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POVZETEK 

Vsako podjetje je unikatno, vsako podjetje je različen skupek procesov, ljudi, storitev, izdelkov, 

znanj, veščin in ostalih komponent. Marketing pa je tisti proces, ki lahko ob skrbnem 

načrtovanju in pravilni izvedbi te unikatne lastnosti združi in jih spreobrne v veliko 

konkurenčno prednost. V zaključni projektni nalogi smo proučevali strategijo marketinga 

Hostla Celica. V teoretičnem delu smo natančneje opredelili vlogo in pomen marketinga ter 

turizma kot gospodarske panoge, v empiričnem delu pa smo raziskali, kako ima Hostel Celica 

zastavljeno in izvajano svojo marketinško strategijo. Ugotovili smo, da je marketinška strategija 

Hostla Celica zelo dobro zastavljena in izvajana, vpeta v vse dele poslovanja, jo redno 

prilagajajo trendom na trgu in posledično prispeva k zelo uspešnemu poslovanju proučevanega 

hostla. 

Ključne besede: strategija marketinga, marketinški splet, turizem, hostli, Hostel Celica. 

SUMMARY 

Every company is unique, every company is a set of different processes, people, services, 

products, knowledges, skills and other components. Marketing is the process that can, with 

careful planning and proper implementation, these unique qualities unite and turns them in a 

big competitive advantage. In this final project assessment, we have studied marketing strategy 

of Hostel Celica. In the theoretical part we have defined the role and meaning of marketing as 

well as tourism as an economic industry and in the empirical part we have made a research on 

how the marketing strategy is set up in Hostel Celica. We have come to the conclusion, that the 

marketing strategy of Hostel Celica is set up very good, it is implemented in all parts of the 

company, regularly adapted to the trends on the market and is therefore very successful. 

Key words: marketing strategy, marketing mix, tourism, hostels, Hostel Celica. 
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1 UVOD 

Od tiskanih brošur in letakov, časopisnih oglasov in radijskega oglaševanja do personalizirane 

e-pošte, reklam, marketinga prek socialnih omrežij in prilagojenih internetnih oglasov na 

podlagi preteklega iskanja – razvoj marketinga je konstanten in samo z dohajanjem tega razvoja 

lahko podjetja ostanejo konkurenčna na trgu. Marketing povezuje proizvajalca, izdelek/storitev 

in odjemalca ter poskuša vzpostaviti dobičkonosne odnose. Za učinkovit marketing pa so 

ključnega pomena tržne raziskave, podrobno načrtovanje in integriranost marketinga v vse 

oddelke poslovanja podjetja.  

1.1 Opredelitev teoretičnih okvirov in problematike  

Živimo v hitro spreminjajočem se okolju, kjer se procesi odvijajo zelo hitro in dinamično in 

imamo potrošniki resnično možnost velike izbire. Zato ne preseneča dejstvo, da imajo 

marketing in marketinške aktivnosti vedno večji pomen v delovanju in poslovanju organizacij 

in podjetij. Različni avtorji marketing opredeljujejo na različne načine. Kotler (2003, 9) definira 

marketing kot družbeni proces, s katerim posamezniki in skupine ljudi ustvarijo vrednost 

izdelkom in storitvam ter jih z drugimi tudi svobodno izmenjujejo. 

Podjetja in organizacije izvajajo različne strategije marketinga, pri čemer morajo izrazito 

upoštevati potrebe, želje in pričakovanja potrošnikov na trgu. Današnji svet zaznamuje izrazito 

povpraševanje po storitvah, kamor sodi tudi vodilna svetovna gospodarska panoga, to je 

turizem. Turizem je skozi leta postal največji in najhitreje rastoč ekonomski sektor na svetu – 

v Evropski uniji na primer predstavlja kar 10 odstotkov bruto domačega proizvoda in omogoča 

zaposlitev 12 milijonom ljudem (UNWTO, 2018a). Ni pa temu tako le v drugih državah po 

svetu, tudi v Sloveniji se je turizem zelo razvil in se še razvija – lani smo že četrto leto 

zaporedoma beležili povečano rast prihodov in prenočitev turistov. Letni statistični podatki 

SURS kažejo, da so v letu 2018 turistični nastanitveni objekti našteli več kot 4,9 milijona 

turističnih prihodov (14,6 odstotka več kot v letu 2017) in 12,6 milijona turističnih prenočitev 

(12,6 odstotka več kot v letu 2017) (Slovenska turistična organizacija, 2018). 

Za turizem je pričakovati, da bo tudi v naslednjih letih dosegel visoke stopnje rasti, in 

predstavlja dobro poslovno priložnost za nadaljnji razvoj in gospodarsko rast. Sodobni turisti 

so danes izredno izbirčni, saj imajo široko ponudbo in možnost izbiranja med različnimi 

destinacijami, tipi nastanitve, prevozniki, paketi … Zaradi tega je pomembno, da se turistične 

organizacije poslovanja lotijo organizirano, celostno in s fokusom na turiste ter da izpopolnijo 

svojo ponudbo v največji meri. 

Pomemben del turistične industrije predstavljajo turistične nastanitve, katerih ponudba je danes 

tako raznolika, da lahko prav vsak turist najde tip bivanja po svoji želji. Poleg hotelov, motelov, 

resortov, kampov in turističnih kmetij poznamo tudi hostle. Veliko ljudi misli, da so hostli 

nastali v zadnjih letih, a v resnici njihov začetek sega vse do prvih let 20. stoletja, koncept pa 

se je skozi zgodovino kar precej spremenil, razvil in nadgradil.  
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Danes je hostel tip nastanitve, ki ponuja spanje v sobah s skupnimi ležišči prav tako kot v 

zasebnih sobah, kuhinjo, ki jo gostje uporabljajo v lastni režiji, skupne kopalnice in je cenovno 

bolj dostopen od hotelov. Včasih so bili hostli namenjeni predvsem mladim popotnikom, danes 

pa se za ta tip nastanitve odločajo vse starostne skupine turistov.  

Ker na področju hostlov v Sloveniji še ni bilo narejenih veliko raziskav, smo se odločili, da v 

zaključni projektni nalogi podrobneje raziščemo, proučimo in opredelimo strategijo marketinga 

izbrane turistične organizacije Hostel Celica iz Ljubljane. Zanimalo nas je, kakšno strategijo 

marketinga izvaja izbrani hostel in kako ta vpliva na njegovo poslovanje.  

Na osnovi rezultatov raziskovanja smo podali tudi priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno 

prakso izbrane turistične organizacije. 

1.2 Namen in cilj zaključne projektne naloge  

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

izbrane turistične organizacije Hostel Celica v Ljubljani. Na osnovi rezultatov raziskovanja smo 

tudi podali priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso. 

Cilji zaključne projektne naloge:  

 predstaviti vlogo in pomen marketinga za poslovanje organizacije, 

 predstaviti značilnosti turizma kot gospodarske panoge,  

 predstaviti značilnosti delovanja hostlov, 

 raziskati, proučiti in opredeliti strategijo marketinga izbranega Hostla Celica v Ljubljani, 

 na osnovi rezultatov raziskovanja podati priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso. 

1.3 Metode raziskovanja 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

 metodo opisovanja ali deskripcije, 

 metodo povzemanja ali kompilacije, 

 metodo analize, 

 metodo študije primera, 

 metodo sinteze končnih ugotovitev. 

V nalogi smo si zastavili naslednje raziskovalno vprašanje:  

»Kakšno strategijo marketinga izvaja Hostel Celica v Ljubljani?« 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja s predstavnico Hostla 

Celica, s pomočjo katerega smo odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Pred pisanjem zaključne projektne naloge in raziskovanjem smo si zastavili nekaj predpostavk, 

in sicer: 
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 marketing je pomemben za uspešno poslovanje podjetja; 

 turizem je vodilna svetovna gospodarska panoga s stabilnimi stopnjami rasti in 

pričakovanim bodočim razvojem; 

 segment hostlov je zelo atraktiven in hitro rastoč segment znotraj turistične panoge; 

 izbrani hostel posluje uspešno. 

Med raziskovanjem lahko pride tudi do nekaterih omejitev, in sicer: 

 omejen dostop do vseh potrebnih podatkov o poslovanju hostla, 

 iskrenost odgovorov intervjuvanke. 
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2 MARKETING 

Marketing je proces, ki izmed vseh ostalih funkcij daje največji poudarek na odjemalce in 

njihove želje ter potrebe. Poenostavljeno bi lahko rekli, da je marketing skrb za zadovoljevanje 

želj in potreb kupcev, bolj podrobno pa ga opisujeta Kotler in Armstrong kot »družbeni in 

managerski proces, s katerim podjetja ustvarjajo vrednost za kupce in s pomočjo katerega s 

strankami gradijo močne odnose za izmenjavo te vrednosti« (Kotler in Armstrong, 2012, 5). Z 

marketingom ima torej ponudnik aktiven odnos do zadovoljevanja potrošnikovih vsakdanjih 

potreb. Beseda marketing ima lahko več pomenov in kot pravi Devetak, se lahko pojavlja v več 

oblikah – »kot ekonomski proces, poslovna dejavnost/funkcija, poslovna koncepcija in 

znanstvena disciplina« (Devetak, 2007, 16). Naloga managementa je, da poskrbi, da se vsaka 

funkcija v podjetju osredotoča na ustvarjanje čim večje vrednosti za kupce na izredno 

konkurenčnem trgu (Webster, 1992, 18). 

 Vloga in pomen marketinga 

Že nekaj let se zavedamo, da ima marketing izjemen pomen pri delovanju prav vsakega 

podjetja, njegova vloga pa ves čas narašča. Spreminja svoje oblike, tehnike, pristope in orodja 

ter sodeluje z vedno več poslovnimi procesi. Vpet je v celotno delovanje podjetij, od vodstva 

pa vse do zaposlenih na najnižji stopnji organigrama. Podjetja, ki tega ne upoštevajo, kljub 

izvrstnim izdelkom/storitvam enostavno ne morejo konkurirati na današnjem zasičenem trgu. 

Pomembna naloga managementa je, da upravlja s povpraševanjem, torej da »prilagajajo razvoj, 

proizvodnjo in distribucijo tako, da čim bolj kvalitetno zadovoljijo družbene potrebe« (Devetak, 

2007, 16). Podjetje lahko proizvede odličen izdelek oz. izvaja izjemno storitev, vendar če ta ne 

prehaja do potrošnika ob pravem času, na pravi način in na pravo mesto ter po konkurenčni 

ceni, je podjetje obsojeno na propad. Da pa do tega propada ne pride, je pomembna velika 

količina tržnih raziskav, ki se ne smejo končati z nastankom izdelka/storitve, ampak morajo biti 

prisotne skozi celoten čas delovanja podjetja. Po mnenju Kotlerja (Armstrong in Kotler, 2008, 

30) se mora način razmišljanja podjetja s časom razvijati in spreminjati, saj se razvijajo tudi 

trendi, politika, tehnologija, konkurenca in tudi želje in potrebe potrošnikov. Pojem marketing 

se kljub dolgoletni prisotnosti še vedno zelo pogosto enači s pojmom oglaševanja ali prodaja, 

pa čeprav je veliko več kot le to. Zelo dobra je primerjava, ki jo izpostavijo Konečnik Ruzzier, 

Kolar in Pisnik (2018, 3) v Temelji trženja – Pristop k trženjskemu načinu razmišljanja v 21. 

stoletju, in sicer primerjajo marketing z ledeno goro – vrh ledene gore predstavlja to, kar večina 

ljudi misli, da je marketing – prodaja, oglaševanje, promocija. Vendar pa je marketing celotna 

ledena gora, tudi tisti del, ki je pod gladino morja. Tam se celo skriva večina marketinških 

aktivnosti, torej strateški način razmišljanja, pristop ciljnega marketinga in marketinškega 

spleta, ki je natančno domišljen in določen. V današnjem času pa ima marketing še eno zelo 

pomembno vlogo, ki jo je vredno omeniti, in sicer trajnostno vlogo in razvoj. S prenasičenim 

trgom, onesnaženim okoljem, ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami so tako potrošniki 

kot podjetja spoznali pomembnost družbene odgovornosti in etičnega potrošništva.  
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Svetovna komisija za okolje in razvoj je definirala, da trajnostno ravnamo takrat, ko »skušamo 

zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih 

generacij« (Federal Office for Spatial Development, 2018). Iz tega je razvidno, da trajnostno 

trženje pomeni ustvarjanje vrednosti za kupce in s tem zadovoljevanje njihovih potreb, ne da bi 

s tem ogrožali možnost uresničevanja ciljev naslednjim generacijam (Sloan, Legrand, in Chen, 

2009, 88). Trajnostno trženje predstavlja dobro konkurenčno prednost, če se vključi tudi druge 

vidike, npr. zelo pomemben ekološki vidik, demografske trende in je v skladu z dolgoročnim 

zadovoljstvom posameznika in družbe. Vse to je lahko kar zakomplicirano za podjetja in 

predvsem tržnike, saj morajo pri svojem delovanju upoštevati korist vseh, ki bi jih lahko s svojo 

dejavnostjo prizadeli. Uskladiti morajo tri vidike – dolgoročno dobrobit družbe, torej skrb za 

okolje in porabo naravnih virov, kratkoročne potrebe svojih porabnikov in seveda lastne koristi 

– povečanje prodaje in dobička. Veliko podjetij se takšnega načina trženja ne poslužuje, saj 

zahteva, da dajo prednost družbenim ciljem pred svojimi podjetniškimi cilji. Da pa je lahko 

podjetje zares trajnostno usmerjeno, je pomembno, da je ta miselnost, tako kot marketing na 

splošno, vpeta v vse vidike in procese podjetja – od razvoja izdelka ali izvajanja storitve do 

distribucije, zaposlenih, poslovnih partnerjev, sprejemanja odločitev itd. (Kodrin, Kregar Brus, 

in Šuster Erjavec, 2013, 25). 

 

 Aktivnosti marketinga in marketinški splet 

Da bi marketing dosegel želene rezultate in cilje, mora izvajati ustrezne marketinške aktivnosti. 

V grobem lahko te marketinške aktivnosti razdelimo na tri dele, in sicer na raziskovanje, 

izvedbo in nadzor. V prvem delu mora podjetje opraviti različne raziskave, na podlagi katerih 

bo lahko nato oblikovalo svojo marketinško strategijo. Najprej je treba raziskati dogajanje na 

trgu in izvesti analizo tržnih priložnosti. Na tržne priložnosti vpliva več elementov, predvsem 

pa velikost trga, moč konkurence in potencialna rast trga (Kotler idr. 1996, 80). Ko podjetje 

preišče potencialne trge in priložnosti teh trgov, je potreben izbor ciljnih trgov na podlagi 

segmentiranja in pozicioniranja. Segmentiranje je postopek delitve trga na manjše enote, ki jih 

zaznamuje določena skupina kupcev, ki se razlikujejo po potrebah in odzivih na ponudbo na 

trgu. Trg lahko segmentiramo glede na različne skupine spremenljivk, in sicer glede na 

vedenjske, geografske, demografske in psihografske spremenljivke. Podjetje nato izbere enega 

ali več segmentov, na katere se osredotoči, in na podlagi teh segmentov prilagodi svojo 

ponudbo. Temu sledi pozicioniranje, ki ga Kotler definira kot proces oblikovanja ponudbe 

podjetja na tak način, da ustvari podobo oz. sliko v očeh ciljnega trga. V tej fazi podjetje preišče 

glavne tržne prednosti svojega izdelka ali storitve in določi, kako bo te prednosti komuniciral s 

trgom (Kotler idr. 1996, 274). Glede na rezultate vseh opravljenih raziskav podjetje oblikuje 

najustreznejšo marketinško strategijo, s katero naj bi doseglo zastavljene kratkoročne in 

dolgoročne cilje ter pridobilo konkurenčno prednost. Z zastavljeno strategijo lahko nato določi 

višino proračuna, namenjenega marketinškim aktivnostim, določi marketinški splet in 

marketinška orodja, ki jih bo uporabljalo za doseganje zastavljenih ciljev. Sledi izvedba vseh 

načrtovanih marketinških aktivnosti. Kot že omenjeno, ima marketing v današnjem poslovnem 
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svetu zelo pomembno vlogo, zato mora podjetje poskrbeti, da so marketinške aktivnosti in 

orodja vpeti v prav vse funkcije in oddelke poslovanja. Izredno pomemben del, na katerega 

podjetje ne sme pozabiti, pa je redni nadzor oz. kontrola izvedbe marketinških aktivnosti in 

merjenje učinkovitosti marketinške strategije. Nadzor lahko poteka na podlagi nadzora letnega 

načrta, na podlagi dobičkonosnosti, učinkovitosti in strateškega nadzora. Pri nadzoru letnega 

načrta podjetje pregleda, v kakšni meri dosega načrtovane cilje, s pomočjo analize prodaje, 

tržnega deleža, finančne analize in z analizo tržnih kazalnikov uspešnosti. Dobičkonosnost 

preverijo tako, da preiščejo, kaj znotraj podjetja prinaša dobiček in kaj izgubo, nadzor 

učinkovitosti pa izvajajo predvsem s preverjanjem prodajnega osebja in njihovih prodajnih 

uspehov, z analizo učinkovitosti oglaševanja, pospeševanja prodaje, z nadzorom tržnih poti, 

kjer pregledujejo stroške logistike, število napak ... Podjetja lahko izvajajo tudi strateški nadzor, 

pri katerem gre za analizo doseganja marketinških ciljev in uspešnosti teh ciljev pri poslovanju 

(Kotler in Armstrong 2004, 684–695). 

Naloga tržnika je, da s pomočjo marketinških orodij oblikuje načrt trženja in s tem doseže 

želene cilje, ki si jih podjetje zada. Najpomembnejši skupek orodij, ki jih organizacija uporablja 

za doseganje poslovnih ciljev, se imenuje marketinški splet. Drugače bi ga lahko definirali tudi 

kot osrednji sklop elementov ponudbe, ki podjetju omogoča menjavo (Brezovec, Nemec Rudež, 

in Konečnik Ruzzier, 2009, 127). Marketinški splet je prvi razvil harvardski profesor Borden 

in je prvotno vključeval 12 elementov marketinga, nato pa ga je v šestdesetih letih prejšnjega 

stoletja McCarthy poenostavil na štiri elemente oz. skupine. Ti štirje elementi so izdelek, cena, 

tržna pot in tržna komunikacija in se skupaj imenujejo 4 P-ji marketinga. To obliko uporabljamo 

še danes, vendar samo za izdelke, medtem ko za storitve vemo, da niso le prodajne transakcije, 

vendar je prisoten proces, pri katerem je strokovnost izvajalca te storitve ključna za 

zadovoljstvo uporabnika. Zato so bili pri storitvenih dejavnostih izpostavljeni še trije dodatni 

elementi – ljudje, fizični dokazi in proces (Kodrin, Kregar Brus, in Šuster Erjavec, 2013, 218).  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1:     Elementi marketinškega spleta za storitve 

Vir: Business Fundas, 2010. 

Glavne razlike med izdelki in storitvami je dobro prikazal Tavčar (2006, 148) in te razlike 

razdelil v štiri skupine – izvajanje storitev oz. proizvajanje izdelkov, nakup – trženje, uporaba 

in pa ocenjevanje. Pri izvajanju storitev je uporabnik neposredno prisoten in sodeluje v 
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storitvah, medtem ko pri proizvodnji izdelka ne sodeluje. Poleg tega izvajanja storitev ni 

mogoče neposredno nadzorovati, nasprotno pa je proizvodnjo izdelka popolnoma možno 

standardizirati in nadzorovati. Zelo pomembna razlika med izvajanjem storitve in proizvodnje 

izdelka je tudi ta, da izvajanje, nakup in uporaba pri storitvah potekajo na istem mestu hkrati – 

ob istem času. Pri izdelkih je proizvodnja od nakupa vidno ločena, tako prostorsko kot časovno. 

Drugi aspekt razlik med izdelkom in storitvijo je v nakupu, ki je pri storitvah največkrat sočasen 

z izvajanjem in uporabo, po drugi strani pa je pri izdelku praviloma nakup ločen od proizvodnje 

in uporabe. Ko pride do uporabe, je pri storitvah izvajalec vanjo vključen in jo lahko ves čas 

nadzoruje, kar seveda ne drži pri izdelkih – le odjemalec lahko nadzoruje uporabo izdelka. Prav 

tako je uporaba storitve enkratna in je ni možno preprodajati, medtem ko je izdelek večinoma 

možno preprodajati in ga s tem dati v uporabo tudi drugim. Sedaj, ko smo pojasnili 

najpomembnejše razlike med storitvami in izdelki, lahko podrobneje razložimo marketinški 

splet, ki bo obsegal vseh 7 P-jev, saj se osredotočamo na turistično dejavnost, natančneje hostel, 

ki spada med storitvena podjetja. 

1. Storitveni izdelek 

Storitveni izdelek zajema tako osnovno storitev, ki zadovoljuje osnovno potrebo porabnika, kot 

vse ostale stranske spremljajoče storitve, ki podpirajo osnovno storitev, vplivajo na vrednost 

storitve (lahko jo povečujejo ali pa manjšajo, če niso izvedene pravilno ali kakovostno) ter 

igrajo pomembno vlogo pri končnem zadovoljstvu porabnika (Kodrin, Kregar Brus, in Šuster 

Erjavec, 2013, 218). Spodbujanje razvoja novih storitev pa je nujno, če želi storitveno podjetje 

na trgu dolgoročno uspeti (Potočnik in Umek, 2004, 223). 

2. Cena 

Porabniki zaznavajo ceno kot ključni strošek, ki ga morajo plačati, da pokrijejo neko potrebo, 

medtem ko so cenovne strategije za izvajalce storitve nekakšen finančni mehanizem, ki jim 

prinaša prihodke, pokriva stroške in s tem ustvarja dobiček (Kodrin, Kregar Brus, in Šuster 

Erjavec, 2013, 218, 219). Pri porabnikih ustvarja zaznavanje kakovosti storitve in podobo 

podjetja. Je edini trženjski instrument, ki prinaša prihodek, medtem ko ostali instrumenti 

predstavljajo strošek. Določanje cene je lahko izredno zapleten proces, ki se ga morajo podjetja 

lotiti zelo premišljeno (Potočnik in Umek, 2004, 239). 

3. Trženjske poti 

Pri storitvenih dejavnostih omenjamo malce drugačne tržne poti kot pri izdelkih. Ponudniki 

lahko izberejo različne metode posredovanja storitev, te metode pa se z napredkom in razvojem 

precej spreminjajo – lahko so običajne, danes pa se vse več ponudnikov odloča tudi za 

elektronske tržne poti.  

Dve ključni področji trženjskega spleta za storitve sta lokacija, kjer je storitev izvajana, in pa 

posredniki, pri katerih pride storitev do porabnikov. Prostorske interakcije s porabniki storitev 
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razlikujemo na tri načine – porabnik lahko pride k izvajalcu storitev, izvajalec pride do 

porabnika, možno pa je tudi, da porabnik in izvajalec storitve nimata nikakršnega neposrednega 

stika. Od tega je odvisno, kako pomembna je izbira lokacije (Potočnik in Umek, 2004, 272). 

4. Marketinško komuniciranje 

Marketinško komuniciranje zajema vse oblike komuniciranja s trgom. Po Kellerju (2001, 823) 

marketinško komuniciranje predstavlja sredstvo, s katerim organizacija v zvezi s svojo ponudbo 

vzpostavlja dialog s ciljnimi skupinami. Potočnik in Umek (2004, 245) bolj natančno opisujeta, 

da je tržno komuniciranje »zapleten proces, ki obsega organizacijo, sredstva, metode in 

sporočila, s katerimi storitveno podjetje prenaša informacije o temeljnih značilnostih storitev, 

da bi se porabniki lažje in hitreje odločili za nakup«. Za storitvena podjetja je torej pomembno, 

kaj, komu in kako pogosto naj sporočajo o svojih storitvah. 

 

Trženjsko komuniciranje sestavljajo naslednji elementi: 

- osebna prodaja: ima številne prednosti, predvsem izboljšanje medsebojnih odnosov med 

podjetjem in porabniki, svetovanje ter spremljanje izvedbe storitve in pa možnost razširjanja 

tudi na druge storitve, vse te prednosti pa seveda pridejo v ospredje le, če osebno prodajo 

izvaja strokovno usposobljeno osebje; 

- oglaševanje: oglaševanje najlažje opredelimo kot »plačano obliko neosebnega tržnega 

komuniciranja in promocije storitev« (Potočnik in Umek 2004, 251). Njegove naloge so, da 

prikaže kakovost storitve in njeno koristnost, obveščanje o novih storitvah in spremembah, 

ustvarjanje pozitivnega odnosa in zaupanja pri porabnikih, usmerjanje neodločnih kupcev, 

da se odločijo za določeno podjetje. Podjetje mora imeti jasno vizijo, komu je oglaševanje 

namenjeno in katere skupine porabnikov želimo pridobiti, saj lahko nato natančneje 

usmerimo oglaševanje in bo s tem njegov učinek toliko večji. Oglaševalsko sredstvo, v 

katerem oblikujemo oglaševalska sporočila (oglas, prospekt, nalepka …) in mediji, v 

katerih jih objavljamo, izberemo na podlagi tega, komu je oglas namenjen. Vsak medij ima 

prostorsko dimenzijo (katera območja doseže), kvantitativno dimenzijo (koliko oseb lahko 

zajame medij) in kvalitativno dimenzijo (na koliko oseb izmed ciljne skupine lahko medij 

naredi vpliv); 

- neposredno trženje: Potočnik in Umek (2004, 256) naštevata, da med neposredno trženje 

štejemo »kataloško trženje, neposredno trženje po pošti, trženje na daljavo (npr. po 

telefonu), trženje prek radia in televizije in pa elektronsko trženje«. Glavni problem 

neposrednega trženja so vsiljivost, vdor v zasebnost, različne goljufije in pa zavajanje 

strank. Z uvedbo GDRP oz. Splošne uredbe o varstvu podatkov je takšen način trženja 

postal bolj omejen in otežen za tržnike, saj mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, privoliti v uporabo in obdelavo le-teh; 

- stiki z javnostmi: podjetja se zavedajo vpliva ustvarjanja ugodnega javnega mnenja o svoji 

dejavnosti in sebi in ravno zato veliko pozornosti namenjajo organizaciji raznih dogodkov, 

govorov, sklicevanju tiskovnih konferenc, izdaji novic in pisnih gradiv, udeležitvam na 
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prireditvah itd., ki oblikujejo pozitivno identiteto podjetja (Potočnik in Umek, 2004, 267). 

Potočnik in Umek opredeljujeta stike z javnostmi kot celoto ukrepov, s katerimi poskuša 

storitveno podjetje ustvariti ugodno podobo in mnenje o svojem delovanju v družbi in 

gospodarskem okolju. Ti ukrepi so namenjeni vsem skupinam, s katerimi je podjetje 

povezano, torej porabnikom (že obstoječim in potencialnim), dobaviteljem, delničarjem, 

bankam in pa celotni javnosti. Cilji, ki jih podjetje želi doseči s pozitivnimi odnosi z 

javnostmi, so sprememba negativnega mnenja, ki si ga je podjetje lahko ustvarilo v 

preteklosti z napakami, ustvariti pozitivno mnenje o storitvah, ki jih uvaja na novo, ali pa 

utrditev že tako pozitivnega javnega mnenja; 

- pospeševanje prodaje: namen pospeševanja prodaje je posredno ali neposredno povečati in 

pohitriti prodajo, da bi podjetje lažje doseglo začrtane cilje. Zajema veliko število 

aktivnosti, ki so namenjene spodbujanju nakupa, podjetje pa mora biti pazljivo, da te 

aktivnosti ves čas spreminja, saj se v nasprotnem primeru porabniki nanje vedno manj 

odzivajo (Vukasovič, Toroš, in Žižmond 2012, 262). Aktivnosti oz. ukrepe lahko razdelimo 

v tri večje skupine, in sicer v t. i. ukrepe »staff promotion«, s katerimi motiviramo lastne 

zaposlene in kontaktno osebje, ukrepe »merchandising«, ki se nanašajo na posrednike 

storitev, in pa ukrepe »consumer promotion«, ki se nanašajo direktno na porabnike storitev. 

Pospeševanje prodaje lahko delimo na posredno in neposredno, pri čemer je največja razlika 

v sodelovanju kontaktnega osebja posrednikov in s tem direktnost pospeševanja prodaje.  

 

Komunikacijski krog sestavljajo štirje elementi, in sicer sporočilo, komunikator, ki pošilja to 

tržno sporočilo, komunikacijski kanal oz. pot in prejemnik sporočila. Pomembno je omeniti 

razliko med osebnim in neosebnim tržnim komuniciranjem. Ko govorimo o osebni 

komunikacijski poti, govorimo predvsem o trženju »od ust do ust«, po telefonu itd., torej gre za 

komunikacijo med dvema ali več osebami, medtem ko je neosebna komunikacijska pot brez 

osebnih stikov in zajema predvsem sporočila v časopisih in revijah, po radiu, televiziji, prek 

interneta itd. Da bo podjetje uspešno pri komunikaciji s porabniki in da bo tržno sporočilo 

doseglo svoj cilj, je potrebno kar nekaj načrtovanja – podjetje mora določiti ciljni trg, kateremu 

je namenjena komunikacija, določiti cilj, ki ga bo poskušal doseči s komuniciranjem, in s tem 

tudi opredeliti, katere tržne značilnosti storitve želi sporočati, določiti geografski obseg in čas 

komuniciranja, izbrati prave medije za lastno podjetje in nato oblikovati sporočila, da bodo 

ustrezala tem medijem (različna oblika sporočil za internet, televizijo, osebno prodajo …), 

izdelati mora natančen in zanesljiv finančni plan izdatkov za vsako posamezno obliko 

komuniciranja in pa seveda določiti, katerih meril se bodo posluževali za merjenje uspešnosti 

in učinkovitosti tržnega komuniciranja (Potočnik in Umek, 2004, 245–247). 

5. Ljudje 

To so udeleženci pri storitvah in imajo izredno pomembno vlogo. Na eni strani so izvajalci 

storitev in na drugi njihovi odjemalci. Izvajalci bolj zahtevnih storitev morajo biti strokovno 
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dobro usposobljeni, v vsakem primeru pa morajo biti tako ustvarjalni kot obvladovati veščino 

komunikacije in biti pri izvajanju storitve hitri in kakovostni. Pri ljudeh je pomembnih več 

aspektov – od motiviranosti in stimuliranosti do urejenosti in videza, sprotnega izobraževanja, 

kulturnega in poslovnega obnašanja ter ustreznega ravnanja z zahtevnejšimi, »manj 

kultiviranimi« strankami. Za zadovoljstvo odjemalcev je izredno pomembno dobro sodelovanje 

med izvajalcem in odjemalcem (Devetak, 2007, 186). Naloga storitvenega podjetja je, da 

natančno opredeli, kaj pričakuje od zaposlenih pri izvajanju storitev, kot pri komunikaciji s 

porabniki. Ravno zaposleni so namreč tisti, ki največ prispevajo k privabljanju in ohranjanju 

strank in s tem zagotavljajo trajno konkurenčno prednost. Na podlagi ravni, do katere so 

vključeni v trženjske aktivnosti, jih delimo v štiri večje skupine (Potočnik in Umek, 2004, 273, 

274): 

- kontaktno osebje, ki ima pogoste oz. stalne stike s porabniki in so vključeni v vse trženjske 

aktivnosti. Biti morajo dobro usposobljeni in pripravljeni na najrazličnejše zahteve in želje 

porabnikov; 

- pomožno osebje, ki sicer ne opravlja trženjskih aktivnosti, a ima vseeno pogoste stike s 

porabniki in se mora hitro odzivati na njihova vprašanja in želje (npr. svetovalna služba, 

kreditni oddelek, usmerjevalci strank …); 

- vplivneži nimajo pogostega stika s strankami, so pa vpleteni v oblikovanje trženjskega 

spleta na primer z razvijanjem novih storitev, s tržnim raziskovanjem itd.;. 

- drugi zaposleni izvajajo najrazličnejše podporne funkcije, nimajo stikov s strankami in prav 

tako niso vključeni v trženjske aktivnosti. Vseeno pa je uspešnost storitvenega podjetja v 

veliki meri odvisna tudi od učinkovitosti teh podpornih dejavnosti.  

 

6. Fizično okolje 

Fizično podporo omogočajo fizično okolje – zgradbe, naprave, stroji, in fizični dokazi storitve – 

prospekti, katalogi, reklamni predmeti ... Fizično okolje je izredno pomemben element 

trženjskega spleta, saj se veliko porabnikov odloča za nakup na podlagi fizičnega okolja in 

tehnološke podpore izvajanju storitev. Dejavniki fizičnega okolja ustvarjajo atmosfero z 

vidnimi, slišnimi in otipljivimi zaznavami in zato vplivajo na porabnikov vtis o procesu storitve 

(Potočnik in Umek, 2004, 276, 277). 

7. Storitveni proces 

Nenehno usklajevanje in povezava med trženjem in izvajanjem storitev sta bistvena za uspeh 

večine storitvenih podjetij. Storitveni proces pomeni naloge, delovne postopke in operacije, ki 

omogočajo samo izvedbo storitve (Potočnik in Umek, 2004, 276, 280). 
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 Vloga in pomen blagovne znamke v marketingu 

Kot pri večini pojavov je tudi pri blagovni znamki v veljavi veliko različnih definicij, predvsem 

zaradi različnih raziskovalnih področij – pravo, marketing, trgovanje … Pravni pogled na 

znamko je zapisan v Zakonu o industrijski lastnini, z marketinškega pogleda pa so to »vse 

značilnosti objekta oz. izdelka, povezanega z znamko, ki ga razlikujejo od konkurenčnih 

objektov«. Izdelki z znamko torej niso samo proizvodi, ampak mednje štejemo tudi storitve, 

ideje, organizacije, osebe in prostore. Pomembna sposobnost znamk je vpliv, kako ljudje 

zaznavajo posamezne izdelke, in s tem gradi imidž znamke, ki v današnjem svetu, ko je trg 

zasičen z izdelki in storitvami, velikokrat ključno vpliva na nakupno vedenje ciljnih skupin. 

Ime izdelka še ne pomeni, da je to znamka, saj ime nima asociacije. Znamka postane takrat, ko 

ga ljudje povežejo z drugimi pojmi. Za znamko pa niso dovolj le značilnosti, kot so npr. 

nenehna kakovost, informacijska funkcija, kombinacija nespremenjene opremljenosti … 

»Prava« znamka postane tedaj, ko se ustali v zavesti ciljne skupine.  

Cilji znamk imajo funkcije, kot so odločanje, koordiniranje, motiviranje in kontroliranje v 

okviru procesov menedžmenta znamk. Kar pa natančneje določa cilje in strategije znamk, so 

cilji in strategije marketinga v podjetju. Iz sistema strateških ciljev marketinga lahko zato 

oblikujemo dve osnovni skupini ciljev znamk, in sicer so to cilji znamk s poudarkom na 

psihografskih značilnostih ciljnih skupin in pa cilji znamk s poudarkom na vedenjskih 

značilnostih ciljnih skupin. Pri psihografskih značilnostih mislimo predvsem na stopnje 

zavedanja ciljnih skupin o znamkah, izdelkih in organizaciji, torej o stopnjah pomnjenja in 

prepoznavanja, na imidž (tipe asociacij, njihova ugodnost, jakost, unikatnost) ciljnih skupin in 

pa na stopnje zadovoljstva ciljnih skupin z znamkami, izdelki in organizacijo. V drugo skupino 

ciljev, torej cilji znamk, ki se nanašajo na vedenjske značilnosti ciljnih skupin, pa štejemo 

zvestobo znamkam oz. organizaciji, vrednostno in količinsko prodajo ter tržne deleže znamk 

ali izdelkov. Iz teh ciljev je razvidno, da njihove temelje postavljata vidik ciljne skupine in vidik 

organizacije, pri čemer določeni cilji znamk dajejo večji poudarek na vidik ciljnih skupin, drugi 

cilji pa bolj poudarjajo vidik organizacije. Dobra blagovna znamka gradi prepoznavnost in 

imidž, ustvarja možnosti diferenciranih tržnih aktivnosti, gradi zadovoljstvo in zvestobo kupcev 

znamki, potencialno izboljša pogajalske pozicije v odnosu do trgovcev, razvija dodatno 

vrednost izdelkov ali storitev in dosega učinke pri pospeševanju prodaje.  
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Slika 2:     Revolucija blagovne znamke Coca Cola 

Vir: Preport, 2018. 

Različna podjetja izbirajo različne strategije znamk, te strategije pa so, tako kot smo že omenili, 

zelo odvisne od celotne strategije marketinga. V literaturi najdemo veliko različnih klasifikacij 

strategij znamk in prav tako ni možno trditi, da je neka strategija »najboljša«, saj ima vsaka 

svoje prednosti in slabosti, bolj pomembno za podjetje je, da poznajo različne pristope in se 

nato odločijo glede na lastne namene (Gabrijan in Snoj, 2012, 60, 61, 105, 106). 

 Strategija marketinga 

Pomemben del strateškega načrta, ki definira celotno delovanje organizacije in njene cilje, je 

tudi marketinška strategija, s katero podjetje načrtuje marketinške aktivnosti in njihov potek. 

Za oblikovanje marketinške strategije mora podjetje najprej opredeliti ciljne trge, nato 

opredeliti točno določene cilje marketinga, kot so npr. obseg prodaje, tržni delež, zadovoljstvo 

porabnikov ipd., in šele nato oblikovati marketinške strategije, ki služijo kot poti in sredstva za 

postavljene cilje (Potočnik in Umek, 2004, 187, 188). 

Strategija organizacije je sestavljena iz treh vidikov, in sicer iz vsebine strategije, procesa 

oblikovanja strategije in udejanjanja oz. uporabe strategije. Vsebina strategije se nanaša 

predvsem na izdelke, specifične odnose, vzorec uporabe resursov pri poskušanju doseganja 

konkurenčne prednosti. Proces oblikovanja strategije vključuje celoten proces, kot so 

opredelitev tržnih priložnosti, analiza konkurence, trga, načinov odločanja ipd. Uporaba 

strategije pa se nanaša na procese v organizaciji, kot so strukturiranje organizacije, mehanizmi 

koordiniranja in tudi sistemi nadzora. 
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Za oblikovanje konkurenčnih prednosti poslovanja je potrebna medsebojna povezanost 

strategije celotne organizacije, strategij področij poslovanja in pa strategij funkcij (Gabrijan in 

Snoj, 2012, 99). Poznamo različne strategije za storitvena in izdelčna podjetja. Pri storitvenih 

podjetjih so glavne tri marketinške strategije, in sicer ofenzivne, defenzivne in pa usmerjene na 

donosne storitve.  

Ofenzivne strategije so usmerjene na prodor na nove trge in na uvajanje novih storitev. 

Osredotočajo se na izboljšanje kakovosti storitve, nadpozicioniranje ponudbe novih storitev na 

novih in sedanjih trgih in s tem na oblikovanje višjih cen. Podjetja, ki se odločajo za takšne 

strategije, oblikujejo agresivno oglaševanje in pospeševanje prodaje ter se fokusirajo na 

usposabljanje kontaktnega osebja in izvajalcev storitev.  

Čedalje več storitvenih podjetij pa se odloča za defenzivno trženje, ki se usmerja k ohranjanju 

sedanjih porabnikov in tržnega deleža. Osredotoča se na čim boljše zadovoljevanje potreb 

obstoječih kupcev in na sprotno reševanje pritožb ter nezadovoljstev. S tem veča zvestobo 

porabnikov, povečuje tržni delež in posledično zmanjšuje potrebo po pridobivanju novih 

porabnikov in niža stroške ofenzivnega trženja. Zaradi takšne usmerjenosti defenzivne 

strategije uporabljajo programe, ki izvajajo individualno prilagojene storitve, programe 

poprodajnih dopolnilnih storitev in programe učinkovitega reševanja pritožb, ki so temeljna 

aktivnost takšne vrste trženja. Podjetja se namreč zavedajo, da lahko nepravočasno ali 

neučinkovito reševanje pritožb povzroči veliko nezadovoljstvo porabnikov in posledično 

njihovo preusmeritev h konkurentom (Potočnik in Umek, 2004, 187, 188). 
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3 TURIZEM KOT GOSPODARSKA PANOGA 

Turizem je med gospodarskimi panogami pravi fenomen. Je trenutno ena izmed najhitreje 

naraščajočih gospodarskih panog na svetu, kar je tesno povezano s tehnološkim napredkom, 

razvijajočo se infrastrukturo in povečanim številom turističnih destinacij. Zaradi teh komponent 

je turizem ključni faktor pri družbenoekonomskem napredku (UNWTO, 2019a). Po letu 2009 

turizem nenehno napreduje že devet let zapored – svetovno je bilo možno leta 2017 zaznati kar 

7-odstotno rast v številu mednarodnih prihodov turistov, kar pomeni 1,32 milijona mednarodnih 

prihodov, lani, leta 2018, pa se je ta številka dvignila še za pet odstotkov, na 1,4 milijona. 

Posledično tudi prihodki, ki jih ustvarja turistična panoga, ves čas naraščajo – prihodek od 

izvoza, ustvarjen s turizmom, je leta 2018 znašal 1,7 trilijona USD. Zaradi takšne stabilnosti v 

napredku panoge ustvarja turizem izredno dobre možnosti za zaposlitev in karierni razvoj, kot 

tudi za tehnološki razvoj, inovacije in podjetništvo. Turizem je ena izmed redkih industrij, ki je 

sicer občutljiva na ekonomske vzpone in padce, a kljub temu hitro okreva po vsakršnih 

negativnih gospodarskih razmerah in drugih spremembah v okolju (UNWTO, 2019a). 

Tudi v Sloveniji po podatkih Slovenske turistične organizacije (STO) turizem beleži že peto 

leto zapored povišano rast prihodov in prenočitev. Leta 2018 je število turističnih prihodov 

znašalo kar 5,9 milijona in 15,6 milijona turističnih prenočitev, torej za osem odstotkov več 

prihodov in deset odstotkov več prenočitev kot leta 2017. Od tega je turističnih prihodov tujih 

turistov kar 75 odstotkov, prenočitev pa 71 odstotkov (Slovenska turistična organizacija, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3:     Rast turizma v Sloveniji v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 

Vir: Slovenska turistična organizacija, 2019. 

 

Kljub temu da obstaja veliko različnih definicij turizma, je univerzalno definicijo postavila 

Svetovna turistična organizacija združenih narodov (UNWTO), ki pravi, da je turizem 

»socialni, kulturni in ekonomski pojav, ki vključuje začasno gibanje oseb v druge države ali 

kraje zunaj svojega običajnega okolja, zaradi osebnih ali poslovnih namenov« (UNWTO, b.l.). 

Te osebe se imenujejo obiskovalci, turizem pa se nanaša predvsem na njihove aktivnosti, od 

katerih nekatere prinašajo turistične izdatke. Prav tako je UNWTO definirala še ostale ključne 

pojme, ki spadajo k turizmu, kot je na primer pojem turistična destinacija. To naj bi bil »fizični 
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prostor z ali brez administrativne in analitične meje, kjer lahko obiskovalci prenočijo. Je skupek 

izdelkov in storitev ter dejavnosti in izkušenj v turistični vrednostni verigi in osnovna enota 

analize turizma«. 

Zaradi tako pomembne vloge v gospodarstvu in ostalih področjih se je razvilo kar nekaj 

organizacij, ki pomembno sodelujejo pri analizi, razvoju in promociji turizma in turističnih 

aktivnosti. Organizaciji UNWTO in WTTC (World Travel and Tourism Council) sta bili 

ustvarjeni za merjenje in spremljanje statističnih podatkov velikosti, razsežnosti in vplivov 

turističnih podjetij v svetovnem turizmu. V Sloveniji je za to zadolžena že prej omenjena STO, 

ki je »osrednja nacionalna agencija za promocijo turizma« in se ukvarja s sistematičnim 

načrtovanjem, razvojem in promocijskimi aktivnostmi ter s sodobnimi pristopi pozicionira 

Slovenijo na globalni turistični zemljevid (Slovenska turistična organizacija, 2020c). 

 Turizem v svetu 

Kot že omenjeno, ima pomembno vlogo v svetovnem turizmu organizacija UNWTO, ki vsako 

leto izda publikacijo s ključnimi informacijami o turističnem prometu in trendih, ki se 

pojavljajo. Tako je tudi letos objavila publikacijo, ki se imenuje »International Tourism 

Highlights, 2019 Edition«, in v njej izpostavila nekaj pomembnih trendov, ki jih je bilo mogoče 

zaznati v prejšnjem letu.  

Ugodna gospodarska rast v letu 2018 je bila osnova za še hitrejšo rast in razvoj turizma. 

Povišanje svetovnega BDP-ja za 3,6 odstotka in nizke obrestne mere so tako pozitivno vplivali 

na prihodke, ki so bili ustvarjeni s turističnimi dejavnostmi. 

Brez dvoma je eden izmed najpomembnejših trendov razvijajoča se umetna inteligenca in 

tehnologija, ki spreminjata turizem in pomagata vsem udeležencem – turistom omogočata 

vedno lažjo organizacijo, medtem ko turističnim podjetjem omogočata personalizirano 

ponudbo izdelkov in storitev ter nenehno izboljšavo poslovanja in poslovnih procesov. 

Izboljšana tehnologija je neposredno povezana s trendom povpraševanja po letalskem 

transportu, ki je z nizkimi cenami vozovnic dostopen vedno večjemu številu turistov, 

vzpostavljajo se nove povezave med različnimi mesti, cene goriva pa ostajajo stabilne in ne 

naraščajo (UNWTO, 2019a). 

Velik trend, ki se je vzpostavil v zadnjih letih, je trajnost in trajnostni razvoj, ki lahko podjetjem 

in turističnim destinacijam z učinkovito porabo virov, vzpostavljanjem ukrepov za spopadanje 

s podnebnimi spremembami in varstvom okolja prinese veliko konkurenčno prednost.  
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Slika 4:     Primer trajnostnega turizma na Bledu 

Vir: Travel With Kat, 2015. 

 

Kot vemo, lahko turizem na okolju pusti kar precej uničujoče trajne posledice in zaradi tega 

obstaja vedno več regulacij in zakonov, ki zapovedujejo, kako se morajo turistična podjetja 

lotevati svojega poslovanja, da do takšnih posledic ne bi prišlo. Je pa vsaka dodatna dejavnost, 

ki je usmerjena v ohranjanje okolja, biodiverzitete in zmanjšanja negativnih vplivov celotne 

industrije ter ustvarjanje pozitivnih ekonomskih in socialnih vplivov na lokalne skupnosti, 

izredno cenjena in priljubljena pri velikem številu turistov in se jih zato poslužuje vedno več 

turističnih podjetij.  

S trajnostnim razvojem je tesno povezan tudi trend t. i. ekoturizma, ki je po organizaciji TIES 

oz. The International Ecotourism Society definiran kot »odgovorno potovanje po naravnih 

območjih, ki ohranja okolje, ohranja dobro počutje lokalnih prebivalcev in vključuje 

interpretacijo in izobraževanje« (The International Ecotourism Society, 2019). Omenjeno 

izobraževanje pa zadeva tako zaposlene kot turiste. Ne samo, da obstaja vedno več nastanitev 

in destinacij, ki se poslužujejo ekoturizma, pojavlja se tudi vedno več programov, ki 

promovirajo takšen način potovanja, kot je npr. »The Ecotourism and Sustainable Tourism 

Conference«, kjer se zbere veliko število najpomembnejših organizacij in imen v turizmu ter 

promovirajo trajnost v turistični industriji in zaščito turističnih destinacij in njihovih naravnih 

območij.  

Trendi turizma potrošnikov so po podatkih UNWTO (2019a) predvsem: 

- avtentična izkušnja, kjer turist na potovanju izkusi življenje »lokalcev«; 

- potovati med drugim tudi zato, da lahko svoje trenutke, doživetja in izkušnje deliš tudi prek 

socialnih omrežij, kot je npr. Instagram; 

- želja po zdravem življenjskem stilu – velnesi, športni turizem, pohodništvo ipd.; 

- povečanje dostopnosti potovanj; 
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- t. i. solo potovanje in pa potovanje različnih generacij; 

- povečanje ozaveščenosti glede trajnosti, podnebnih sprememb in zmanjšanja uporabe 

plastike.  

 Turizem v Sloveniji 

Nekaj najpomembnejših statističnih podatkov o turizmu v Sloveniji smo omenili že v poglavju 

Turizem kot gospodarska panoga, zato se v tem poglavju raje osredotočimo na trende, ki se 

nahajajo v slovenskem turizmu. Turizem ima izjemno velike učinke na slovenski BDP, tudi v 

primerjavi z evropskim in svetovnim povprečjem ima mnogo večji vpliv, poleg tega pa ustvarja 

lepo število delovnih mest. To lahko vidimo že po naslednjih podatkih, ki jih je ponovno 

objavila Slovenska turistična organizacija – delež skupnih učinkov turizma v BDP v Sloveniji 

znaša kar 13 odstotkov, medtem ko v Evropi in po svetu 10 odstotkov, poleg tega pa v 

turističnem sektorju dela vsak osmi zaposleni, medtem ko v evropskem in svetovnem merilu 

dela v turizmu vsak enajsti zaposleni. Od časa osamosvojitve države do danes se je turizem 

izrazito razvil, spremenil in povečal svoje razsežnosti. Prilivi iz izvoza potovanj so se skoraj 

potrojili, število turističnih ležišč se je povečalo za skoraj 70 odstotkov, na lestvici svetovne 

turistične konkurenčnosti pa smo se povzpeli na 39. mesto. Danes se Slovenija na globalnih 

trgih promovira in pozicionira kot zelena, butična, aktivna destinacija, ki je primerna tudi za 

zelo zahtevnega obiskovalca, ki si želi petzvezdično doživetje. Zaradi svoje velikosti Slovenija 

ne more ciljati na masoven turizem, je pa zaradi tega njena priložnost v oblikovanju butičnih 

doživetij, inovativnih in trajnostnih turističnih produktov, ki prinašajo visoko dodatno vrednost. 

Ključni cilji obsegajo usmerjenost v informacijsko in inovativno trženje slovenskega turizma, 

spodbujanje povezovanja ključnih deležnikov, podjetništva in inovacij (Slovenska turistična 

organizacija, 2020a). V ospredju turističnih dejavnosti je trajnostna zaveza, ki se imenuje 

Zelena shema slovenskega turizma in predstavlja »nacionalni program in certifikacijsko 

shemo« ter spada pod krovno znamko Slovenia Green. Le-ta naj bi zajemala vsa prizadevanja 

za razvoj trajnostnega turizma v Sloveniji ter destinacijam in podjetjem nudila orodja za 

izboljšanje trajnostnega razvoja (Slovenska turistična organizacija, 2020d). Pomemben 

dokument, ki usmerja razvoj in napredek slovenskega turizma, je tudi »Strategija trajnostne 

rasti slovenskega turizma 2017–2021«, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije in katere 

glavni cilj oz. usmeritev je, da Slovenijo še naprej razvija kot »zeleno, aktivno in zdravo 

destinacijo za 5-zvezdična doživetja«. Tržni cilji, ki so zapisani v Strategiji trajnostne rasti na 

osnovi strateških ciljev, se osredotočajo predvsem na izboljšanje podobe slovenskega turizma, 

na povečanje prepoznavnosti in na pospeševanje procesa, ki poteka med zavedanjem o znamki 

in pripravljenosti za nakup (Slovenska turistična organizacija, 2017). 
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Na Sliki 5 so prikazani koraki projekta in ključna razvojna področja. 

 

Slika 5:     Koraki projekta in ključna razvojna področja 

Vir: Slovenska turistična organizacija, 2017. 

 

Ko govorimo o trženju slovenskega turizma, moramo omeniti znamko »I feel Slovenia«, ki je 

nacionalna znamka Slovenije in s katero se predstavlja tako doma kot v mednarodnem prostoru 

ter krepi svojo prepoznavnost. Že iz slogana znamke je razvidno, da se želi Slovenija predstaviti 

kot zelena država in da daje velik pomen na ohranjanje neokrnjenosti narave. Kot je zapisano 

na uradni spletni strani Republike Slovenije, ta znamka daje državi in njenim izdelkom ter 

storitvam dodatno vrednost in moč (Republika Slovenija, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6:     Logotip nacionalne znamke I Feel Slovenia 

Vir: Slovenska turistična organizacija, 2019. 

 

Veliko vlogo pri prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije imajo tudi zelo dobro 

razviti turistični produkti na vseh področjih – na področjih kulture, katero je slovenska turistična 
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organizacija opredelila kot nosilno temo slovenskega turizma za leti 2018 in 2019 in v ta namen 

razvila Operativni načrt trženja kulturnega turizma Slovenije, na področju izjemno razvite 

gastronomije, zaradi katere je bila Slovenija izbrana kot kandidatka za naziv »Evropska 

gastronomska regija 2021«, na področju pohodništva, kolesarjenja in zdraviliškega turizma ter 

tudi na področju dostopnega turizma in zabaviščnega turizma (Slovenska turistična 

organizacija, 2020b). 

Kar se tiče turističnih nastanitev v Sloveniji, je ponudba izjemno velika in pestra. Največjo 

izbiro še vedno ponujajo hoteli, ki jih je možno najti vsepovsod, tudi v manjših krajih. Kot je v 

Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 zapisano, prihaja v teh letih do 

rekonstruiranja nastanitvenih zmogljivosti, ta rekonstrukcija pa se osredotoča predvsem na 

ponudbo štiri- in petzvezdičnih hotelov in visokokakovostno ponudbo, kar kaže na že prej 

omenjeno dejstvo, da se želi Slovenija v svetu pozicionirati kot destinacija za 5* doživetja. 

Poleg tega je izredno razvit tudi kmečki turizem s turističnimi kmetijami, kampi in glampingi, 

apartmaji, s porastom t. i. »backpackinga« (nizkocenovnega samostojnega potovanja) pa se 

hitro razvijajo tudi hostli (Slovenska turistična organizacija, 2017). 

 Hostli v svetovnem in slovenskem turizmu 

Čeprav zgodovina hostlov sega v začetek 20. stoletja, je šele nedavno prišlo do razvoja 

hostelskega turizma in večjega povpraševanja po takšni vrsti nastanitve. To je tudi razlog, da v 

literaturi pravzaprav težko najdemo omenjeno besedo hostel, kar pa ne pomeni, da danes niso 

pomemben del turizma. Prvi hostel naj bi ustanovil Richard Schirrmann, nemški učitelj, ki je 

opazil potrebo po primerni nastanitvi za učence na njihovih izletih, kjer bi lahko na cenovno 

dostopen in varen način izkusili potovanje. Razvoj takšnega tipa nastanitve se je kmalu razširil 

in leta 1919 je bila ustanovljena t. i. »German Youth Hostel Association«, kar pa je kasneje 

vodilo v razvoj svetovne organizacije »International Youth Hostel Federation«, ki se je leta 

2006 preimenovala v »Hostelling International« (Hostelling International, 2011). Danes so 

hostli precej drugačni od prvotnih. Uradne definicije ni, saj se hostli med seboj zelo razlikujejo 

in zelo hitro razvijajo v vedno modernejšo in bolj prefinjeno obliko nastanitve. Včasih so hostli 

veljali za nizkocenovni tip turistične nastanitve, kjer se nahajajo sobe z več ležišči (ponavadi v 

obliki pograda), zato si oseba sobo deli z drugimi ljudmi. Prav tako vsebuje skupno kuhinjo, 

skupne kopalnice in družbeni prostor. Danes so hostli velikokrat drugačni od takšne definicije, 

saj jih vedno več ponuja tudi privatne sobe s privatnimi kopalnicami. Čeprav so cenovno še 

vedno bolj ugodni od hotelov, razlika ni več tako zelo očitna, še posebej pri višjerazrednih oz. 

butičnih hostlih. Zelo pomemben je poudarek na skupnih prostorih in na vzdušju, ki ga hostel 

ponuja, saj je takšen tip nastanitve bolj popularen pri »milenijskih« turistih (starih med 18 in 

35), ki si poleg potovanja v novo državo ali kraj želijo tudi druženja in družabnega bivalnega 

okolja (Popotniško združenje Slovenije, 2020).  

Po podatkih Poročila o trendu hostlov, ki ga je izvedla svetovna platforma za spletne rezervacije 

Hostelworld v sodelovanju z neodvisnim potovalnim raziskovalnim podjetjem Phocuswright, 
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je v zadnjih letih pomemben del turistične industrije segment turistov v starosti med 18. in 35. 

letom, saj so pripravljeni porabiti več denarja za daljša in pogostejša potovanja. Ta trend je 

revolucioniral turistično industrijo, saj si »milenijci« želijo več socialnih interakcij in skupnih 

doživetij z ljudmi, ki jih spoznajo na poti. Posledično zavzemajo hostli vedno večji tržni delež 

in se še naprej razvijajo ter dvigujejo svoje standarde. Področja najhitrejše rasti in razvoja 

hostlov so zato tista, ki predstavljajo najbolj privlačne destinacije za ta segment turistov, kar 

vključuje južno in jugozahodno Azijo, kateri sledijo srednji Vzhod, zahodna Evropa in pa 

severna Azija. Še vedno pa ostaja velik potencial pri razvoju hostelskega turizma v Evropi in 

Združenih državah Amerike. Čeprav drži, da imajo mlajši turisti v povprečju nižji prihodek, je 

znano, da na svojih potovanjih zapravijo enako ali celo več kot splošna potovalna populacija. 

Kar približuje hostle mlajšim generacijam, je tudi uporaba spletnih rezervacijskih sistemov, ki 

omogočajo enostavne rezervacije nastanitev in takojšnjo primerjavo med različnimi ponudniki. 

Po podatkih enake raziskave so med najpomembnejšimi razlogi pri odločitvi za nastanitev v 

hostlu ugodne cene (za kar je glasovalo 44 odstotkov gostov), priročna lokacija (44 odstotkov), 

splošna vrednost za plačan denar (43 odstotkov) in priložnost za spoznavanje drugih 

popotnikov (31 odstotkov) (Hostelworld, 2016). Tako kot hostli v svetu se v zadnjih letih tudi 

hostli v Sloveniji razvijajo in preoblikujejo. Ker je to novejši trend v turizmu, o tej temi skorajda 

ni mogoče najti literature. Če pogledamo največji spletni rezervacijski sistem Hostelworld, 

lahko najdemo razporejenost hostlov po Sloveniji (slika 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7:     Kraji v Sloveniji, kjer se nahajajo hostli 

Vir: Hostelworld, 2019. 

 

Z zemljevida je razvidno, da hostlov v Sloveniji ne najdemo le v večjih mestih, ampak se 

nahajajo tudi v bolj odročnih krajih, ki so priljubljeni med turisti, še posebej med mlajšimi 

popotniki. Kot najbolj priljubljena destinacija je navedena Ljubljana, v kateri je zgoščenih tudi 

največje število hostlov, in sicer 17, sledijo pa ji Bled (z 12 hostli), Bovec (s tremi hostli) in 

Piran (z dvema hostloma). Povprečne cene hostlov se izjemno razlikujejo, gibljejo pa se med 

10 in 23 evri na noč na ležišče (Hostelworld, 2019). 
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4 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O STRATEGIJI MARKETINGA IZBRANE 

TURISTIČNE ORGANIZACIJE HOSTEL CELICA V LJUBLJANI 

V empiričnem delu smo raziskali in proučili marketinško strategijo Hostla Celica, njihove 

marketinške aktivnosti in prilagajanje potrebam na trgu. Hostel Celica je eden izmed najbolj 

uspešnih hostlov v Sloveniji, njihova blagovna znamka pa je znana tudi po svetu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8:     Logotip Hostla Celica 

Vir: Hostel Celica, 2020. 

 Predstavitev Hostla Celica 

Hostel Celica je priljubljen in uspešen hostel v središču mesta Ljubljana s prav posebno 

zgodovino. Stavba, kjer se danes nahaja hostel, je več kot 100 let služila političnemu zaporu, 

nato pa se je po večletnem boju umetnikov za pridobitev zgradbe pričela transformacija 

prostorov za bolj pozitivno prihodnost. Hostel se nahaja na Metelkovi, znani po svoji 

alternativni in umetniški vlogi, ki je od leta 1882 pa vse do osamosvojitve Slovenije služila kot 

vojaško oporišče najprej za avstro-ogrsko vojsko in nato tudi za Jugoslovansko armado. Po 

odhodu Jugoslovanske armade iz neodvisne Slovenije se začne skoraj desetletni boj Iniciative 

za Metelkovo in ostalih umetnikov ter aktivistov za pridobitev objektov, katere je vlada želela 

porušiti. Leta 2001 se je po dolgoletnem načrtovanju končno začela obnova prostorov 

današnjega Hostla Celica, pri kateri je sodelovalo več kot 80 umetnikov iz celega sveta. Hostel 

se je odprl leta 2003 in nato 15 let neprestano deloval, vse do leta 2018, ko je prišlo do temeljite 

polletne obnove tako prostorov kot poslovanja in vodenja. Hostel Celica ima naziv umetniški 

hostel, saj so umetniki tisti, ki so transformirali prostore. Današnje sobe so namreč bivše 

zaporniške celice, večina od njih ima še vedno rešetke na vratih in oknih, v sobah in po celem 

hostlu pa lahko najdemo polno umetniških detajlov, ki so pravzaprav metafore za najrazličnejše 

stvari in sporočila. V hostlu se odvija tudi veliko različnih dogodkov, kot so umetniške razstave 

(hostel ima tudi svojo galerijo, imenovano Srečišče, kjer se mesečno menjajo razstave), 

tedenski koncerti, potopisna predavanja, vodeni ogledi zgradbe itd. Skupno se nahaja 20 celic 

oz. zasebnih dvo- in triposteljnih sob, šest štiriposteljnih, ena sedemposteljna in ena 12-

posteljna soba, kar skupno predstavlja 93 ležišč. V hostlu sta še restavracija in bar, kjer ponujajo 
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dnevne malice, prigrizke in najrazličnejše pijače, ter t. i. temnica, ki predstavlja nekakšen 

majhen muzej o zgodovini stavbe. Poleg zgodovine in umetnosti pa Hostel Celica močno 

zaznamuje tudi njegova zavezanost trajnostni viziji, ki je vpeta v vse vidike poslovanja – od 

opremljenosti prostorov, v katerih je uporabljenih veliko naravnih materialov, predvsem lesa, 

do vsakodnevnega delovanja, zaposlenih in vodenja hostla. Zadnje leto je voden s strani 

Javnega zavoda Ljubljanski grad in z njim tudi tesno sodeluje, kar se je izkazalo za uspešno pri 

trženju obeh znamk. Hostel Celica se ponaša z veliko nagradami in priznanji, kot so 

»TripAdvisor Certificate of Excellence«, ki so ga prejeli s strani priljubljenega spletnega portala 

TripAdvisor, ki podeljuje certifikat odličnosti za dosledno dobre ocene gostov na portalu, 

priznanje »Experts' Choice« in »Best of Ljubljana«, ki ga je podelil »Tripexpert« na podlagi 

ocen, ki jih zbirajo iz 85 objektivnih medijskih in strokovnih publikacij, založnih priljubljenih 

turističnih vodičev Rough Guides je Hostel Celica umestil v vodič »25 places to stay«, ki 

vsebuje 25 unikatnih hostlov in hotelov iz celega sveta, in še bi lahko naštevali (Hostel Celica, 

2019a). 

 

 Poslovanje Hostla Celica 

Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, Hostel Celica obratuje že 16 let, z enim polletnim 

premorom, ki je služil prenovi prostorov. Od ustanovitve hostla in vse do začetka leta 2018 je  

bil pod vodstvom Zavoda Šouhostel, sedaj pa ga že dobro leto upravlja Javni zavod Ljubljanski 

grad, ki je bil s strani Mestne občine Ljubljana ustanovljen kot samostojni javni zavod (Hostel 

Celica, 2019b). Vodja hostla je Majda Mali, ki je v Hostlu Celica zaposlena že več kot 10 let.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9:     Zgradba Hostla Celica na Metelkovi 

Vir: Hostel Celica, 2020. 
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Hostel Celica je prvi hostel v Ljubljani in posluje zelo uspešno že od samega začetka. Kaj loči 

ta hostel od ostalih in pripomore k uspešnemu poslovanju?  

Prva komponenta je zgodba oz. koncept. Hostel se promovira in trži s pomočjo zanimive 

zgodovine, unikatnih sob in umetniške notranje opreme prostorov, kar gostu omogoči prav 

posebno doživetje. V času, ko je na trgu turističnih namestitev konkurenca vedno večja, je 

takšna tržna niša izjemno velikega pomena. Če pogledamo spletno stran hostla, je že ob prvem 

pogledu očitno, da je zgodba tista, s katero želijo privabiti goste in jim ponuditi nekaj 

drugačnega.  

Izjemno velik prispevek k uspešnemu poslovanju pa ima tudi njihova poglobljena trajnostna 

vizija, s pomočjo katere so postali prvi certificiran trajnostno usmerjen hostel na svetu (RTV 

SLO, 2016). Trajnostno vizijo Hostla Celica sestavljajo štiri področja delovanja – management, 

dobavne verige, okolje in skupnost. To vizijo tudi vizualno komunicirajo po hostlu prek napisov 

»THINK, ACT, SHARE«, kar poenostavljeno pomeni, da goste spodbujajo k razmišljanju in 

zavedanju pomena trajnosti, nato jih spodbujajo k aktivni udeležbi in tudi k širjenju te trajnostne 

ideje z ostalimi. V hostlu se zavedajo pomembnosti razvoja trajnega turizma in prispevka 

vsakega turističnega obrata k vplivu na okolje. Zato trajnostne vloge ne izpolnjujejo le z 

recikliranjem, skrbnim upravljanjem virov in zmanjševanjem odpadkov, ampak v njihovo 

dobavno verigo vključujejo lokalne ponudnike, uporabljajo lokalno pridelano hrano, gojijo 

lastna zelišča in zelenjavo, poleg tega spodbujajo raziskovanje mesta peš in s kolesom ter 

ustvarjajo prijazno in kulturno okolje tako za zaposlene, goste kot za poslovne partnerje (Hostel 

Celica, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10:     Napisi, ki v Hostlu Celica opozarjajo na trajnostno ravnanje z okoljem 

Vir: Hostel Celica, 2020. 

 

Odkar Hostel Celica pripada Mestni občini Ljubljana in je voden s strani Javnega zavoda 

Ljubljanski grad, je pomemben del poslovanja tudi sodelovanje z Ljubljanski gradom in 

drugimi organizacijami, kot so Turistični informacijski center Ljubljana, različni ponudniki 

izletov in potovanj po Sloveniji itd. (Hostel Celica, 2019c). 

Pomemben vidik poslovanja vseh turističnih nastanitev v današnjem času so t. i. OTA oz. 

»Online Travel Agents«, kar bi v slovenščino lahko prevedli kot spletni potovalni agenti ali 
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bolje spletne turistične agencije, kot so Booking.com, Trivago, Hostelworld, Expedia itd. 

Rezervacijo ležišča ali sobe v Hostlu Celica je možno narediti osebno, po telefonu, prek njihove 

spletne strani ali prek spletnih portalov Booking.com in Hostelworld. 

Kot že omenjeno, je največja populacija gostov v hostlih, starih med 18 in 35 let, kar pomeni, 

da je izredno pomembno, kako se hostel trži prek spleta in socialnih omrežij. Hostel Celica 

izredno aktivno uporablja sociala omrežja za promocijo raznih dogodkov, ki se pri njih odvijajo, 

za deljenje slik hostla, komunikacijo z gosti in za sporočanje najrazličnejših informacij, ki bi 

potencialne goste pritegnile za obisk hostla, Ljubljane ali na splošno Slovenije. 

 Raziskava o strategiji marketinga Hostla Celica 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo o strategiji marketinga Hostla Celica s pomočjo 

polstrukturiranega intervjuja z vodjo hostla Majdo Mali, ki je v hostlu zaposlena že vrsto let, 

preden je postala vodja, pa je bila v hostlu računovodkinja. Postavili smo devet splošnih 

vprašanj glede pomembnosti, vloge in spremembe marketinške strategije ter o trenutnih in 

bodočih izzivih na področju marketinga.  

Gospo Mali smo za začetek vprašali, kakšno vlogo ima marketing v delovanju Hostla Celica. 

Odgovorila je: »Zelo veliko, tako kot v večini današnjih storitvenih podjetjih. Vpet je v vse 

funkcije delovanja, vse delovne procese in zaposlene in je eden izmed najpomembnejših členov 

pri proizvajanju dobička.« Glede na takšno pomembnost marketinga nas je nato zanimalo, 

katere marketinške aktivnosti načrtujejo in izvajajo. Povedala nam je, da je teh veliko. Začnejo 

se z določanjem letnega proračuna in ciljev, ki določajo večino aktivnosti. Zanje so izredno 

pomembni cenovna politika, izobraževanje zaposlenih in s tem tudi mreženje (kot primer tega 

je navedla konference Balkans Best Hostels, Hostelskills konferenca, Hostelworld konferenca, 

SIW …), velik poudarek dajejo na marketing prek spletnih omrežij, med katerimi sta najbolj 

pomembna Instagram in Facebook, spletne strani, promocija prek spletnih turističnih agencij 

oz. »Online Travel Agentov«, kjer dajejo največji poudarek na Booking.com in Hostelworld, 

majhen del marketinških aktivnosti pa predstavljajo tudi sejmi v Sloveniji in po svetu. Glede 

na obsežno uporabo marketinških aktivnosti smo nato gospo Mali vprašali, če uporabljajo vseh 

sedem elementov marketinškega spleta, na kar je odgovorila pritrdilno.  

Kot že omenjeno, ima Hostel Celica zelo zanimivo zgodovino, ki predstavlja pomemben člen 

pri marketingu. Zanimalo nas je, kako zgodba o zgodovini hostla skupaj s trajnostno vizijo 

pripomore k uspešnejšemu marketingu. Kot odgovor je gospa Mali navedla: »Zgodovina 

objekta, v katerem se nahaja Hostel Celica (bivši zapor), skupaj s trajnostno vizijo tvorita 

pomemben del marketinga, saj gre za prodajo unikatne izkušnje – spanje za rešetkami 

nekdanjega zapora. Ta zgodba vpliva na vse goste, ne le na tiste, ki jih poskušamo privabiti, 

ampak tudi na tiste, ki pri nas že spijo. Gre za širjenje prepoznavnosti prek metode »od ust do 

ust«. Zgodba nam pomaga tudi pri tem, da nas kontaktirajo različni fotografi, snemalne ekipe 

in novinarji, ki želijo pri nas posneti različne prispevke. Trajnostna vizija ni samo zelo vpeta v 

naše zaposlene in goste, nas tudi uvršča v shemo zelenega slovenskega turizma, ki nas s tem 
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promovira po celem svetu. Poleg tega je pomemben del delovanja našega hostla, saj ureja 

delovne procese v hostlu – vključuje zaposlene in sodelovanje z njimi na dolgi rok, vključuje 

lokalne dobavitelje in lokalno gospodarstvo, zmanjšuje stroške itd.« 

Konkurenca na trgu hostlov in turističnih nastanitev na sploh je vedno večja in uspešna 

marketinška strategija pred petimi leti najverjetneje ni uspešna strategija danes. Zato smo se 

pozanimali, kdaj so v Hostlu Celica nazadnje spremenili marketinško strategijo in kako se je to 

obneslo. Kot je ga. Mali odgovorila, se tudi v Hostlu Celica zavedajo trditve o nujnosti 

prilagoditve marketinške strategije, saj le-to ves čas spreminjajo glede na trende, ki se 

pojavljajo na trgu. Kot je poudarila, je bila zadnja večja sprememba razvoj spletnih turističnih 

agencij (oz. OTA, kot smo prej omenili). Iz klasičnega načina oglaševanja (npr. prek letakov in 

plakatov) so morali marketinško strategijo prilagoditi tako, da se je osredotočala na spletni 

agenciji Booking.com in Hostelworld. Veliko razliko opazijo med načinom opravljanja 

rezervacij, ki so jih gostje včasih naredili po telefonu, osebno ali po e-pošti, danes pa večji del 

popotnikov naredi rezervacijo prek prej omenjenih spletnih agencij in je zato promocija prek 

takšnih portalov izjemno pomembna. Omenila je tudi, da se marketinška strategija ponovno 

spreminja, saj si želijo, da bi gostje rezervacijo naredili direktno pri njih, torej prek njihove 

spletne strani, saj tako ni treba plačati provizije, ki jo jemljejo spletne turistične agencije pri 

vsaki narejeni rezervaciji. Z različnimi promocijskimi orodji se torej trudijo privabiti goste, da 

naredijo rezervacijo, in to prek njihove spletne strani.  

Vpliv sodobnih socialnih medijev na razvoj in priljubljenost hostlov je izjemno velik. Zato smo 

povprašali, kakšen pomen pripisujejo marketinškemu komuniciranju prek sodobnih medijev, 

torej prek interneta in socialnih medijev, kakšni sta njihova pomembnost in učinkovitost. 

Odgovorila je: »Zaradi množične uporabe in vsesplošne dostopnosti so mobilna omrežja 

odlično sredstvo za marketing, saj imajo uporabniki naše podjetje in reklame ves čas na dlani, 

za uspešno komuniciranje pa je potrebno vsaj osnovno poznavanje socialnih omrežij, saj ima 

vsako svoje prednosti in slabosti.« Nadaljevala je, da se glede na izkušnje trenutno najbolj 

osredotočajo na komunikacijo prek omrežja Instagram, ki je odličen za popotnike predvsem 

zaradi usmerjenosti v slikovne in video vsebine. Prepoznavnost si izboljšujejo s širjenjem baze 

»sledilcev«, z rednimi foto in video vsebinami pa skrbijo, da ustvarijo nekakšno zgodbo, ki 

privablja potencialne goste v njihov hostel. Osredotočajo se tudi na uporabo t. i. »hashtagov« 

oz. po slovensko »ključnikov«, ki pripomorejo k večji prepoznavnosti hostla po celem svetu. 

Ga. Mali je nadaljevala, da je Facebook odlično sredstvo za direktno komunikacijo z gosti, z 

nenehno aktivnostjo prek različnih objav, reklam in dogodkov pa si večajo bazo sledilcev, ki 

jih v vedno večjem številu ravno prek Facebooka kontaktirajo direktno, kar omogoča hitrejšo 

komunikacijo. V njihovo korist je tudi prevzem Instagrama s Facebookove strani, kar pomeni, 

da lahko oglašujejo na dveh platformah hkrati, kar pomeni večjo vidnost oglasa. Kot prednost 

Facebooka omenja lažje segmentiranje, saj lahko določijo specifične skupine, katerim se 

prikazujejo njihovi oglasi, kar vodi k boljšim rezultatom. Twitterja ne prepoznajo kot najbolj 

primerne platforme, saj je namenjen predvsem hitrejšemu komuniciranju s krajšimi besedili. 

Na splošno pa so se socialna omrežja izkazala za zelo uspešno marketinško orodje, saj od julija 
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leta 2018 beležijo močno rast uporabnikov na socialnih omrežjih, kar vodi tudi v večjo 

prepoznavnost blagovne znamke Hostel Celica. Omogočajo več direktne komunikacije, krajši 

odzivni čas in bolj oseben stik s potencialnimi gosti.  

Zadovoljstvo gostov je pravzaprav tisto, ki kaže na uspešno poslovanje hostla, zato je bilo 

naslednje vprašanje, kako resno upoštevajo ocene gostov glede zadovoljstva s storitvami in 

kako te vplivajo na marketinško strategijo. Odgovor je bil sledeč: »Ocene jemljemo zelo resno, 

saj so poleg dobička eden izmed bolj pomembnih orodij za merjenje uspešnosti. Ocene oz. 

»reviewji« imajo velik vpliv na zasedenost hostla, saj kot že omenjeno prej, večina turistov 

danes naredi rezervacijo prek spleta, kar pomeni, da najprej pregledajo ocene in zadovoljstvo 

prejšnjih gostov. Ocene gostov na spletu redno pregledujemo (predvsem Tripadvisor, 

Booking.com in Hostelworld), nanje odgovarjamo in jih nato obdelamo – ponavljajoče ocene 

oz. kritike poskušamo čim prej popraviti, izboljšujemo, kar gostje menijo, da bi se dalo 

izboljšati, itd.« 

Gospo Mali smo prosili za opredelitev njihove marketinške strategije, ki se glasi takole: 

»Želimo biti številka ena hostel v Ljubljani, zato delamo na spletnih portalih, spletnih ocenah 

gostov, prilagajanju ciljnim skupinam itd. Ker Slovenija ni »backpackerska« država, se 

osredotočamo na širši segment. Naša strategija je, da smo bolj luksuzni hostel, ki je že na meji 

hotela (torej v primerjavi s tujino nismo pravi hostel) in zato, predvsem v visoki sezoni, ko je 

večina namestitev v Ljubljani zelo zasedenih, poberemo tudi del hotelskih gostov. 

Osredotočamo se na trajnost, deljenje zgodbe Hostla Celica in seveda na zadovoljstvo gostov.« 

Zadnje vprašanje je bilo usmerjeno v prihodnost, in sicer nas je zanimalo, kako v Hostlu Celica 

vidijo priložnosti na področju marketinga ob upoštevanju svetovnih razvojnih trendov na 

področju hostelskega turizma. Odgovor gospe Mali se je glasil: »Tako kot se Slovenija 

predstavlja kot butična turistična destinacija za petzvezdična doživetja, bomo tudi v Hostlu 

Celica še naprej delali na razvoju luksuznega hostla, ki ga bomo poskušali približati ljudem z 

malo večjim »budgetom« oz. proračunom, ki pa bi vseeno radi namestitev s prijetnim in bolj 

živahnim vzdušjem. Problem, na katerega naletimo pri tem, pa je, da so naše dvoposteljne sobe 

brez privatne kopalnice, ampak je le-ta skupna, na hodniku. To je izziv, na katerem moramo še 

graditi in razmisliti, kako se z njim soočiti. Prav tako bomo poskušali še naprej razvijati in 

nadgrajevati naš kulturni program, ki ga imamo že sedaj (koncerti, potopisna in druga 

predavanja, okrogle mize …). Ker se slovenski turizem zelo razvija in napreduje, je to naša 

priložnost in hkrati izziv, saj se bomo še naprej prilagajali trgu v Sloveniji in pa tudi v tujini. 

Upamo, da se bodo v državi razvile tudi boljše prometne povezave (tako avtobusna, železniška 

kot letalska infrastruktura), ki bi pripeljale še večje število turistov.« 

 Analiza rezultatov raziskovanja 

Iz izvedenega intervjuja smo ugotovili, da ima Hostel Celica dobro načrtovano marketinško 

strategijo in se zaveda njene pomembnosti za uspešno poslovanje ter jo skrbno načrtuje, izvaja 

in prilagaja glede na trende in razmere na trgu. Njihova marketinška strategija se bolj kot na 
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tradicionalen način trženja in oglaševanja osredotoča na uporabo socialnih medijev kot kanal 

za trženje in komunikacijo z gosti oz. potencialnimi gosti. Pomemben del predstavlja tudi 

mreženje z drugimi hostli in podjetji po svetu, saj se udeležujejo veliko različnih konferenc in 

združenj po Evropi in izven nje. Zaradi zgodovine hostla lahko gostom ponudijo unikatno 

doživetje s spanjem za rešetkami, kar se širi tudi prek metode »od ust do ust«.  

Dobro izpopolnjena trajnostna vizija jih uvršča v shemo zelenega slovenskega turizma in se na 

ta način posledično promovira po celem svetu, poleg tega pa je pomemben del delovanja hostla, 

saj ureja delovne procese. V svojo marketinško strategijo od vseh socialnih omrežij največ 

vključuje Facebook in Instagram, saj sta najbolj primerna za trženje turističnih nastanitev, še 

posebej hostlov. Pri načrtovanju strategije se najbolj osredotočajo na zadovoljstvo gostov, zato 

tudi ocene na spletnih portalih jemljejo zelo resno in poskušajo kakršnekoli kritike tudi čim prej 

odpraviti. Poskušajo se opredeliti kot »luksuzni hostel«, torej hostel na višji ravni, in tako ob 

zasedenosti drugih turističnih nastanitvenih objektov pridobiti tudi del hotelskih gostov, kar je 

tudi v skladu s strategijo slovenske turistične organizacije, ki želi Slovenijo spremeniti v deželo 

za petzvezdična doživetja. Zavedajo se nevarnosti in priložnosti, ki jih prinašajo trendi v 

prihodnosti, in so nanje tudi pripravljeni.  

 Ugotovitve raziskovanja 

V teoretičnem delu smo obravnavali marketing, marketinške strategije, turizem in hostle v 

splošnem, v drugem delu pa smo se osredotočili na delovanje Hostla Celica in raziskali njihovo 

marketinško strategijo. Ugotovili smo, da Hostel Celica deluje uspešno na podlagi dobro 

zastavljene marketinške strategije, prilagodljivosti trendom na trgu, trajnostne strategije in 

zgodovine, ki daje hostlu zgodbo in gostom ponuja unikatno izkušnjo spanja za rešetkami. Tako 

kot se Slovenija predstavlja kot butična destinacija za petzvezdična doživetja, se v Hostlu Celica 

usmerjajo v razvoj »luksuznega hostla«, ki gostom ponuja več kot le običajen hostel in s tem 

poskušajo biti številka ena hostel v Ljubljani. Takšen hostel želijo približati predvsem ljudem, 

ki na svojih potovanjih razpolagajo z malo več denarja, vendar si pri nastanitvi vseeno želijo 

več socialnih stikov in prijetnega vzdušja. Marketinške aktivnosti najprej skrbno načrtujejo z 

določanjem letnega proračuna in določanjem ciljev. Med pomembnejše marketinške aktivnosti 

uvrščajo cenovno politiko, izobraževanje zaposlenih, mreženje, ki ga izvajajo predvsem na 

različnih konferencah, združenjih in delavnicah, marketing prek socialnih omrežij in spletne 

strani ter promocija prek spletnih turističnih agencij Booking.com in Hostelworld. Ker pa 

spletne turistične agencije vzamejo kar visoko provizijo pri vsaki opravljeni rezervaciji, v 

zadnjem času poskušajo potencialne goste prepričati, da rezervacijo naredijo direktno na 

njihovi spletni strani ali po e-pošti, kar pa verjetno zahteva povsem nove marketinške 

aktivnosti. V njihovo marketinško strategijo vključujejo vseh sedem elementov marketinškega 

spleta za storitve, torej storitev, ljudi, prostor, promocijo, ceno, zaposlene, postopek in okolje. 

Kljub uporabi najrazličnejših marketinških aktivnosti pa se včasih najpreprostejša metoda 

izkaže za najbolj uspešno – z metodo »od ust do ust« Hostel Celica uspešno širi prepoznavnost 



 

28 

zgodbe o zgodovini stavbe, kjer se danes nahaja hostel, kar pomeni, da zadovoljni in navdušeni 

gostje širijo dobre govorice in s tem sami večajo prepoznavnost hostla. Zavezanost trajnostni 

viziji pripomore k uspešnejšemu delovanju in prek sheme zelenega slovenskega turizma tudi 

izboljšuje promocijo hostla. Trajnostna vizija je vpeta v vse vidike poslovanja in delovanja 

Hostla Celica, od načina upravljanja hostla do zaposlenih in ostalih udeležencev v poslovanju, 

okolja, gostov itd. Kot že omenjeno, je njihova marketinška strategija izjemno prilagodljiva 

glede na trende, ki se pojavljajo na trgu, in verjetno je to tudi ključnega pomena za uspeh.  

Danes je treba veliko pozornosti nameniti digitalnemu marketingu, saj veliko novih trendov 

nastaja predvsem zaradi razvoja tehnologije in to Hostel Celica tudi počne. Izjemno aktivni so 

na socialnih omrežjih, za katere je prav posebej zadolžen gospod Aleksander Jovanovič, ki je 

poleg tega tudi organizator dogodkov v hostlu. Najbolj se osredotočajo na komunikacijo prek 

Facebooka in Instagrama, saj oba omogočata objavo slikovnih vsebin in posnetkov, kar je za 

promocijo turističnega objekta najbolj učinkovito. Facebook prav tako omogoča hitro 

komunikacijo s krajšim odzivnim časom ter zelo dobro oglaševanje prek orodja Facebook Ads. 

Od leta 2018 zaznavajo porast učinkovitosti promocije prek socialnih omrežij, izboljšano 

direktno komunikacijo z gosti oz. potencialnimi gosti in posledično veliko boljšo 

prepoznavnost znamke Hostel Celica tudi po svetu. Ker vemo, da internet omogoča turistom 

takojšnjo primerjavo nastanitvenih objektov in veliko gostov svoje zadovoljstvo oz. 

nezadovoljstvo izraža prek spletnih portalov, je tudi spremljanje spletnih ocen gostov 

pomemben del marketinške strategije. V Hostlu Celica takšne ocene jemljejo zelo resno, jih 

redno spremljajo, obdelujejo in nanje tudi odgovarjajo, saj vedo, da imajo le-te velik vpliv na 

zasedenost hostla. Kot izziv izpostavljajo pomanjkanje kopalnic v zasebnih sobah, ki so, kot že 

omenjeno, spremenjene iz zaporniških celic, te pa so bile premajhne, da bi omogočale dovolj 

prostora za kopalnico. Poleg tega si želijo tudi, da bi se v Sloveniji vzpostavila boljša prometna 

infrastruktura in povezave, tako avtobusne, železniške kot avtomobilske, ki bi pripeljale še 

večje število turistov in jim omogočale lažje dostopanje do turističnih destinacij in krajev po 

Sloveniji. V prihodnosti se bodo še naprej trudili razvijati hostel na višji ravni in nadgrajevati 

svoj družbeni program, kot so koncerti, predavanja, razstave in podobni dogodki. Iz izvedene 

raziskave lahko potrdimo, da Hostel Celica deluje uspešno in ima dobro razvito marketinško 

strategijo.  

 Predlogi za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

V Hostlu Celica se zavedajo, da sta zadovoljstvo gostov in komunikacija z njimi ključnega 

pomena za uspešno delovanje. Hostlu Celica bi predlagali več marketinških aktivnosti, 

usmerjenih tudi na izvenevropski trg, saj vedno več turistov prihaja iz držav z drugih celin, kot 

so Kitajska, Avstralija, ZDA, Indija. Marketinško komuniciranje z izvenevropskimi trgi bi 

seveda pomenilo prilagajanje trenutne marketinške strategije, a bi posledično prineslo širok 

spekter novih obiskovalcev in priložnosti za še boljše poslovanje. Ena izmed uspešnih 

marketinških aktivnosti je mreženje, katerega sicer že izvajajo, a večinoma samo na evropskem 

trgu. S tem bi pripomogli tudi k prepoznavnosti Slovenije na splošno, saj kot tako majhna 
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država potrebuje različne marketinške aktivnosti, ki jo bodo naredile bolj prepoznavno tudi na 

oddaljenih celinah. 
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5 SKLEP 

Turizem kot eden izmed najhitreje rastočih in razvijajočih se svetovnih gospodarskih sektorjev 

predstavlja zelo dobre možnosti za uspešno poslovanje. Ker pa danes zaradi velikega 

povpraševanja nastaja vse več turističnih nastanitvenih objektov, je dobra marketinška 

strategija izjemno pomembna. Eden izmed pomembnih in bolj prepoznavnih turističnih 

nastanitvenih objektov v Sloveniji je Hostel Celica, ki s svojo zgodovino omogoča gostom 

unikatno doživetje spanja za rešetkami bivšega političnega zapora.  

V zaključni projektni nalogi smo raziskovali in proučevali marketinško strategijo Hostla Celica. 

Ugotovili smo, da je zastavljena strategija marketinga uspešna in se prilagaja glede na 

povpraševanje na trgu in trende. Poleg tega zajema širok spekter aktivnosti in udeležencev, se 

usmerja na hitro in učinkovito komunikacijo, zadovoljne goste in promocijo prek različnih 

kanalov. V svojo marketinško strategijo izjemno dobro vključuje zgodbo nekdanjega 

političnega zapora in pa svojo trajnostno vizijo, s katero poskuša zmanjšati negativne učinke 

turizma na okolje, pozitivno vplivati na celotno skupnost, v kateri deluje, in si še povečati 

prepoznavnost. Dobra strategija se odraža predvsem v zadovoljstvu gostov, pridobivanju 

nagrad, uspešnem trajnem delovanju in nenehni zasedenosti hostla. Na podlagi tega se Hostel 

Celica razvija v smeri »luksuznega hostla«, torej svojo cenovno politiko, program in celotno 

ponudbo prilagaja bolj zahtevnim gostom, ki razpolagajo z več denarja, kar pa je tudi v skladu 

s turistično strategijo Slovenije, ki poskuša postati zelena turistična destinacija za petzvezdična 

doživetja. Kljub uspešni marketinški strategiji bi Hostlu Celica predlagali več marketinških 

aktivnosti, usmerjenih na potencialne izvenevropske trge, ki bi lahko doprinesli širok, nov 

spekter obiskovalcev, to pa bi posledično pripomoglo tudi k večji prepoznavnosti Slovenije kot 

turistične destinacije. 

V času hitre rasti in razvoja turizma ter ponudbe na trgu za turistična podjetja ni lahko izstopati, 

ponuditi nekaj drugačnega in boljšega ter hkrati slediti nenehno razvijajočim se trendom. 

Ključna aktivnost, ki jo morajo podjetja razviti, da bodo konkurenčna na trgu, je dobro 

oblikovana, integrirana in skrbno načrtovana marketinška strategija, ki lahko občutno izboljša 

uspešnost poslovanja in prinese podjetju pomembno in dolgoročno konkurenčno prednost, 

uspešen razvoj in rast poslovanja v zahtevnem in visoko konkurenčnem svetovnem tržnem 

prostoru. 
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PRILOGA 

Priloga 1       Vprašanja za intervju z gospo Majdo Mali, vodjo Hostla Celica. 

 





Priloga 1 

 

 

1.) Kakšno vlogo in pomen ima marketing v delovanju vašega hostla? 

2.) Katere marketinške aktivnosti načrtujete in izvajate? 

3.) Ali uporabljate vse elemente marketinškega spleta – storitev, ljudje, prostor, promocija, 

cena, zaposleni, postopek, okolje? 

4.) Kako zgodba Hostla Celica in vaša trajnostna vizija pripomoreta k uspešnejšemu 

marketingu? 

5.) Kdaj ste nazadnje spremenili marketinško strategijo in kako se je obneslo? 

6.) Kakšen pomen pripisujete marketinškemu komuniciranju preko sodobnih medijev – 

internet, socialna omrežja? Kakšna je njihova pomembnost in učinkovitost? 

7.) Kako resno upoštevate ocene gostov glede zadovoljstva z vašimi storitvami in kako le te 

vplivajo na spreminjanje vaše strategije marketinga? 

8.) Kako bi lahko opredelili marketinško strategijo vašega hostla? 

9.) Kako vidite bodoče izzive in priložnosti na področju marketinga vašega hostla ob 

upoštevanju svetovnih razvojnih trendov na področju hostelskega turizma? 

 


