja pri Velenju. V sklop domačije sodijo hiša, gospodarsko poslopje, vinograd, travnik in 
sadovnjak. Hiša ima črno kuhinjo, zgrajena je bila sredi 19. stoletja, krita s slamnato streho. 
Poleg hiše je vodnjak, ob hiši je manjši zelenjavni vrt. Ob vinogradu raste izjemno velik grm 
pušpana, katerega starost je glede na meritev ocenjena 300 do 400 let. Imajo tudi vzorno urejen 
vrt z več kot sto primerki zelišč, tudi v sadovnjaku rastejo le stare sorte jablan.

Gonžarjeva peč

Pečino, ki je naravna znamenitost in je dobila ime po bližnji Gonžarjevi domačiji, gradi enoličen 
krušljiv svetlo siv triasni dolomit. Mogočna stena je nastala kot posledica premikanja ob 
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tektonskem prelomu. S svojo podobo, dimenzijo in nadmorsko višino 575 m predstavlja najbolj 
vpadljivo točko Vinske Gore. Po njenem obrobku vodi planinska pot, z njenega vrha pa je 
čudovit razgled na Savinjsko in Šaleško dolino, Celjsko kotlino, itd. Vznožje skale skriva v sebi 
tudi legende o Romih. Je tudi zavarovana plezalna pot (učni poligon), poteka direktno po južnih 
stenah osrednjega dela peči od vznožja stene do razgledne točke, kjer se združi s pohodno potjo.

Graščina Dobrova

Dvor omenjen 1415, je bil na začetku 17. stol. prezidan v graščino. 

Večnamenski dom Vinska Gora

Stoji v središču Vinske Gore in je poznan po številnih prireditvah. Že pred 25 leti so v njem 
gostili TV oddaje, kot je Novoletni video meh. Tukaj so bile snemane tudi: Slovenska polka in 
valček, Poglej in zadeni, Med vinskimi trsi. Tukaj se odvijajo številni koncerti znanih 
ansamblov in pevcev. Možen je tudi najem dvorane za različne prireditve. Dvorana sprejme do 
1.000 obiskovalcev.

Vaško perišče v starem središču kraja

Vaško perišče s požarnovarnostnim bazenom se nahaja v starem središču kraja ob cerkvi sv. 
Janeza Krstnika. V letu 2002 je bilo temeljito obnovljeno. Leta 2013 so ob njem postavili 
informacijsko tablo. 

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 Tuševo smo želeli 
izvedeti, ali imajo izdelano informacijsko mapo, v kateri so podatki o ponudbi na njihovi 
kmetiji, turistični ponudbi v kraju in okolici, turistični zemljevidi ipd. Gospod Uroš Drev nam 
je povedal, da imajo v vsaki sobi za goste 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 in angleškem jeziku. V mapo so dodali tudi informacije o bližnjih turističnih 
zanimivostih in trgovinah.

Na vprašanje, ali želi v prihodnosti povečati število turistov na njegovi kmetiji in s kakšno 
strategijo marketinga načrtuje to doseči, nam je gospod Drev odgovoril: »V prihodnosti 
nameravamo povečati število turistov na naši kmetiji, zato smo še bolj uredili okolico, prej je 
okoli hiše bila makedamska cesta, sedaj je asfaltirana, prav tako smo zasteklili odprto teraso in 
tako pridobili več prostora za zaključene skupine. Izvajali bomo podobno strategijo marketinga, 
kot do sedaj, mogoče bi lahko malo več uporabljali socialna omrežja, ki so v današnjem času 
zelo atraktivna. Še naprej se bomo trudili za visoko kakovost doma pridelane hrane, dobro hrano 
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in pijačo, ter prijaznost in profesionalnost, s čimer bomo ohranjali konkurenčno prednost na 
trgu.«

5.4 Analiza rezultatov raziskovanja

S pomočjo uporabe intervjuja, smo prišli do določenih podatkov, ki se navezujejo na 
marketinško strategijo turistične kmetije Tuševo. Pri raziskovanju smo prišli do ugotovitev, da 
turistična kmetija Tuševo pred registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ni naredila nobenih 
raziskav trga, ker v tistem času (2004) še niso imeli velike konkurence v bližini. Ker so najprej 
registrirali samo dejavnost izletniška kmetija, so se najbolj tržno segmentirali na družine z 
otroci, izletniške skupine (avtobusne skupine) in zaključene družbe, prav tako tudi na srednje 
starostne skupine ljudi in starejše. Tem segmentom, še posebej družinam s svojo lokacijo in 
različnimi dejavnostmi predvsem zagotavljajo varen kraj za otroke, saj turistična kmetija leži 
na samem, sredi travnikov in gozdov, do katere je urejena asfaltirana cesta, primerna tako za 
avtomobile, kot tudi za avtobuse. Prav tako ugodijo ostalim gostom, ki si želijo miru in lepote 
narave ter dobro hrano in pijačo. Ko so kasneje registrirali še dejavnost turistična kmetija z 
nastanitvijo in se specializirali kot kolesarjem prijazna kmetija, so med segmente, poleg 
aktivnih družin dodali tudi športnike (kolesarje), oziroma vse, ki radi kolesarijo in temu 
primerno tudi zagotovili vso opremo za omenjen šport. V intervjuju nam lastnik kmetije Uroš 
Drev poudarja, da je njihova konkurenčna prednost, poleg dostopnosti, miru in narave, tudi to, 
da nudijo več kot 80 % doma pridelane hrane in prijaznost domačih. Med pogovorom z 
lastnikom smo ugotovili, da je njihovo prioritetno oglaševanje ˝od ust do ust˝, pri čemer z 
dobrim glasom, od gostov k sorodnikom, prijateljem in znancem, prinesejo dober vtis in s tem 
pridobijo največ gostov, poleg tega, da je to po navadi najučinkovitejši način za pridobivanje 
novih gostov, je obenem tudi najcenejši. Poleg tega so včlanjeni tudi v Združenje turističnih 
kmetij Slovenije in s tem so si pridobili mesto tudi v katalogu ZTKS. Pojavljajo pa se tudi na 
Facebooku. V raziskavi smo prišli do ugotovitve, da število gostov na turistični kmetiji Tuševo 
letno raste. Največ imajo domačih gostov (izletniških, zaključene družbe) predvsem iz bližnjih 
krajev. V nastanitvene prostore pa prihajajo tudi gostje iz bolj oddaljenih krajev, predvsem 
službeno. Ker kot dodatno aktivnost navedejo tudi sobo za razvajanje, s tem pridobijo tudi več 
gostov, ki pri njih prenočijo. V njihovem kraju je tudi dosti turističnih zanimivosti, s katerimi 
bi lahko pritegnili turiste. V nastanitvenih prostorih imajo izdelano informacijsko mapo s 
kontaktnimi številkami, cenikom, prospekti, turističnimi zemljevidi, brošurami o turističnih 
znamenitostih ipd. Turistična kmetija Tuševo ima v prihodnosti željo povečati število turistov 
na kmetiji s podobno strategijo, ki jo že imajo; z oglaševanjem od ust do ust in z dodatnim 
oglaševanjem po internetu, socialnih omrežjih.
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5.5 Ugotovitve raziskave o strategiji marketinga turistične kmetije

Pri ugotavljanju in oceni strategije marketinga izbrane turistične kmetije Tuševo lahko 
ugotovimo, da je turistična kmetija pravilno izbrala ciljne trge ter se konkurenčno pozicionirala 
in oblikovala primeren marketinški splet. Pri izbiri tržnega segmenta so se na turistični kmetiji 
usmerili tako na domače kot tuje goste. Večina, oziroma 99 %, je domačih gostov, ki prihajajo 
iz bližnje okolice in iz bolj oddaljenih krajev po Sloveniji. Tuji gostje prihajajo največ iz 
sosednjih držav (Hrvaške in Italije) ter drugih članic EU (Francije, Anglije …). Število gostov 
stalno narašča, v letu 2017 je bilo 11 % več gostov kot v letu 2016, v letu 2018 pa 42 % več kot 
leta 2015. Največ gostov prihaja izven sezone, torej od decembra do marca ter julija in avgusta 
ni veliko gostov, kar se tiče dopolnilne dejavnosti izletniška kmetija. Prihajajo večinoma 
zaključene skupine, avtobusni izletniki, med katerimi je največ družin z otroci, srednje starostna 
skupina gostov ter upokojenci. V letu 2018 je bila povprečna zasedenost postelj 60 dni. 

Največja konkurenčna prednost in marketinško pozicioniranje turistične kmetije Tuševo na trgu 
turističnih storitev je visoka kakovost storitev in izdelkov, ki jih ponujajo na kmetiji. Turisti 
lahko najamejo 5 sob za goste, ki so lepo opremljene, s pridihom tradicionalnega, preprostega, 
kjer je v dveh možnost bivanja za štiri osebe, v dveh za dve osebi in eni za tri osebe. Skupna 
kapaciteta je 15 ležišč. Sobe za goste so lepo urejene na star, kmečki način, vsa oprema 
(postelje, omare, police …) so lesene. Vse sobe imajo tudi televizijo, za vse goste je na voljo 
tudi brezžični internet, vsaka soba ima urejeno svoje toaletne prostore (WC, tuš, umivalnik), v 
polovici sob je tudi že klimatska naprava. Sobe se nahajajo v drugem nadstropju hiše. Kot 
turistična kmetija si želijo ohraniti pridih starega kmečkega stila, zato so temu primerno 
opremljene tudi sobe, za katere je skrbno izbrana oprema, delana po meri in iz kvalitetnega 
masivnega lesa. Ta način je kljub novim trendom všeč večini gostov, saj je namen ohranjati 
tudi preprostost, kljub kvaliteti. Preprosto opremljene sobe dajejo gostom občutek domačnosti. 
V prvem nadstropju ima turistična kmetija Tuševo urejene prostore v namen dopolnilne 
dejavnosti izletniška kmetija, kjer imajo dva prostora za zaključene družbe, v enem, ki mu 
pravijo ˝kmečka soba˝, je krušna peč in ima prostora do 20 sedežev. V drugi sobi, ki je večja in 
ji pravijo ˝restavracija˝ pa je prostora do 60 sedežev. Turistična kmetija Tuševo sprejema do 60 
oseb naenkrat. V tem nadstropju imajo urejeno tudi kuhinjo, toaletne prostore in vse potrebno. 
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 njihovi turistični kmetiji dobijo največ za svoj denar. Vsi člani družine so zelo prijazni, 
komunikativni in gostoljubni do strank. Prisluhnejo njihovim željam in jim poskušajo ugoditi 
v največji možni meri. Dobro govorijo angleški in hrvaški jezik. Gostom želijo v čim večji meri 
izpolniti želje, saj se zavedajo, da so zadovoljni gostje najcenejši in najučinkovitejši način za 
priporočila in dobre besede, ki jih širijo med svojimi znanci in prijatelji ter ostalimi 
potencialnimi gosti. Prav zato se večina, oziroma 85 % gostov, odloči za obisk njihove kmetije, 
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na podlagi priporočil prijateljev in znancev. Približno 70 % gostov se na njihovo kmetijo tudi 
ponovno vrača. 

Velika konkurenčna prednost turistične kmetije Tuševo je tudi dobra lokacija kmetije in dobra 
prometna povezava. Turistična kmetija se nahaja na samem, sredi travnikov in gozdov, hkrati 
pa ima dobro urejene prometne povezave in je lahko dostopna. Od avtoceste je oddaljena 12 
km, od najbližje železniške postaje v Velenju pa 9 km. V bližini so turistični kraji (Velenje, 
Dobrna, Celje), smučišče (Kope), zdravilišče (Dobrna, Topolšica), kopališča (Velenje, Laško). 
Bližina turističnih mest in krajev gostom omogočajo, da lahko vsak dan gredo na izlet v drugi 
kraj, kar je značilno predvsem za tuje goste, ki si želijo v zelo kratkem času ogledati in doživeti 
čimveč turističnih znamenitosti Slovenije. Poleg tega pa je lega turistične kmetije Tuševo dobra 
izhodiščna točka tako za pohodnike, alpiniste, kolesarje, ljubitelje tenisa itd. Konkurenčno 
prednost predstavlja tudi bogata dodatna ponudba turistične kmetije. Turistična kmetija Tuševo 
je kolesarjem prijazna turistična kmetija, mimo kmetije poteka kolesarska pot, ki vodi po 
gozdnih in asfaltiranih poteh. Na voljo imajo kolesa z vso opremo, ki si jo gostje lahko 
izposodijo. Za pohodnike so dobra izhodiščna točka, saj od njih vodi veliko različnih pohodnih 
poti, do različnih vrhov in destinacij (Kozjak, Ramšakov vrh, Gonžarjeva peč, Radojč itd.). 
Imajo tudi veliko igrišče, ki je ograjeno in je primerno za igre z žogo (nogomet, košarka, 
odbojka …) ter majhno igrišče, kjer imajo postavljene gugalnice, peskovnik in tobogan. V 
bližini je tudi smučišče (Kope), gostom pa nudijo tudi balinanje, namizni tenis. V neposredni 
bližini se nahaja tudi tenis igrišče. V Velenju, ki je oddaljeno 10 km je med poletjem odprta 
tudi »Velenjska plaža«, kjer se lahko gostje kopajo, sončijo, na voljo so jim tudi vodna igrala. 
Na Velenjskem jezeru je možen tudi ribolov. Prav tako so v bližini Terme Dobrna in Terme 
Topolšica, kamor se lahko gostje odpravijo kopat. Za razvajanje pa poskrbijo tudi sami, v 
ponudbi imajo sobo razvajanja, ki vključuje finsko savno, masažno kad, toaletne prostore, 
veliko posteljo in teraso za sončenje. Kraj Vinska Gora, katere zaselek je Lopatnik, kjer se 
nahaja Turistična kmetija Tuševo, ima veliko turističnih zanimivosti. Malo pod kmetijo stoji 
cerkev sv. Janeza Krstnika, poleg nje je velika Gonžarjeva peč, ki je zanimiva tako za alpiniste 
kot pohodnike, vaško perišče in še mnogo drugih zanimivih oglednih točk. 

Po določanju cen storitev turistične kmetije Tuševo smo ugotovili, da cene za najem sobe s 
polpenzionom, polnim penzionom ali samo nočitve, za jedilnike in druge storitve določajo 
glede na konkurenco na trgu, predvsem glede na druge turistične kmetije, ki oddajajo sobe za 
goste in se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo izletniška kmetija. Na turistični kmetiji Tuševo 
cene prilagajajo oziroma spreminjajo glede na želje gostov, ki izbirajo jedilnike (izletniški 
turizem). Za otroke do šestega leta v spremstvu dveh odraslih oseb nudijo ob najemu sobe 
brezplačno bivanje.

Z raziskavo smo 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 
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so namenili več pozornosti leta 2008, ko so v naselju Lopatnik, kjer leži turistična kmetija 
Tuševo, imeli otvoritev vodovoda in so v ta namen pripravili v sodelovanju s krajani pogostitev 
za vse povabljene na omenjeno otvoritev. Povabljeni so bili tudi vaški župnik, župan, sosedje 
in ostali. Kmetija vsako leto v mesecu juniju, v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Vinska 
Gora, organizira »Družinski vikend na Tuševem«, kjer se odvijajo različne aktivnosti. Prvi dan 
je organiziran kolesarski vzpon in pohod na Turistično kmetijo Tuševo, drugi dan pa poteka 
družabno srečanje z igrami, delavnicami in zabavo. Takrat je poskrbljeno za hrano, pijačo in 
domačo glasbo. Oglaševanje turistične kmetije poteka preko interneta in na socialnem omrežju 
Facebook. Včlanili so se tudi v Združenje turističnih kmetij Slovenije, turistično kmetijo 
Tuševo so predstavili v katalogu turističnih kmetij Slovenije, ki izide v šestih jezikih, ter na 
slovenskih turističnih portalih: www.slovenia.info in www.turisticnekmetije.si. Njihovo 
prioritetno oglaševanje je oglaševanje od ust do ust, ki ima največji marketinški učinek. 
Učinkovito marketinško orodje je tudi celostna podoba oziroma enostaven logotip kmetije 
Tuševo. Za aktivnosti marketinškega komuniciranja letno namenijo od 500 do 1.000 EUR.

V prihodnosti nameravajo povečati število turistov na kmetiji, zato so uredili tudi okolico, prej 
je okoli hiše bila makedamska cesta, sedaj imajo asfaltirano cesto. Poleg tega so zasteklili 
odprto teraso in tako pridobili več prostora za zaključene skupine oziroma izletniške turiste. 
Izvajali bodo podobno strategijo marketinga, kot do sedaj. Bolj se bodo posvetili tudi večji 
uporabi socialnih omrežij in marketinškega komuniciranja z uporabo le-teh. Še naprej se bodo 
trudili z visoko kakovostjo doma pridelane hrane, dobro hrano in pijačo, ter prijaznostjo in 
profesionalnostjo, s čimer bodo ohranjali konkurenčno prednost na trgu.

5.6 Predlogi za izboljšanje, nadaljnji razvoj in poslovno prakso

Lastniku turistične kmetije Tuševo bi predlagali, da se bolj posveti tržnemu segmentu tujih 
gostov, saj je teh sedaj le en odstotek. Več truda mora vložiti tudi v višjo zasedenost sob za 
nastanitve v glavni sezoni in tudi izven nje, zato bi mu priporočali, da več sredstev in pozornosti 
nameni marketinškemu komuniciranju, predvsem oglaševanju in odnosom z javnostmi, ter 
portalu, oziroma predlagamo tudi lastno spletno stran, sodelovanje s spletno stranjo 
Booking.com in podobnimi. Razmisli naj o tem, da bi s svojo spletno stranjo lahko predstavil 
kmetijo in vso ponudbo, prav tako bi lahko na spletni strani podal možnost rezervacije. Tudi 
raziskave pričakovanj gostov v zvezi s kakovostjo ponudbe turizma na podeželju (Aleš, 2012) 
kažejo, da turisti najpogosteje počitnice rezervirajo direktno pri gostitelju in preko online 
rezervacij preko interneta. Vsaka kmetija, ki se ukvarja s turistično dejavnostjo, mora imeti 
lasten promocijski material, zato bi mu predlagali, da svoje vizitke in razglednice bolj pogosto 
uporablja tudi v namene marketinškega komuniciranja, poleg teh bi mu predlagali, da izdela 
manjše prospekte turistične kmetije Tuševo. Dobro bi bilo tudi razmisliti o televizijski 
predstavitvi turistične kmetije, kjer bi za večjo odzivnost gledalcem zastavil nagradno 
vprašanje, nagrada bi bila lahko najem sobe za razvajanje. Večjo prepoznavnost turistične 
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kmetije bi lahko dosegel tudi s članki o kmetiji v revijah, ter prodajnimi predstavitvami na 
raznih sejmih v Sloveniji ter s predstavitvijo turistične kmetije na radiu.

Ker je lastnik včlanjen v Združenje turističnih kmetij Slovenije, bi mu predlagali, da se udeleži 
brezplačnih predstavitev na sejmih v Sloveniji in tujini, ki jih organizira ZTKS, kjer bi 
predstavil ponudbo svoje kmetije ter navezal neposredne stike s potencialnimi gosti.

Ker se trendi bolj nagibajo k apartmajem in si marsikdo zaželi lastne kuhe, bi lahko razmislili 
o usmeritvi k apartmajem, s čimer bi pritegnili mnogo več gostov, saj po raziskavi pričakovanj 
gostov v zvezi s kakovostjo ponudbe turizma na podeželju (Aleš, 2012), anketiranci dajejo 
prednost poleg možnosti polpenziona (60 %), tudi apartmajem z možnostjo nakupa domačih 
izdelkov (24 %) in apartmajem s polpenzionom (23 %). Na podlagi tega bi lahko lastnik 
turistične kmetije kombiniral možnost polpenziona s ponudbo apartmajev, kjer bi si lahko 
gostje še vseeno kaj pripravili sami.

Lastik bi lahko sodeloval in se predstavil na različnih sejmih po celi Sloveniji, kjer bi lahko 
vzpostavil stik s potencialnimi gosti in jih privabil na svojo kmetijo. Predstavili bi se lahko tudi 
s pekovskimi izdelki, ki jih peče žena Viktorija in vzporedno razmislili o dodatni ponudbi, 
mogoče prodaji domačih pekovskih izdelkov na tržnici, sejmih ipd.

Lastniku bi svetovali, da razmisli o dodatni ponudbi oziroma novem turističnem produktu, 
gostom dati možnosti vključitve v delo na kmetiji, stik z živalmi, možnost nakupa domačih 
izdelkov. V raziskavi pričakovanj gostov v zvezi s kakovostjo ponudbe turizma na podeželju 
(Aleš, 2012) anketiranci navajajo, da na počitnicah na kmetiji pogrešajo možnost vključitve v 
delo na kmetiji, stik z živalmi, tradicijo kraja ipd. Zato bi lastniku kmetije svetovali, da razmisli 
o dodatnih aktivnostih na kmetiji, kot so; pomoč pri kmečkih opravilih (košnja, pobiranje 
pridelkov, pomoč pri hranjenju in oskrbi domačih živali ipd.), možnost predstavitve kmetije 
gostom in razkazovanje le-te, jahanje ponija, prikaz tradicionalnih in starih načinov določenih 
kmečkih opravil, pomoč pri sezonskih delih (stiskanje jabolk za sok). Poleg tega bi lahko 
razmislil tudi o prodaji izdelkov, pridelkov. Tako gostom na kmetiji in na tržnicah bi lahko v 
prodajo dali izdelke in pridelke, npr. domač kruh, jabolčni sok, suhomesnate izdelke, potice 
ipd. Na kmetiji bi lahko zasadili zeliščni vrt, kjer bi gostje spoznavali zelišča in začimbe ter iz 
njih pripravljali napitke in jedi. 

Na turistični kmetiji Tuševo bi lahko ponujali večje popuste za upokojence, saj ti iščejo mirne 
počitnice v naravi, kjer lahko vzpostavijo pristen odnos z gostitelji in domačini. 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 Tuševo dogovorili 
za količinski popust na vstopnice za kopališča, športna igrišča ali dvorane, fitnes centre, muzeje 
ipd. Stalnim gostom na kmetiji bi lahko ponudili dodaten popust za zvestobo. 
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Ker na turistični kmetiji gostom že ponujajo veliko aktivnosti tudi za otroke in družine in imajo 
primeren prostor za varno igro otrok, poleg tega pa so njihovi gostje v večini prav družine z 
otroki, predlagamo, da se odločijo za specializirano ponudbo turistične kmetije in pridobijo 
znak družinam z otroki prijazna turistična kmetija. 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 Tuševo iz Vinske 
Gore smo prišli do precej novih ugotovitev in priznanj o turističnem trgu in značilnostih turizma 
na podeželju. Spoznali smo, da je turizem najhitreje rastoča panoga zadnja desetletja in 
predstavlja veliko tržno priložnost za Slovenijo, saj jo vsako leto obišče več turistov, ki ustvarijo 
vedno več nočitev, lani že skoraj 15,7 milijona. Od tega so tuji turisti ustvarili dobrih 11 
milijonov, oziroma 71 % vseh turističnih prenočitev. Domači turisti so ustvarili 4,5 milijona 
prenočitev. Več kot dve tretjini nočitev ustvarijo tuji turisti, od katerih je največji delež turistov 
iz Italije, Nemčije in Avstrije. Sledijo jim turisti iz Nizozemske, Hrvaške, Madžarske, 
Združenega kraljestva in Češke republike. 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 čimveč turističnih krajev in posledično doživeti več. Za tuje turiste so 
najpomembnejši motivi za obisk Slovenije naravne lepote, podnebne razmere, možnosti za 
počitek in sprostitev, osebna varnost med bivanjem, ugodne cene in rekreaktivna dejavnost, 
kulturne znamenitosti in prireditve, primernost za družinske počitnice, možnost za zabavo in 
skrb za zdravje ter 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 
»prijazen« račun pa tudi osebno slovo gostitelja.

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 
(proizvod/storitev, cena, trženjske poti, marketinško komuniciranje, udeležence, izvajanje 
storitev in fizične dokaze). Poslovni uspeh podjetja ni odvisen le od ponudnika, ampak 
predvsem od kupca, zato bodo uspešna le tista podjetja, ki bodo kupcem in njegovim potrebam 
in željam posvečala največ pozornosti in se jim prilagajala.

Strategija marketinga je sestavni del strategije podjetja, s katero podjetje ustvarja dolgoročne 
konkurenčne prednosti pred tekmeci. Pogoj za uspešno poslovanje podjetja je dobro zastavljena 
strategija, ki mora biti tržno prilagodljiva in upoštevati predvsem povpraševanje. Konkurenčno 
prednost dosežemo z razvojem in proizvodnjo novih konkurenčnih izdelkov, pridobivanjem 
novih trgov in kupcev, ustvarjanjem dobrega imidža podjetja in doseganjem primarnega 
dobička. Za izvajanje marketinške strategije potrebujemo dovolj sredstev, ki jih je potrebno 
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predhodno načrtovati. Uspelo bo le tisto podjetje, ki je konkurenčno s tržno ceno in kakovostjo 
ter obvlada diferenciranje izdelkov in je usmerjeno v konkretne proizvodne dejavnike. Za 
podjetje je pomembno, da ve kako dosegati konkurenčno prednost, predvsem s ponujanjem 
boljše kakovosti, nižjo ceno ipd. Pomembno je tudi vlaganje v promocijo ter prilagodljivost 
podjetja. Strategija marketinga vključuje izbor ciljnih trgov, izbiro konkurenčnega položaja, 
oblikovanje marketinškega spleta, določitev izdatkov za marketing ter časovni načrt za 
izvajanje posameznih aktivnosti.

V zaključni projektni nalogi smo raziskovali in proučevali strategijo marketinga izbrane 
turistične kmetije Tuševo iz Vinske Gore. 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 prišli do ugotovitev, da na turistični kmetiji 
Tuševo lahko turisti najamejo pet sob za goste, ki so opremljene v kmečkem stilu. V dveh je 
možnost bivanja za štiri osebe, v dveh za dve osebi in eni sobi za tri osebe. Skupna kapaciteta 
je 15 ležišč. Na voljo imajo prav tako 60 sedežev v namen izletniške kmetije. Največja 
konkurenčna prednost in marketinško pozicioniranje turistične kmetije Tuševo je visoka 
kakovost storitev in izdelkov, ki jih ponujajo na kmetiji. Dosegajo tri jabolka v kategorizaciji 
turističnih kmetij. Vedno poskrbijo za dobro hrano in pijačo ter dobro počutje gostov in turistov, 
do katerih imajo prijazen in profesionalen odnos. Sobe za goste imajo tudi televizijo, brezžični 
internet in so vedno lepo urejene in čiste. Njihovo prijaznost in prilagajanje potrjujejo tudi 
gostje, ki z oglaševanjem od ust do ust sorodnikom, prijateljem in znancem, na kmetijo vedno 
pripeljejo nove goste. Kmetija je obdana s travniki in gozdovi ter je prometno dostopna, prav 
tako je varna za otroke, katerim ponujajo razne aktivnosti. Na kmetiji imajo na voljo kolesa za 
izposojo ter vso opremo za kolesarjenje, so tudi specializirana, kolesarjem prijazna turistična 
kmetija. V bližini je več turističnih znamenitosti, pohodniških, kolesarskih poti in drugih 
različnih aktivnosti. Cene za najem sobe za goste določajo glede na konkurenco na trgu, 
predvsem glede na druge turistične kmetije, ki imajo sobe za nastanitev. Cene oblikujejo glede 
na želje gostov, katerim prilagodijo tudi jedilnike in cene.

Z raziskavo smo ugotovili, da na kmetiji dobro izvajajo aktivnosti marketinškega 
komuniciranja, poslužujejo se predvsem elementov oglaševanja, osebne prodaje, pospeševanja 
prodaje, odnosov z javnostmi in celostne podobe kmetije. Odnosom z javnostmi so namenili 
več pozornosti leta 2008, ko so v naselju, kjer leži turistična kmetija Tuševo imeli otvoritev 
vodovoda za Lopatnik. Oglaševanje turistične kmetije poteka preko kataloga turističnih kmetij, 
kjer je predstavljena njihova turistična kmetija. Turistična kmetija uporablja tudi socialno 
omrežje Facebook. Največji učinek marketinškega komuniciranja pa je prav komuniciranje od 
ust do ust, saj se je kar 85 % gostov odločilo za obisk njihove kmetije zaradi priporočila 
prijateljev in znancev. Učinkovito marketinško komunikacijsko orodje je tudi celostna podoba 
oziroma enostaven in prepoznaven logotip kmetije Tuševo.
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Za nadaljnji razvoj in poslovno prakso turistične kmetije smo podali priporočila za izboljšanje 
strategije marketinga, ki temelji predvsem na stalnem razvoju novih visoko kakovostnih 
storitev in doživetij na kmetiji, dodatno specializirane ponudbe turistične kmetije, možnost 
apartmajev, kakor tudi na najučinkovitejši razporeditvi sredstev za različna orodja 
marketinškega komuniciranja oziroma promocije. Lastniku turistične kmetije Tuševo smo 
priporočili, da se bolj posveti tržnemu segmentu tujih gostov, ker je teh le en odstotek. Več 
napora mora vložiti v višjo zasedenost sob za nastanitev, zato smo mu predlagali, da več 
sredstev in aktivnosti nameni marketinškemu komuniciranju, predvsem oglaševanju preko 
spletne strani in odnosom z javnostmi ter udeležbi na sejmih, ki jih organizira Združenje 
turističnih kmetij Slovenije. Na turistični kmetiji naj oblikuje nove in zanimive produkte in 
doživetja za turiste. Prav tako smo mu svetovali, da ponuja več popustov za upokojence, večje 
popuste za stalne goste in za najem sob nad štiri dni. Ker turistična kmetija gostom že ponuja 
različne aktivnosti za družine z otroki, smo predlagali, da se odločijo za specializirano ponudbo 
turistične kmetije in pridobijo znak družinam z otroki prijazna turistična kmetija, saj so njihovi 
gostje večinoma prav družine. Specializirana ponudba turistične kmetije gostom precej olajša 
odločitev o tem, kje bodo preživeli počitnice. Z vsemi predlaganimi aktivnostmi bi na turistični 
kmetiji lahko pridobili več gostov in bolj zaposlili in izkoristili svoje turistične kapacitete.
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Priloga 1 

Vprašanja za intervju z lastnikom turistične kmetije, gospodom 
Urošem Drevom:

Zakaj ste se na vaši kmetiji odločili, da se boste začeli ukvarjati s turistično dejavnostjo?
Ali ste pred odločitvijo za turistično dejavnost naredili kakšno raziskavo trga?
Kdaj ste začeli sprejemati prve turiste in katere storitve ponujate vašim gostom?
Na kateri tržni segment v turizmu ste usmerjeni?
Kakšna je konkurenčna prednost in marketinško pozicioniranje vaše turistične kmetije na 
trgu turističnih storitev? Kaj bi lahko izpostavili kot vašo ključno konkurenčno prednost?
Kako določate cene za vaše storitve, kaj vse pri tem upoštevate?
Kako izvajate aktivnosti marketinškega komuniciranja za vašo turistično kmetijo, katere 
elemente marketinškega komuniciranja pri tem uporabljate (oglaševanje, osebna prodaja, 
pospeševanje prodaje) in koliko sredstev letno namenite za te aktivnosti?
Koliko imate gostov letno, ali imate domače in tudi tuje goste in ali njihovo število raste?
Katere dodatne aktivnosti ponujate gostom?
Kaj gostje pogrešajo na vaši kmetiji?
Katere turistične znamenitosti so v vašem kraju in okolici?
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.?
Ali želite v prihodnosti povečati število turistov na vaši kmetiji in s kakšno strategijo 
marketinga načrtujete to doseči?
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Priloga 2 

Razglednica turistične kmetije Tuševo 

Vir: Turistična kmetija Tuševo 2019.

Vir: Turistična kmetija Tuševo.
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Priloga 3

Vizitka turistične kmetije Tuševo

Vir: Turistična kmetija Tuševo. 
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Priloga 4 

Seznam dopolnilnih dejavnosti

SEZNAM DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI

(Iz Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, Uradni list RS, št. 58/2014)

ŠIFRA VRSTA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

Predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč

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 
10.710

peka peciva in slaščic

SKD 
10.720

peka sadnega kruha (kruha z dodatki sadja), trajnega peciva, kolačev z dodatki)

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 
10.840

proizvodnja kisa

SKD 
10.130

predelava mesa
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SKD 
10.510

predelava mleka

SKD 
10.890

predelava medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa in voska

SKD 
10.830

predelava zelišč

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 
11.010

proizvodnja medenih likerjev in tinkture iz propolisa

Predelava gozdno lesnih sortimentov

SKD 
16.290

izdelava lesnih briketov in palet

SKD 
16.240

izdelava lesene embalaže

SKD 
16.100

izdelava žaganega, skobljanega in inpregniranega lesa (deske, tramovi), 
izdelava drogov, kolov, železniških pragov

SKD 
16.290

izdelava enostavnih izdelkov iz lesa (kompostniki, vrtne klopi, mize, ptičnice, 
valilnice, okvirji za satnice, struženi izdelki, ograje iz brun ...)

SKD 
02.200

izdelava drv iz kupljenih gozdno lesnih sortimentov in izdelava lesnih  
sekancev v predelovalnem obratu ali za proizvodnjo energije ...

Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij

SKD 
47.990

prodaja na kmetiji
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SKD 
47.810

prodaja na lokalnem trgu

SKD 
47.990

prodaja fizičnim in pravnim osebam za končno potrošnjo

Vzreja in predelava vodnih organizmov

SKD 
03.220

vzreja vodnih organizmov

SKD 
10.200

predelava vodnih organizmov

Turizem na kmetiji

SKD 55.202 turistična kmetija z nastanitvijo – s sobami

SKD 55.300 turistična kmetija z nastanitvijo – s kampom

SKD 56.105 izletniška kmetija

SKD 56.105 vinotoč

SKD 56.105 osmica

Negostinska turistična dejavnost

SKD 49.390 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
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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-lectarstvo, dražgoški kruhki, medenjaki, pecivo in slaščice

SKD  32.990 svečarstvo

SKD 15.120 sedlarstvo

SKD  16.290 coklarstvo

SKD 25.500 umetno kovaštvo

SKD 16.230
domače tesarstvo- izdelovanje tradicionalnih lesenih preš za grozdje, 
kozolcev, tesarski detajli za potrebe ohranjanja spomenikov kulturne 
dediščine ali t.i. tesarsko restavratorstvo

SKD 16.230
domače mizarstvo- izdelovanje mizarskih replik dediščine, mizarsko 
restavratorstvo, izdelovanje raznih domačih mizarskih izdelkov

SKD 16.290 rezbarstvo- izključno ročno rezbarstvo

SKD 16.290 izdelava intarzij

SKD 16.240 čebričarstvo, sodarstvo

SKD 30.990
kolarstvo-izdelovanje lesenih koles za vozove, delov voz in vozov v celoti- 
kmečkih vozov in kočij

SKD  13.990 izdelovanje klekljanih čipk

SKD 13.990 izdelovanje vezenin

SKD 32.990 piparstvo
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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- replike starih kamnitih posod in podobno

SKD 13.940 vrvarstvo- lanene in konopljine vrvi

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-replike skrinj, panjskih 
končnic, slik na steklu in drugih izdelkov naše dediščine

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 cvetaja ter travniških in gozdnih rastlin

SKD 10.710 peka kruha in potic na tradicionalen način

SKD 10.730 proizvodnja testenin na tradicionalen način
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SKD 10.710 peka peciva in slaščic na tradicionalen način

SKD 32.990 izdelki iz suhega cvetja in dišavnic

SKD 10.840 predelava zelišč in dišavnic na tradicionalen način

Predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov

SKD 38.320 zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi

SKD 35.112 
in 35.140

proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase

SKD 35.112 
in 35.140

proizvodnja in prodaja energije iz gnoja in gnojnice ter rastlinskega substrata

Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali ter ročna dela

SKD 01.610 delo s traktorjem in drugo strojno opremo

SKD 81.290 vzdrževanje cest in pluženje snega

SKD 81.300 vzdrževanje zelenic

SKD 02.200 sečnja

SKD 02.400 spravilo lesa iz gozda

SKD 02.200
izdelava drv in lesnih sekancev iz gozdnih lesnih sortimentov za proizvodnjo 
energije

SKD 16.100 izdelava lesnih briketov in palet

SKD 02.100 gojenje in varstvo gozdov

SKD 16.100 žaganje in skobljanje lesa

SKD 10.890 točenje medu in polnjenje čebeljih pridelkov ter izdelovanje satnic

SKD 10.110 zakol živali- razen perutnine

SKD 10.120 zakol perutnine

SKD 10.130 predelava mesa

SKD 10.510 predelava mleka
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SKD 10.410 stiskanje kmetijskih pridelkov za olje

SKD 10.320 proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov 

SKD 10.610 mletje žit

SKD 10.390 predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

SKD 82.920 pakiranje pridelkov in izdelkov

opravljanje posebnih ročnih kmetijskih del na drugih kmetijah

SKD 81.300 urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

SKD 01.610
storitve za rastlinsko pridelavo (cepljenje, obrezovanje drevja in podobna 
dela

SKD 96.090 nadomeščanje na kmetijah

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

SKD 85.590 svetovanje o kmetovanju

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

Vir: Upravna enota Velenje 2014


