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POVZETEK 

V diplomski nalogi so opredeljene moţnosti trţenja storitev novega hotela Arija, ki deluje pod 

okriljem Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdeči kriţ Slovenije Debeli rtič, s posebnim 

poudarkom na dopolnjevanju nezasedenosti prenočitvenih zmogljivosti v »mrtvi« sezoni. 

Predstavljeni so temeljni pojmi zdraviliškega turizma, pa tudi celoten kompleks zdravilišča in 

letovišča. S pomočjo SWOT analize, analize trenutnega stanja, izvedene ankete med 

obiskovalci ter oblikovanimi smernicami razvoja zdravilišča so bili ugotovljeni pomembni 

zaključki. Z novo pridobitvijo hotela Arija so se povečale moţnosti trţenja celotnega 

zdravilišča, skozi celo leto, s tem, da je treba vloţiti dodatna sredstva v trţno komuniciranje in 

dodatno okrepiti tako oddelek trţenja hotela Arija kot tudi celotnega zdravilišča. 

Ključne besede: trţenje, strategije, zdravilišča, turizem, trţno komuniciranje, pospeševanje 

prodaje, storitve, MZL Debeli rtič, trţna analiza 

SUMMARY 

The following Diploma thesis explores the possibilities for marketing the services of the new 

Arija Hotel inside the Red Cross Debeli Rtič Youth Health and Summer Resort, with a special 

emphasis on reducing the number of unoccupied rooms in the so called »dead« season. The 

thesis defines the basic terms of health resort tourism and presents the entire complex Debeli 

Rtič Youth Health and Summer Resort. The major conclusions are based on the SWOT 

analysis, analysis of the current situation, surveys carried out among the guests, and the 

guidelines set for the development of the Health Resort. The establishment of the Arija Hotel 

has provided new possibilities for the marketing of the entire Health Resort throughout the 

whole year by investing additional funds in market communications and additionally 

strenghtening the Marketing Department of both the Arija Hotel and the entire Health Resort.  

 

Keywords: marketing, strategy, health resort tourism, market communications, promotion of 

sales of services, Debeli Rtič Youth Health and Summer Resort, market anaylsis 

UDK: 339.138:338.48(043.2) 
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1  UVOD 

Turizem je postal tako v Sloveniji kot tudi v svetu ena izmed vodilnih gospodarskih 

dejavnosti, ki angaţirajo velika podjetja in globalne sisteme. V zadnjem času postaja 

slovenski turizem vse bolj priljubljen. Dokaz temu je, da je iz leta v leto več novih turističnih 

objektov, posebni poudarki pa so na zdraviliškem turizmu, saj je to postala ena izmed 

najuspešnejših trţnih niš. Zdrav način ţivljenja je prioriteta vseh, ki ţelijo ostati zdravi. 

1.1  Opredelitev obravnavanega problema 

Storitve doţivljajo preobrazbo iz tradicionalnega koncepta transakcijskih storitev v 

izkustvene. Izkušnje ustvarjajo dodano vrednost z vključevanjem in s povezovanjem 

odjemalca na oseben ter nepozaben način. Ko podjetja posebej zaračunajo nepozabne storitve, 

ki jih omogočajo, se premikamo iz storitvene ekonomije v novo izkustveno ekonomijo 

(Fitzsimmons in Fitzsimmons 2004, 11). Pine in Gilmore (1998, 102) sta definirala štiri tipe 

izkušenj v odvisnosti od nivoja participacije odjemalca in nivoja interakcije z okoljem: 

zabava, izobraţevanje, esteticizem ter eskapizem. Pogosto se odloča za uvajanje novih 

storitev na osnovi subjektivnih mnenj managerjev in zaposlenih, glede tega, kakšne naj bi bile 

storitve in ali bodo uspele, namesto, da bi objektivno načrtovali z upoštevanjem informacij o 

zaznavanju odjemalcev, potrebah trga in izvedljivosti projekta (Zeithaml, Bitner in Gremler 

2006, 255). Po Kotlerju (2004, 452–453) se storitveni trţniki pogosto pritoţujejo nad 

teţavnostjo diferenciacije njihovih storitev. Ponudba lahko vključuje inovativne značilnosti 

storitve. To, kar odjemalec pričakuje, se imenuje osnovni storitveni paket. Temu lahko 

ponudnik doda dodatne storitvene značilnosti. Storitveno podjetje, ki nenehno uvaja 

inovacije, bo pridobilo pomembno konkurenčno prednost pred konkurenco. 

 

Rdeči kriţ ţenejo in usmerjajo humanitarni ideali, ki se izraţajo s konkretnimi dejanji. 

Gibanje je postalo svetovno in priča, da ga ne omejujejo časovni, rasni, verski ali kulturni 

okvirji. Trpljenje ne pozna meja in Rdeči kriţ si prizadeva nuditi pomoč ter zaščito vsem 

trpečim, ne glede na to, kje so (Dunant 2006, 6). Iz ideje ustvariti prostovoljna »društva za 

pomoč ranjenim v vojnem času« in oblikovati »mednarodno načelo v obliki konvencije, ki bi 

bila po značaju povsem brez graje« ter bi sluţila kot temelj in opora društvom za pomoč, je 

nastal tudi Rdeči kriţ Slovenije, ki izvaja naslednje programe: organizira krvodajalske akcije, 

organizira najrazličnejše tečaje prve pomoči, nudi pomoč ob elementarnih nesrečah, izvaja 

program socialne dejavnosti, poizveduje po pogrešanih osebah, širi znanje o RKS, dela z 

mladimi in poučuje pomen humanosti ter organizira letovanja otrok in starejših. V sklopu 

RKS deluje tudi Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega kriţa Slovenije (MZL RKS) 

Debeli rtič. 

 

Ena izmed pomembnih dejavnosti RKS je letovanje otrok in starejših v MZL RKS Debeli rtič. 

Zdravilišče je svoja vrata odprlo leta 1956 in vse do danes se počasi razvija z novimi 



 2 

ponudbami. V letu 2010 so zgradili novi hotel Arija. Zdravilišče je trenutno namenjeno 

predvsem otrokom, tako, da so zmogljivosti, v času ko ni počitnic, zelo slabo zasedene. Z 

izgradnjo novega hotela se pričakuje večja zasedenost vseh zmogljivosti tudi v mesecih, ko 

otrok ni na letovanju. Postavlja se vprašanje, ali bodo skozi celo leto z novo pridobitvijo 

zapolnili vse zmogljivosti v zdravilišču in tako poslovali pozitivnejše. 

1.2  Namen in cilj diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je analizirati elemente trţenja storitev novega hotela Arija, s 

posebnim poudarkom na dopolnjevanju nezasedenih prenočitvenih zmogljivosti v »mrtvi 

sezoni«, znotraj MZL RKS Debeli rtič. 

 

Cilji teoretičnega dela naloge so: 

 raziskati teoretične osnove trţenja zdraviliških storitev; 

 preučiti elemente trţenjskega spleta zdraviliških storitev; 

 pojasniti osnove segmentiranja turistov in pozicioniranja storitev v turizmu; 

 opredeliti teoretične osnove vedenja turistov. 

 

Cilji empiričnega dela naloge so: 

 predstaviti trţne priloţnosti novega hotela znotraj MZL RKS Debeli rtič; 

 ugotoviti potrebe MZL RKS Debeli rtič po novem hotelu; 

 preučiti trţenjski splet storitev hotela; 

 narediti SWOT analizo; 

 pripraviti strateški načrt trţenja storitev novega hotela. 

1.3  Metode za doseganje ciljev 

Pri teoretičnemu delu diplomske naloge so uporabljene metode analize, sinteze in kompilacije 

dostopne literature ter drugih virov s proučevanega področja.  

 

V empiričnem delu je uporabljena metoda anketiranja. Skupina anketirancev je vzorec 100 

naključnih gostov, ki je imel nekatere značilnosti reprezentativnega vzorca. Med naključnimi 

gosti so tudi določene ciljne skupine, in sicer predvsem člani športnih klubov, upokojenci, 

osebe, napotene na zdravstveno letovanje, otroci ter gostje iz sosednje Italije. Rezultati so 

obdelani s pomočjo statističnega programa SPSS, pridobljene ugotovitve pa so prikazane 

opisno in grafično, s pomočjo računalniškega programa MS Excel. 
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1.4  Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Zaradi zaposlitve pri Rdečem kriţu Slovenije, Območnem zdruţenju Nova Gorica, ni bilo 

nobenih teţav s pridobivanjem vseh potrebnih podatkov, s katerimi razpolaga MZL RKS 

Debeli rtič. Prav tako ni bilo nobenih teţav pri pridobivanju potrebne literature. 

 

Drugih večjih omejitev ni bilo, manjši pomislek je bil le pri pridobivanju pravega vzorca pri 

anketah iz zamejstva, ki pa se je na koncu izkazal kot neupravičen. Spodnja starostna meja za 

anketirance je bila postavljena pri 15. letih. 

 



 4 

2  OPREDELITEV NAJPOMEMBNEJŠIH POJMOV S PODROČJA TURIZMA 

Zdraviliški turizem je eden najstabilnejših turističnih produktov tako v Sloveniji kot v svetu. 

Poudariti je treba, da tovrstni turizem ni izključno vezan na naravna zdravilišče in je v zadnjih 

10 do 15 letih doţivel največji razcvet v Sloveniji. Strokovnjaki ga definirajo kot skupnost 

odnosov in pojavov, ki s spremembo kraja bivanja spodbujajo, stabilizirajo ter po potrebi 

vzpostavljajo tudi telesno, duševno in socialno dobro počutje z uporabo zdravstvenih storitev. 

 

Zdraviliški turizem je razdeljen na naslednja področja: 

 kurativni zdraviliški turizem, 

 rehabilitacijski zdraviliški turizem, 

 preventivni zdraviliški turizem,  

 zdraviliški turizem kot del drugih oblik turizma (počitniški, potovalni, seminarski, 

igralniški turizem), 

 medicinski wellness. 

 

Mednarodno zdraviliško zdruţenje (Fitec) je ţe pred leti zasnovalo minimalne pogoje za 

imenovanje nekega kraja ali ustanove z nazivom zdravilišče. Minimalni pogoji za to so: 

 okolje zdravilišča je sprostitveno-rekreacijsko območje, kjer so postavljeni strogi predpisi; 

 infrastruktura, kjer je poseben poudarek na neoporečnimi oskrbi z naravnimi zdravilnimi 

sredstvi; 

 gradbeno oblikovanje objektov, kjer so osrednji zdraviliški objekti, klinični objekti in 

naprave, sanatoriji ter terapevtske naprave; 

 predpisana logistična infrastruktura, saj je priporočljivo, da je zdravilišče odmaknjeno od 

glavnih prometnih poti; 

 ustrezni zdravstveni strokovnjaki; 

 bivalno okolje, ki ustreza bolnikom in preventivnim gostom; 

 prehrambne moţnosti (normalna, dietna prehrana). 

 

Turistično ponudbo sestavljajo proizvodi in storitve različnih gospodarskih ter 

negospodarskih dejavnosti, pa tudi naravne in kulturne dobrine, ki vplivajo na kakovost 

ponudbe ter ceno proizvodov in storitev. Glede na kriterij razpoloţljivosti produkcijskih 

dejavnikov jo lahko delimo na: 

 primarno in 

 sekundarno turistično ponudbo. 

 

Primarna turistična ponudba je glavni razlog, da nastane povpraševanje po določenem 

turističnem kraju. Osnovna značilnost primarnih dobrin je, da niso proizvod dela ali pa jih 

človek ne more več proizvajati v enaki kvaliteti in zadostni količini in z enako uporabno 

vrednostjo (Planina in Mihalič 2002, 155–157). 
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Sekundarno turistično ponudbo sestavljajo proizvodne zmogljivosti, proizvodi in storitve, ki 

se na trgu prodajajo za določeno ceno. Sem spadajo infrastruktura, turistični objekti s svojimi 

zmogljivostmi ter vsi proizvodi in storitve, ki jih turisti porabljajo v določenem turističnem 

kraju (Planina in Mihalič 2002, 155–157). 

2.1  Pomen zdraviliškega turizma 

Zdraviliško-turistična ponudba zaradi svoje heterogenosti zagotavlja najboljšo izkoriščenost 

naravnega zdravilnega sredstva, najboljšo izkoriščenost zdraviliških in turističnih objektov, pa 

tudi drugih dopolnilnih objektov v zdravilišču ali zdraviliškem kraju. Ob raznovrstnosti 

zdraviliško-turistične ponudbe sta njeni značilnosti tudi nepremičnost in potreba po velikih 

vloţenih osnovnih sredstvih. Nepremičnost ponudbe se izraţa v vezanosti zdravilišč na 

naravna zdravilna sredstva, velika investicijska sredstva pa so potrebna za izgradnjo in 

opremo prenočitvenih in zdravstvenih zmogljivosti (Gojčič 2005, 78). 

 

Pomembnost in specifičnost zdraviliškega turizma v okviru svetovnega turizma poudarja več 

strokovnjakov, ki med prednostmi ter vzajemnimi učinki omenjajo naslednje: 

 zdraviliški turizem spodbuja zaposlovanje lokalnega prebivalstva in s tem izboljšuje 

socialno-ekonomski poloţaj območja ali drţave; 

 zdraviliški turizem pomaga drţavam in krajem oblikovati ter dopolnjevati njihovo splošno 

turistično ponudbo in jim izboljšati poloţaj na spreminjajočem se trgu; 

 zdraviliški turizem ima ob kriţarjenjih največji deleţ stalnih gostov, ki znaša ponekod 

celo 69 odstotkov; 

 zdraviliški turizem zajema goste z višjim socialno-ekonomskim statusom, zato lahko 

pripomore k večji povprečni porabi na gosta; 

 zdraviliški turizem omogoča hitro obnavljanje obstoječih zmogljivosti, kar ugodno vpliva 

na ekonomski poloţaj okolja in drţave; 

 zdraviliški turizem lahko prispeva k vzdrţevanju značilnosti okolja in ohranjanju naravnih 

virov, kot so naravni vrelci, jezera, lagune in morja; 

 zdraviliški turizem lahko pripomore k zmanjšanju zdravstvenih stroškov, ki v strukturi 

BDP nenehno naraščajo. 

 

Zdraviliško-turistično ponudbo delimo na več področij: 

 zdravstvene storitve (kopeli, inhalacije, obkladki, masaţe, telovadba, elektro in druge 

terapije); 

 prenočitvene zmogljivosti, ki so temeljni del ponudbe zdravilišč oziroma zdraviliških 

krajev; 

 prehrana gostov; 

 športno-rekreacijski objekti, 

 ustvarjanje zdraviliške klime (zdraviliški park, predavanja strokovnjakov); 
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 posebne prireditve (kulturne in športne prireditve, zabavni programi, kongresi). 

 

Ob potrebah posameznih ciljnih skupin gostov je pri oblikovanju zdraviliško-turistične 

ponudbe treba upoštevati tudi dejavnike okolja naravnih zdravilišč, ki jih lahko razdelimo na: 

 dejavnike širšega okolja zdravilišč, 

 dejavnike oţjega okolja zdravilišč. 

 

Med dejavnike širšega okolja zdravilišč, za katere je značilno, da dolgoročno in strateško 

vplivajo na delovanje zdravilišč, medtem ko zdravilišča navadno ne morejo vplivati nanje, 

uvrščamo: 

 gospodarske dejavnike, 

 politično-zakonodajne dejavnike, 

 tehnološke dejavnike, 

 demografske dejavnike, 

 dejavnike naravnega okolja in 

 socialno-kulturne dejavnike. 

 

Med dejavnike ožjega okolja zdravilišč, s katerimi imajo zdravilišča pogoste stike in na katere 

lahko vplivajo, običajno uvrščamo: 

 uporabnike, 

 konkurente in 

 dobavitelje. 

2.2  Cene turističnih proizvodov 

Cena je edini element marketinškega spleta, ki oblikuje prihodke, vsi ostali elementi 

povzročajo stroške. Oblikovanje cene je zelo kompleksna naloga in mora potekati v povezavi 

z vsemi drugimi elementi trţenjskega spleta. Cena proizvoda predstavlja plačilo, ki ga kupec 

v procesu menjave za turistični proizvod dejansko plača, oziroma za koristi, ki jih pridobi 

(Mihalič 2003, 75). 

 

Ceno podjetje oblikuje tako, da zasleduje svoje cilje (prodajni obseg oziroma profit). 

Potrošnik pa maksimizira dobljene koristi ob ceni, ki je zanj na trgu dana, in jo mora plačati. 

Odloča se med alternativnimi proizvodi in storitvami, ki imajo lahko različne cene (Mihalič 

2003, 75). 
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V različnih literaturah avtorji razlikujejo več različnih metod oblikovanja cen, kot so 

oblikovanje cene glede na stroške, ciljni donos, konkurenca, povpraševanje oziroma zaznana 

vrednost proizvoda pri uporabniku, določanje cen ob ponudbi na natečaju in podobno. 

 

V nadaljevanju bodo prikazane tri metode oblikovanja cen, ki jih slovenska turistična podjetja 

pri nas največkrat uporabljajo. Podjetje, ki bi na dolgi rok ignoriralo stroške in bi prodajalo 

pod stroškovno ceno, zagotovo ne bi preţivelo. 

2.2.1  Oblikovanje cene na osnovi celotnih stroškov 

Oblikovanje cene na osnovi celotnih stroškov predvideva poznavanje celotnih stroškov 

posameznega turističnega proizvoda. Turistična podjetja celotnim stroškom dodajo še ţeleni 

pribitek za realizacijo profita in tako oblikujejo končno ceno. Mnoge turistične proizvode pa 

na trgu nudijo po stroškovni ceni. Njihovi proizvajalci računajo, da bodo dobiček realizirali iz 

naslova dodatne potrošnje obiskovalcev. Nizka cena za npr. penzionsko namestitev ima 

namen privabiti turiste, ki bodo s svojo izvenpenzionsko potrošnjo v hotelu omogočili, da bo 

hotelir posloval ekonomsko uspešno (Mihalič 2003, 76–77). 

2.2.2  Oblikovanje cene glede na povpraševanje 

Vedno več turističnih podjetij določa cene na podlagi povpraševanja oziroma zaznane 

vrednosti proizvoda v očeh porabnika. Podjetje uporablja necenovne spremenljivke 

trţenjskega spleta, s katerimi dosega v očeh porabnika določeno vrednost proizvoda in 

postavi ceno tako, da se ta ujema z zaznano vrednostjo porabnika. Cena hotelske sobe se tako 

lahko spreminja glede na ciljni segment, v katerega spada gost. Za individualne goste so cene 

navadno nekoliko višje kot za skupine, spet drugačne so za poslovne oziroma seminarske 

goste in podobno. Zelo pomembno je poznavanje cenovne elastičnosti povpraševanja za vsak 

segment. Največkrat je segment poslovnih gostov cenovno manj občutljiv in se na spremembe 

cen ne odziva bistveno, ţe manjše spremembe v cenah pa lahko vplivajo na segmente 

individualnih gostov (Kotler 1999, 425–426). 

2.2.3  Oblikovanje cen glede na osnovi konkurence 

Oblikovanje cen na osnovi konkurence je v turizmu pogosta praksa. Mnoga turistična 

podjetja, še posebno organizatorji potovanj in hotelska podjetja, se zgledujejo po cenah 

konkurentov, da bi tako lahko obstala na trgu. Tako imenovani trţni vodje prvi objavijo 

cenike za prihajajočo sezono, sledijo pa jim druga konkurenčna turistična podjetja. Samo tisti 

hoteli, ki imajo posebno lokacijo ali se po čem bistveno razlikujejo od drugih, si lahko 

privoščijo samostojno oblikovanje (višjih) cen. 
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Takšen način oblikovanja cen lahko prispeva k stabilnosti trga, dokler se ne pojavi hotel ali 

organizator potovanj, ki skuša z agresivnim zniţevanjem cen povečati trţni deleţ. Ker mu v 

konkurenčnem boju za kupce navadno sledijo tudi drugi, lahko pride do cenovne vojne 

(Mihalič 2003, 77). 

2.3 Trţno komuniciranje v turizmu 

Ta najbolj odmevni element trţenjskega spleta vključuje (Kotler 2004, 564): 

 pospeševanje prodaje, 

 oglaševanje, 

 odnose z javnostmi, 

 neposredno trţenje in 

 osebno prodajo. 

 

Osnovni namen trţnega komuniciranja je v tem, da se potrošnik zaveda obstoja proizvoda in 

da se vzpodbudi njegovo povpraševanje. Zato trţno komuniciranje vključuje tudi 

informativno dejavnost kot nudenje informacij in celo svetovanje potencialnim kupcem prek 

distribucijskih mreţ. 

 

Pomembno mesto v trţenjskem spletu imajo brošure oziroma katalogi. Nekateri avtorji 

tiskanje brošur navajajo kot poseben element spleta trţnega komuniciranja v turizmu (Mihalič 

2003, 80). 

2.3.1 Pospeševanje prodaje 

Pospeševanje prodaje je bistvena sestavina trţenjskih kampanj, sestoji iz raznolike zbirke 

orodij za spodbujanje, zlasti kratkoročno, da pri porabnikih ali trgovini izzovemo hitrejši ali 

večji nakup izdelka ali storitve (Kotler 2004, 609).  

 

Orodja, ki so na voljo za pospeševanje prodaje turističnih proizvodov, so številna. Zlasti 

priljubljene so niţje cene in cenovni paketi, kjer na primer hotelir ponudi vikend v hotelu po 

niţji ceni od redne. Pogosto takšen paket naredi privlačnejši tudi tako, da vanj vključi še 

storitve, ki sicer niso vključene v redno ceno. Posebno pozornost zasluţi pospeševanje 

prodaje s ponudbami rezervacij v zadnjem hipu, kjer gre za rezervacije tik pred odhodom na 

potovanje po bistveno zniţani ceni. Turistične agencije oziroma organizatorji so razvili tudi 

posebne sisteme, ki jih imenujejo ruleta. Kupec kupi poceni turistični proizvod, vendar si 

organizator pridrţi pravico izbire destinacije ali hotelskega objekta (Mihalič 2003, 81).  
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Preglednica 1: Orodja pospeševanja prodaje v turizmu 

Orodja pospeševanja prodaje 

 Cenovni popusti, razprodaje 

 Dodatne storitve, cenovni paketi 

 Posebni proizvodi 

 Posebni pogoji rezervacij 

 Darila 

 Brezplačni preizkusi 

 Tekmovanja 

 Ţrebanja nagrad 

 Kuponi 

Vir: Mihalič 2003, 81. 

2.3.2  Oglaševanje 

Oglaševanje je dejavnost trţnega komuniciranja, ki se nanaša na plačano obliko neosebne 

predstavitve ali promocije proizvoda/storitve oz. organizacije za znanega naročnika. 

Oglaševanje je neosebna oblika komuniciranja, ker uporablja neosebni način komuniciranja 

(Brezovec in Nemec Rudeţ 2009, 169). Turistične proizvode oglašujejo v različnih medijih, 

najbolj pogosti pa so: televizija, radio, časopisi, potrošniške revije, oglasi v kinu, oglasi na 

prostem, brošure turističnih zdruţenj, komercialni turistični vodiči, rumene strani, razstave, 

interne revije in neposredna poštna sporočila. 

 

Novejša medija, ki ju oglaševanje in prodaja turističnih medijev relativno hitro osvaja, sta 

teletekst in svetovni splet. V zadnjem času pa se je kot izrazito pozitivno izkazalo tudi 

socialno omreţje (Facebook).  

2.3.3  Odnosi z javnostmi 

Odnosi z javnostmi so razni programi za trţenje in/ali ohranjanje podobe podjetja oziroma 

proizvodov (Kotler 1999, 596). Orodja za odnose z javnostmi so sporočila za tisk, govori, 

seminarji, sponzorstvo, lobiranje, lastne revije itd. V turistični dejavnosti za odnose z 

javnostmi skrbijo tudi posebne, nacionalne, regionalne ali lokalne organizacije, ki 

sistematično obdelujejo mnenjske vodje in novinarje tako, da jih vabijo na potovanja, o 

katerih potem poročajo v različnih medijih. Študijska potovanja lahko organizirajo tudi 

turistična podjetja (Mihalič 2003, 82). 

 

Odnosi z javnostmi so velikokrat bolj učinkoviti od oglaševanja. Eden izmed razlogov je 

večja verodostojnost novic, saj ljudje bolj zaupajo novinarjem kot običajnim plačanim 

oglasom. Poleg tega različne oblike odnosov z javnostmi doseţejo bistveno večje ciljno 
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občinstvo, ki vključuje obstoječe in potencialne kupce, dobavitelje, distributerje, obstoječe in 

bodoče zaposlene, medijske in mnenjske voditelje, lokalno in drţavno oblast, potencialne 

investitorje, finančni sektor, lokalno skupnost, trgovska zdruţenja itd. (Middelton 2001, 248). 

 

2.3.4  Neposredno trženje 

Neposredno trţenje pomeni uporabo neposrednih poti za dosego porabnika in dostavo 

izdelkov ter storitev porabniku, brez uporabe posrednikov. Te poti vključujejo neposredno 

pošto, kataloge, telefonsko trţenje, interaktivno televizijo, kioske, spletna mesta in mobilne 

naprave. Neposredno trţenje je eden najhitrejših rastočih načinov za oskrbo kupcev (Kotler 

2004, 620). 

 

Na začetku razvoja je naziv neposredno trţenje označeval neposredni kontakt med 

ponudnikom in potencialnim kupcem, npr. prek prodajnega osebja. Ker pa so se kasneje za 

promoviranje ponudbe vedno bolj pričeli uporabljati telefoni in drugi mediji, se je opredelitev 

neposrednega trţenja spremenila. Poudarek nove opredelitve je na merljivosti rezultata, to je 

na merljivosti naročil, ki nastanejo na osnovi aktivnosti neposrednega trţenja. Nekateri zato to 

trţenje imenujejo tudi trţenje neposrednih naročil (Mihalič 2003, 83). 

2.3.5  Osebna prodaja 

Osebna prodaja je najučinkovitejše orodje na kasnejših stopnjah nakupnega procesa, še 

posebej pri krepitvi preferenc, prepričevanju kupca in odločitvi za nakup. Osebna prodaja ima 

tri posebne lastnosti: osebni stik, poglabljanje razmerja in odziv (Kotler 2004, 580). 

 

Osebna prodaja je edina oblika trţnega komuniciranja, ki takoj prejme povratno informacijo. 

Osebna prodaja najbolj odločilno vpliva na konkurenčno prednost in ugled ponudnika 

turističnih storitev. Včasih med managerji prevlada prepričanje, da se osebna prodaja lahko 

pospeši s prodajnimi in komunikacijskimi treningi turističnega osebja. Takšen trening pa 

običajno zagotavlja le kratkoročen dvig prodaje. Dolgoročni uspeh osebne prodaje je odvisen 

od organizacijskih rešitev managementa (Brezovec in Nemec Rudeţ 2009, 195).  

2.4  Segmentiranje in pozicioniranje v turizmu 

Turistični trg je skupek kupcev in potencialnih kupcev za posamezen turistični proizvod. 

Naraščajoči stroški in konkurenca so razlog, da danes praktično ni mogoče ponuditi 

proizvoda, ki bi ustrezal celotnemu trgu. Zato je nujno, da podjetja trg segmentirajo in 

zadovoljujejo potrebe omejenega števila segmentov. Bolj ko podjetje pozna svoje kupce, 

njihove potrebe in ţelje, njihov odnos ter obnašanje, bolj učinkovito lahko uporabi trţenjska 

orodja z namenom pospešiti nakupne odločitve kupcev (Middleton 2001, 105). 
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2.4.1  Segmentacija v turizmu 

Skupino kupcev istovrstnega izdelka ali storitve, znotraj katerega so si kupci po določeni 

lastnosti podobni, imenujemo trţni segment. Členitev trga na posamezne segmente 

imenujemo trţna segmentacija (Brezovec in Nemec Rudeţ 2009, 106). 

 

Potrošniki iščejo različne počitniške koristi, npr. izobraţevanja ali zabavo ali le preprosto 

udobje hotelske sobe in sprostitev na plaţi. Primer segmenta na osnovi koristi je npr. segment 

»sonce - morje - plaţa«. Obstaja več osnov za segmentacijo. Mihalič (2003, 17) navaja šest 

moţnih: demografska segmentacija, geografska segmentacija, geodemografska segmenatcija, 

psihografska segmentacija, segmentacija na osnovi obnašanja potrošnikov in multivariantna 

segmentacija. 

 

V praksi ločimo sedem glavnih načinov segmentacije turističnih trgov, ki se lahko med seboj 

prepletajo in dopolnjujejo v namen analiziranja. Segmente na trgih v turizmu torej 

najpogosteje oblikujemo na (Middleton 2001, 111): 

 namen potovanja (športne aktivnosti, počitnikovanje, posel, izobraţevanje); 

 porabnikove potrebe, motive in koristi (zabava, sprostitev, nizke cene); 

 porabnikovo vedenje (nakupovalne navade - zvestoba, pripravljenost na nakup, status 

porabnika); 

 demografske (starost, spol, poklic), ekonomske (višina dohodka) in geografske (kraj 

bivanja, velikost mesta, klima) značilnosti; 

 psihografske značilnosti (ţivljenjski stil, osebnostne značilnosti, druţbeni sloj); 

 geodemografske značilnosti (npr. na nekem območju, v drţavi, glede na določeno 

značilnost); 

 ceno (različna cenovna elastičnost). 

 

Ko podjetje oceni različne trţne segmente, se mora odločiti, katere in koliko segmentov bo 

oskrbovalo. To je vprašanje izbire ciljnega trga. Izbira lahko med koncentriranim, 

nediferenciranim in diferenciranim trţenjem. Ko se podjetje odloči za pokrivanje enega 

segmenta, imenujemo to koncentrirano trženje in je primerno predvsem za podjetja z 

omejenimi viri. Namesto pokrivanja majhnega deleţa na velikem trgu se podjetja raje 

odločijo za velik deleţ na enem ali več manjših trgih. Tako lahko podjetje doseţe trden 

poloţaj v segmentu po zaslugi boljšega poznavanja potreb segmenta in posebnega ugleda, ki 

si ga je tam pridobilo. Kadar podjetje zanemari razlike med trţnimi segmenti in nastopi na 

celotnem trgu z eno trţno ponudbo, govorimo o nediferenciranem trženju. Pri tem upošteva, 

kar je skupno, na pa tega, kar je različno glede na potrebe porabnikov. Zato oblikuje takšen 

izdelek in program trţenja, ki bosta pritegnila veliko število porabnikov, v zameno pa 

pričakuje večje prihranke stroškov. Pri diferenciranem trženju posluje podjetje na več trţnih 

segmentih in oblikuje posebne trţenjske programe za vsak segment. Skupaj zagotavlja 
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praviloma večjo skupno prodajo kot nediferencirano trţenje, vendar pa to povečuje tudi 

stroške poslovanja (Kotler 1998, 284–285). 

2.4.2  Pozicioniranje v turizmu 

Ko podjetje izbere svoje ciljne trţne segmente, se mora odločiti samo še glede pozicioniranja 

na njih. To je postopek oblikovanja ponudbe in podobe podjetja z namenom, da v očeh ciljnih 

porabnikov pridobi neko vidno mesto z določeno vrednostjo. Od podjetja zahteva, da določi, 

koliko in katere razlike bo uporabilo za svoje ciljne porabnike. Na voljo je najmanj sedem 

strategij pozicioniranja, izmed katerih lahko podjetja izberejo najprimernejše, kot je (Kotler 

1998, 307 311): 

 pozicioniranje na osnovi lastnosti; 

 pozicioniranje na osnovi prednosti; 

 pozicioniranje na osnovi uporabnosti; 

 pozicioniranje na osnovi uporabnika; 

 pozicioniranje glede na konkurenta; 

 pozicioniranje na osnovi vrste izdelka; 

 pozicioniranje na osnovi kakovosti/cene. 

 

V pozicioniranju ločimo tri stopnje. Najprej podjetje pri izdelku, storitvah, osebju in podobi 

določi moţne razlike, ki bi jih lahko razvilo glede na konkurenčna podjetja. Nato določi 

kriterije, na osnovi katerih bo izbralo najpomembnejše razlike. In končno, za podjetje ni 

dovolj, da razvije zgolj jasno strategijo pozicioniranja. Vedeti mora tudi, kako porabnika na to 

strategijo opozoriti. Ciljnemu trgu mora učinkovito sporočiti, v čem se njegovi izdelki 

razlikujejo od konkurenčnih (Kotler 1998, 312–313). 

2.5  Nakupno vedenje turistov 

Ljudje potujejo ţe od nekdaj, to pa predvsem iz razloga, da bi spoznavali sebe in druge. 

Dandanes je to postalo ţe zelo mnoţično, saj je z dobro ponudbo svet na dlani. Ljudje med 

najpogostejše razloge za svoja potovanja navajajo: spoznavanje drugih krajev, obiskovanje 

prijateljev in sorodnikov, pobeg od vsakdanje rutine, sprostitev in zabava, izobraţevanje, 

rekreacija, zabava, posli itd. 

 

Vedenje potrošnika predstavljajo miselne, čustvene ali fizične aktivnosti posameznika v 

postopkih izbiranja, nakupovanja, uporabljanja in razpolaganja s proizvodi ali storitvami, da 

zadovolji svoje potrebe in ţelje (Wilkie 1994, 14). 

 

Osrednji namen trţenja v turizmu je zadovoljevanje turistovih potreb in ţelja. Za doseganje 

tega je treba potrebe in ţelje turista prepoznavati, jih spremljati in razumeti. Tudi, če turist zna 
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opisati svoje ţelje in potrebe, se lahko zgodi, da se v zadnjem trenutku premisli, bodisi zaradi 

različnih vplivov, slabe ocene ali glede na to, kakšni so njegovi resnični motivi za nakup. Iz 

tega sledi, da morajo ponudniki storitev natančno preučiti porabnikove ţelje, zaznavanja, 

nagnjenja in nakupno vedenje. Vedno morajo poiskati odgovor na to, kako značilnosti kupca 

vplivajo na nakupno vedenje in kako pride do kupčevih nakupnih odločitev. 

 

Brezovec in Nemec Rudeţ (2009, 35) ugotavljata, da je proces nakupnega vedenja turistov 

sestavljen iz naslednjih faz: 

 prepoznavanja lastnih potreb in ţelja; 

 iskanja in zbiranja informacij; 

 vrednotenja alternativnih moţnosti na podlagi zbranih informacij (zaznave, prepričanja); 

 odločitev o nakupu; 

 vrednotenje, izkušnje in pričakovanja; 

 odločanje glede ponovnega nakupa 

 

Nakupni in prodajni koncept pomeni, da se dobičkonosna prodaja začne z raziskavo in 

razumevanjem potrošnikovih potreb, ki jim sledi zadovoljitev. 

 

Pri potrošnikih na splošno raziskujemo naslednje vidike obnašanja (Moţina, Zupančič in 

Stefančič Pavlovič 2002, 20): 

 zaznavanje, učenje in pomnjenje: raziskujemo, kako potrošnik zaznava draţljaje in 

dogodke, kako jih interpretira, se iz njih uči, pomni in kako se po njih ravna; 

 potrošnikove navade, motive in stališča: ugotavljamo specifične motive za nakup, 

ocenjujemo dejavnike nakupa, ugotavljamo predstave, ki jih imajo potrošniki o izdelku, 

podjetju ali znamki; 

 namere in preference nakupovanja: ocenjujemo namere kupovanja, ugotavljamo 

pričakovanje glede količine in kakovosti dobrin ipd.; 

 vpliv komunikacije na potrošnike: ugotavljamo razne vrste dejavnikov, ki jih vključujeta 

oglaševanje in embalaţa; 

 analiza trga in trţnih segmentov: raziskujemo, na primer, bivališče potrošnikov, 

primerjamo potrošniške skupine; 

 vpliv drugih dejavnikov na potrošnika, kot so na primer raziskovanje vpliva gospodarskih 

razmer ali referenčnih skupin. 

Dejavniki nakupnega vedenja turistov 

Za potrebe turističnega marketinga je temeljnega pomena razumeti, kaj motivira ljudi k 

povpraševanju po turističnih storitvah oz. na osnovi česa se ljudje odzivajo na draţljaje o 

turistični ponudbi. Zato je treba analizirati dejavnike, ki vplivajo na nakupno vedenje turistov 

(Brezovec in Nemec Rudeţ 2009, 39). 
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Večina raziskovalcev opredeljuje iste dejavnike, le razvrščajo jih različno, kar je dokaz, da je 

potrošnikovo vedenje teţko poenotiti. 

 

Razvrstitev dejavnikov, ki določajo nakupovalno vedenje potrošnikov, je po Kotlerju (2004, 

183–195) naslednja: 

 kulturni, 

 druţbeni oz. socialni, 

 osebni in 

 psihološki. 

 

Kotler in soavtorji poudarjajo, da na te dejavnike z marketingom ni mogoče vplivati, kljub 

temu pa jih je treba dobro poznati in razumeti. 
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3  PREDSTAVITEV MZL DEBELI RTIČ 

Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega kriţa Slovenije Debeli rtič leţi na enem izmed 

najlepših delov slovenske obale v Mestni občini Koper. Natančneje, letovišče se razprostira 

na petih hektarjih zemljišča, v zaščitenem naravnem okolju, zdravstveni klimi in na koncu 

polotoka Debeli rtič. Na spodnjem delu meji s kilometrsko plaţo slovenskega morja, s 

pogledom na Koper, na zgornjem in stranskem delu pa zemljišče meji na prekrasne 

vinograde. 

 

 

Slika 1: MZL Debeli rtič 

Vir: Krebelj 2010. 

3.1  Zgodovina razvoja MZL Debeli rtič 

Daljnega leta 1955 je Rdeči kriţ Slovenije pod vodstvom takratnega predsednika in ministra 

za zdravstvo, dr. Marjana Ahčina, poiskalo primerno mesto za letovanje otrok, ki so 

potrebovali določeno zdravstveno oskrbo ter toplo in za nekaj dni brezskrbno otroštvo. To 

mesto je še danes znano po letovanju (predvsem) otrok, z imenom Mladinsko zdravilišče in 

letovišče Rdečega kriţa Slovenije Debeli rtič (Prečko Primc 2006). 

 

Prva skupina 100 otrok je v letovišče prispela 13. junija 1956, kar prepoznavajo kot rojstni 

dan zdravilišča. Ţe takrat so za otroke skrbeli marljivi prostovoljci. Kasneje je v zdravilišču 

delovala tudi osnovna šola, pouk pa je vodilo deset učiteljev. Leta 1960 je tako na MZL 

Debeli rtič pod šotori letovalo ţe tri tisoč otrok (prav tam). 
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Zdravilišče je do konca leta 1964 dobilo upravo, zdravniško ordinacijo, lekarno, telovadnico 

ter dva zdravstvena paviljona s 144 leţišči ter dva letoviška paviljona s 180 leţišči. Še isto 

leto je prišlo na zdravljenje 2.400 otrok. Do danes je glavna vsebina delovanja zdravilišča 

ostala nespremenjena (prav tam). 

 

Med letoma 1995 in 1999 sta bila v sklopu zdravilišča zgrajena dva zunanja bazena, hotel 

Bor, notranji bazen, savna, masaţni salon in prostor za fizioterapijo. RKS-Zz kot humanitarna 

organizacija ni imela sredstev za obnovo in izgradnjo, zato je sredstva zbirala na 

najrazličnejše načine. Najbolj odmevni sta bili vsakoletni humanitarni akciji, imenovani Zidak 

dobre volje in Rt mladosti (prav tam). 

 

V letu 1999 je zdravilišče pridobilo novo in sodobno kuhinjo ter jedilnico in moderno 

pralnico. Leto 2009 bo zapisano kot leto otvoritve novega hotela Arija s tremi zvezdicami. Pol 

olimpijski bazen in sodobno opremljeni zdravstveni prostori predstavljajo veliko pridobitev, 

saj se tako odpirajo velike moţnosti za celotno dobro poslovanje MZL Debeli rtič (prav tam). 

3.2  Predstavitev zdravilišča 

MZL Debeli rtič deluje v okviru določil, zapisanih v Zakonu o Rdečem kriţu Slovenije in 

Statutu Rdečega kriţa Slovenije - Zveza zdruţenj. Rdeči kriţ Slovenije deluje v sklopu 

Zakona o društvih. Zdravilišče je v Sloveniji in širši okolici najbolj poznano kot otroško in 

mladinsko zdravilišče ter letovišče, v katerem letno letuje in se zdravi več kot 10 tisoč otrok 

in mladostnikov. Poleg tega v zdravilišču potekajo tudi šole v naravi za vrtce in šole, razna 

osebna ter skupinska praznovanja, seminarji in izobraţevanja. V zadnjih letih pa se povečuje 

število starejših gostov, kot tudi invalidov in gostov z najrazličnejšimi zdravstvenimi 

teţavami, saj je zdravilišče začelo ponujati tudi zdraviliško zdravljenje ter različne 

rehabilitacije (Rdeči kriţ Slovenije 2011). 

 

Poseben čar pa zdravilišču ponuja mediteranski park s posebno zdravstveno klimo, poleg tega 

pa je prek celega leta nadpovprečno obsijan s soncem. 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Vizitka MZL Debeli rtič 

Vir: MZL Debeli rtič 2010b. 

MLADINSKO ZDRAVILIŠČE IN LETOVIŠČE RKS DEBELI RTIČ 

Naslov:  Jadranska cesta 73, 6280 Ankaran 

Občina:  Koper 

Matična št.: 5147778002 

Davčna št.: SI62922475 

Šifra dejavnosti: 55.201 (Počitniški domovi in letovišča) 
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3.2.1  Struktura zaposlenih 

Zelo pomembno je, da se zaposleni zavedajo svojega vpliva na kakovost storitev in s tem na 

zadovoljstvo porabnikov, saj so del turističnega proizvoda. V MZL Debeli rtič je zaposlenih 

51 oseb, ki so razporejene v sedem sektorjev, in sicer v Sektor za splošne zadeve, Sektor 

trţenja, Sektor namestitve, Pedagoški sektor, Zdravstveni sektor, Sektor gostinstva in 

Servisno-tehnični sektor (MZL Debeli rtič 2010a). 

 

Kvalifikacijska struktura je za omenjeno dejavnost na običajni ravni. V kolikor bi bila 

struktura gostov v zdravilišču raznovrstnejša, predvsem mednarodna, bi bilo treba 

kvalifikacijsko strukturo zaposlenih povišati. 

 

1
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18
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3
71

VIII. stonja

VII. stopnja

VI. stopnja

V. stopnja

IV. stopnja

III. stopnja

II. stopnja

I. stopnja

 

Slika 3: Struktura izobrazbe zaposlenih v MZL Debeli rtič leta 2009 

Vir: MZL Debeli rtič 2010a. 

Pri tem je treba izpostaviti sezonskost in kot zadnjo od treh posebnosti turističnih storitev tudi 

velik deleţ stalnih stroškov v celotnih stroških. Sezonskost vpliva predvsem na povečano 

potrebo po delavcih v času sezone, dopustov, šolskih počitnic in praznikov, obenem pa so 

zelo pomembne tudi klimatske razmere. Predvsem v poletnem času v MZL Debeli rtič 

pogodbeno zaposlujejo več sezonskih delavcev in študentov (največ v streţbi, za reševanje iz 

vode, vzgojiteljev), saj je gostov, predvsem otrok, precej več. 

3.2.2  Nastanitvene zmogljivosti 

Znotraj MZL Debeli rtič je trenutno več nastanitvenih zmogljivosti. Večina teh pa je v slabem 

stanju, saj jih ţe več desetletij niso obnavljali. Ob tem pa je treba med novejšimi objekti 

omeniti hotel Bor in na novo odprti hotel Arija. Vendar ta dva objekta za čas sezone ne 

zadostujeta potrebam zdravilišča, saj premoreta skupaj 266 leţišč. V tem času se odprejo tudi 

ostale nastanitvene zmogljivosti, tako da lahko MZL Debeli rtič v polni zasedenosti sprejme 

801 gosta. Poudariti je treba, da je večina leţišč namenjena le otrokom (RKS-Zz 2011). 
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Preglednica 2: Nastanitvene zmogljivosti v MZL Debeli rtič 

Nastanitveni objekt Št. sob Št. leţišč 

Mladinski dom Veverica 12 68 

Mladinski dom Flora 11 130 

Mladinski dom Favna 12 170 

Mladinski dom Habitat 13 157 

Vila Celcer 4 11 

Hotel Bor 43 142 

Hotel Arija 34 123 

Skupaj 129 801 

Vir: MZL Debeli rtič 2010a. 

3.2.3  Dejavnosti znotraj MZL Debeli rtič 

Osnovno poslanstvo MZL Debeli rtič je namenjeno predvsem otrokom iz socialno šibkih 

druţin, osebam v tretjem ţivljenjskem obdobju in vsem, ki imajo najrazličnejše zdravstvene 

teţave. V okviru MZL Debeli rtič pa v času, ko ni polne zasedenosti, letujejo najrazličnejše 

generacije, ki potrebujejo zgolj počitek, mir v naravi, sveţ obmorski zrak in prijazen nasmeh. 

Vsem gostom, ki prihajajo predvsem iz socialno ogroţenega okolja, se zaposleno osebje trudi 

zagotoviti predvsem prijetne trenutke njihovega bivanja v MZL Debeli rtič. V ta namen 

pripravljajo veliko zanimivih animacijskih programov, ustvarjalnih delavnic, zagotavljajo jim 

kakovostne zdravstvene storitve, zdravo prehrano, poučne delavnice v neokrnjeni naravi z 

ogledom botaničnega vrta ter nepopisne trenutke na obalnem bazenu in čistem morju. 

Zdraviliški turizem 

MZL Debeli rtič leţi v predelu slovenske obale, ki ima edinstveno klimo, naravno okolje, kar 

je ključna prednost zdravilišča, da lahko ponuja kakovosten zdraviliški turizem. Čeprav je 

zdravilišče namenjeno predvsem otrokom, pa je v njem prostora tudi za otroke in mladostnike 

z obolenji dihal, z različnimi koţnimi boleznimi, lokomotornimi teţavami ter v zadnjem času 

tudi motnjami prehranjevanja in motnjami na čustvenem področju. Ob tem Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS), ki je tudi plačnik nekaterih storitev, v 

MZL Debeli rtič pošilja večje število gostov z zdravstvenimi teţavami, saj zdravilišče s svojo 

ponudbo in priznanimi indikacijami ponuja najrazličnejše zdravljenje določenih obolenj. V 

zadnjem letu vodstvo zdravilišča vlaga veliko truda za pripravo novih storitev za ZZZS, 

predvsem ponudb za zdravljenje po poškodbah, zdravljenje astme, revmatičnih obolenj in 

zakostenelosti. 
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Z novo pridobitvijo hotela Arija se je deloma začela izvajati tudi nova samoplačniška 

ponudba, ki neposredno povezuje rekreativni program z zdraviliškim zdravljenjem, lepotnimi 

programi, ekološko hrano in duševnimi aktivnostmi. Poleg tega hotel ponuja tudi wellness, 

masaţo telesa, beauty center, manikuro, pedikuro ter skupinske in individualne telesne 

aktivnosti. 

Mladinski in otroški turizem 

Ţe začetek razvoja MZL Debeli rtič je slonel na mladinskem in otroškem turizmu, kar je tudi 

danes osnovna dejavnost zdravilišča. Mladinski domovi, kot so Veverica, Flora, Favna, 

Senčni apartma in Habitat, so izredno primerni za potrebe te ciljne skupine. V poletnem času 

organizirajo predvsem zdravstvena letovanja otrok, skupaj z OZ RKS. Prav ta letovanja 

sofinancira ZZZS. Organizirajo tudi letovanja večjih skupin otrok, in sicer v sodelovanju z 

najrazličnejšimi športnimi klubi in društvi. Zdravilišče ponuja vse, kar takšne skupine 

potrebujejo, od morja do športnih igrišč (tenis igrišče, igrišče za košarko, nogomet, odbojko, 

plezalna stena, najrazličnejša igra), tako da je zdravilišče in letovišče tudi za to skupino 

gostov zelo atraktivno. 

Družinski turizem 

Trenutna ponudba v MZL Debeli rtič je zelo primerna za preţivljanje počitnic v vsakem 

letnem času, vendar se to ponudbo premalo trţi, posledično pa je tudi premalo druţinskega 

turizma v zdravilišču. Predvsem za mlade druţine pa zdravilišče ponuja v mediteranskem 

parku idealno mikrolokacijo za brezskrbno in mirno preţivljanje prostega časa. Urejene in 

celovite zdravstvene storitve ter nadgradnja gostinske ponudbe v ekološko ponudbo se te 

prednosti le še poudarile. Z novo zgrajenim hotelom Arija je ta ciljna skupina pridobila še na 

kvalitetnejših bivalnih prostorih in dodatni, kakovostnejši ponudbi, predvsem na področju 

zdravstvene oskrbe, športne in rekreacijske aktivnosti ter organiziranih in vodenih izletov. 

Prav slednje postaja iz leta v leto zanimivejše, saj ponujajo tudi oglede najlepših in bliţnjih 

obalnih mest, kot so npr. Koper, Izola, Piran, le uro voţnje pa je treba za organizirani ogled 

Postojnske jame, Lipice, kraškega sveta itd. 

Turizem tretjega življenjskega obdobja 

Eden izmed ciljev MZL Debeli rtič je tudi medgeneracijsko povezovanje. Prav zaradi tega 

zdravilišče daje poseben poudarek tudi starejšim osebam oziroma upokojencem. Za njihovo 

dobro počutje pripravljajo posebne programe, tako zdravstvene kot animacijske. Ţe sama 

klima v zdravilišču je velika vaba za starejše osebe, ki potrebujejo tudi miren počitek v 

naravnem okolju. Ta segment gostov zagotavljajo tudi OZ RKS, in sicer prek svoje mreţe 
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pokritosti v Sloveniji, sredstva pa se zagotavljajo iz razpisov, na katera se prijavljajo tako OZ 

RKS kot RKS-Zz. 

 

Poslovni turizem 

V MZL Debeli rtič izvajajo tudi poslovna srečanja, seminarje, izobraţevanja, predstavitve ali 

zgolj druţenja s sodelavci in poslovnimi partnerji. Poleg naštetega pa v prostorih organizirajo 

tudi druţabne dneve, večere za zaključene druţbe, slavnostne večerje, kulturne prireditve in 

zabave ob rojstnih dnevih. V ta namen imajo gosti moţnost uporabe več primernih prostorov, 

in sicer so to: 

 konferenčna dvorana »Natura I«, nad jedilnico, ki je opremljena z grafoskopom, s tablo, z 

LCD projektorjem, računalnikom, s TV sprejemnikom, z videorekorderjem in 

ozvočenjem. Dvorana je tudi klimatizirana in sprejme lahko do 60 udeleţencev. Posebno 

idilična je Sončna terasa, ki se nahaja poleg dvorane in ponuja prelep pogled na morje ter 

urejeno okolico; 

 jedilnico je mogoče preurediti v veliko dvorano »Natura II«, ki lahko sprejme do 150 

udeleţencev. Ta prostor je namenjen predvsem druţabnim prireditvam, saj omogoča 

neposreden izhod v naravo in s tem ponuja poseben čar; 

 v novem hotelu Arija pa se lahko uporablja večnamenski prostor, ki je prav tako 

opremljen z vsemi potrebnimi pripomočki, za izvedbo kakovostnih izobraţevanj, 

seminarjev in delavnic. Prednost te dvorane je, da se nahaja tik ob jedilnici, gostom pa se 

za obroke ni treba premikati v druge objekte zdravilišča. 

 

Na podlagi prošnje organizatorja usluţbenci zdravilišča lahko pripravijo tudi gostinsko 

ponudbo po ţeljah, in sicer: 

 dobrodošlico s hladnimi in toplimi prigrizki; 

 osveţilne napitke (sok, voda); 

 tople napitke (kava, čaj); 

 drobno pecivo; 

 sveţe sadje; 

 klasično kosilo in/ali večerjo; 

 slavnostno kosilo in/ali večerjo. 

Športni turizem 

V zadnjih letih se je športni turizem v MZL Debeli rtič povečal, saj so začeli ponujati in trţiti 

tudi to storitev. Predvsem športni klubi, katerih osnovna dejavnost poteka v vodi, uporabljajo 

to zdravilišče, saj imajo neposredno bliţino morja, naravno, mirno okolje in niso izpostavljeni 

mestnim središčem. Tudi gostinsko ponudbo je mogoče prilagoditi športnikom, saj je 

prehrana za športnike še posebej pomembna. Poudariti je treba predvsem veslaške športne 
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klube. Z na novo pridobljenim bazenom v hotelu Arija pa se odpirajo tudi moţnosti za 

uporabo bazena za klube, kot so: vaterpolo klub in plavalni športni klubi. 

 

Vse navedene dejavnosti, ki se izvajajo znotraj MZL Debeli rtič, so razdeljene v štiri sklope, 

in sicer (Zdravilišče Debeli rtič 2011): 

 letoviški center, 

 center zdravja in dobrega počutja, 

 center doţivetij in 

 poslovni center. 
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4  ANALIZA STANJA IN SMERNICE RAZVOJA MZL DEBELI RTIČ 

Strategija razvoja MZL Debeli rtič mora biti naravnana dolgoročno in se mora dotakniti vseh 

poslovnih funkcij. Najpomembnejši vir uspeha pa mora biti trţenjsko osveščen management, 

delno nagnjen tudi k tveganju in iskanju trţenjskih priloţnosti. 

4.1  Definicija vizije 

Vizija o organizaciji splošno pomeni opis nečesa (organizacije kot celote, njene kulture, njene 

dejavnosti, tehnologije itd.) v prihodnost. Gre za nekakšen koncept nove in zaţelene slike 

organizacije v prihodnosti, ki je še posebej potrebna ter koristna za sporočanje vsem v 

organizaciji, kaj bistvenega naj bi se v njej spremenilo. Vizija je še posebej potrebna 

organizacijam, ki morajo izvesti bistveni preobrat, radikalne spremembe in ki jih je treba 

gospodarsko ozdraviti (Pučko 2002, 272). 

4.2  Vizija MZL Debeli rtič 

MZL Debeli rtič mora ostati na osnovnih temeljih svojega petdesetletnega delovanja, to 

pomeni predvsem na programih celoletne zdravstvene, letoviške in počitniške dejavnosti. Ker 

pa to v prihodnje ne bo zadoščalo, bo treba poiskati dodatno pridobitno dejavnost, ki pa mora 

ostati v ravnovesju s humanitarno. 

 

V srednjeročnem obdobju se mora MZL Debeli rtič izoblikovati v trdno zdravilišče, katerega 

rast in razvoj ostajajo stalnica. Tudi v prihodnje mora MZL Debeli rtič ostati najboljše 

mladinsko letoviško in zdraviliško središče v širši regiji. 

 

V prihodnje bo treba krepiti prodajo obstoječih storitev. S posodobitvijo nastanitvenih 

zmogljivosti in interno standardizacijo storitev se bo dvignila kakovost storitev, s čimer se bo 

zadovoljstvo gostov in ključnih odjemalcev (ZZZS, donatorji, bolnišnice itd.) še povečalo. 

Intenzivno trţenje in sistematično zasnovani proces marketinga bosta krepila prisotnost na 

obstoječih trgih, tako pri obstoječih kupcih kot tudi pri novih. Z razvojem storitev na področju 

zdraviliške dejavnosti in pedagoško-animacijsko-rekreativnih programov postajajo resnično 

pester in atraktiven center doţivetij za izbrane segmente gostov - aktivni mladostniki in 

druţine. Z okrepljenim poslovanjem in z izdelanim trţno zanimivim spletom programov pa se 

odpirajo tudi priloţnosti za promocijo v širši regiji, tudi v Italiji. 

4.3  SWOT analiza MZL Debeli rtič 

Če ţeli turistična organizacija ponuditi trgu takšne storitve, ki bodo omogočale doseganje 

kakovosti turistov, lastni organizaciji in okolju, mora znati analizirati svoje notranje in 
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zunanje okolje. V zunanjem okolju mora iskati priloţnosti in nevarnosti, v notranjem pa 

definirati svoje prednosti in slabosti. Analizo zunanjega in notranjega okolja je mogoče 

opraviti s pomočjo ene izmed strateških metod analiziranja, s tako imenovano SWOT analizo. 

Z analizo stanja znotraj organizacije presojamo tiste lastnosti, ki lahko predstavljajo prednosti 

in slabosti za njen nastop na trgu. Z analizo zunanjega okolja iščemo priloţnosti in nevarnosti, 

ki bi lahko aktivno vplivale na uresničevanje ciljev organizacije (Brezovec 2000, 67). 

 

Preglednica 3: SWOT analiza MZL Debeli rtič 

Prednosti Slabosti 

 tradicija 

 lokacija 

 edino obmorsko zdravilišče za otroke 

 dobra ponudba zunanjih in notranjih bazenov 

 zaščiten naravni rezervat 

 zdravilišče z zdravstvenimi indikatorji za otroke 

 razviti programi za otroke in starejše 

 deluje pod okriljem RKS-Zz 

 24-urna zdravstvena oskrba 

 prostori za skupinsko druţenje 

 čut za socialo in humanost 

 sodelovanje z različnimi institucijami: zdravstvo, 

šolstvo, društva 

 razvita mreţa stalnih kupcev (OZ RKS, šole v naravi, 

zdraviliško zdravljenje, individualni gostje) 

 športne površine (igrišče za košarko, tenis, nogomet, 

odbojko, mize za pink ponk, plezalna stena, tobogani, 

gugalnice) 

 vključevanje prostovoljcev 

 fitness 

 wellness 

 zastarela infrastruktura 

 večposteljne sobe 

 skupne sanitarije 

 neorganizirano delo 

 neprepoznavnost zdravilišča 

 slaba motivacija zaposlenih 

 prepoznavnost le kot otroško zdravilišče 

 premalo usposabljanj zaposlenih 

 nesprejeta strategija razvoja MZL Debeli rtič 

 nizka motiviranost zaposlenih za prodajo  

      dodatnih storitev 

 majhno število tujih gostov 

 nizka zasedenost v mrtvi sezoni 

 slaba podpora s strani MO Koper 

 premajhno število otroških igrišč 

 nepovezanost turizma z domačini 

 nepovezanost turizma s širšo okolico 

Priložnosti Nevarnosti 

 pridobivanje EU sredstev 

 pridobivanje donatorskih sredstev in sredstev iz 

humanitarnih akcij 

 boljše sodelovanje z okoliškimi institucijami 

 sodelovanje z bolnišnico Valdoltra 

 biti najboljši v izbrani dejavnosti 

 klima, okolje, morska voda, sonce 

 Primorska univerza (partner, kupec) 

 bliţina Italije (kupci) 

 sodelovanje z MFRK 

 s strani Ministrstva za zdravje biti prepoznavni 

preventivni center 

 ambulanta za otroke in mladostnike s koncesijo 

 specialistične ambulante oz. samoplačniški pregledi 

 zakonodaja 

 bliţina luke Koper 

 klimatske spremembe 

 gospodarska kriza 

 onesnaţenost okolja 

 izguba indikacije za zdraviliško zdravljenje 

 izguba donatorjev 

 morebitni plinski terminal v Trţaškem zalivu 

 izguba zaupanja 

 neinvestiranje v obnovo nastanitvenih objektov 

 upad kupne moči 

 

Vir: Završnik 1996. 
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SWOT analiza omogoča, da lahko vrednotimo kvalitativne in kvantitativne informacije, znana 

in manj znana dejstva, kar je značilno za proces strateškega planiranja. Glavni namen SWOT 

analize je, da dobimo jasno, natančno in relativno kratko poročilo o stanju v podjetju ter na 

trgu v primerjavi s konkurenco. SWOT analiza naj bi vsebovala tudi ţivljenjske cikle glavnih 

izdelkov in trţnih segmentov, ki so pomembni za prihodnost podjetja (Završnik 1996, 72). 

 

4.4  Zasedenost prenočitvenih zmogljivosti 

MZL Debeli rtič načeloma posluje 11 mesecev letno, en mesec pa je rezerviran za izvedbo 

sanacijskih del na objektih. To se, kot je razvidno iz preglednice 4, dogaja v mesecu januarju.  

 

Preglednica 4: Število gostov in nočitev 2007 2010 

 2007 2008 2009 2010 

Mesec Število nočitev Število nočitev Število nočitev Število nočitev 

Januar 138 353 391 247 

Februar 2.324 2.351 2.827 3.443 

Marec 2.357 2.344 1.756 1.155 

April 3.360 3.428 3.942 5.700 

Maj 6.473 6.102 5.273 4.192 

Junij 14.743 13.619 12.592 12.445 

Julij 22.037 20.388 18.535 18.063 

Avgust 16.558 19.694 16.578 17.297 

September 7.862 7.343 5.661 6.447 

Oktober 3.128 5.060 4.096 4.287 

November 1.433 2.422 1.715 1.242 

December 2.049 3.078 1.679 2.939 

Skupaj 82.462 86.182 75.045 77.457 

Vir: RKS-Zz 2011. 
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5  PREDSTAVITEV RAZISKAVE 

Zadovoljstvo strank je eden glavnih kriterijev za določanje kakovosti, ponujene strankam prek 

storitev. Veliko študij je pokazalo, da je treba petkrat več denarja, časa in pripomočkov za 

pridobitev nove stranke, kot pa za zadrţanje sedanje. To predstavlja izziv za ohranjanje 

visokokakovostnih storitev, dela, zavesti o strankinih pričakovanjih in izboljšanje v storitvah 

ter produktih. 

 

Zadovoljstvo turista ima pomembno vlogo v načrtovanju turistične ponudbe. Prav tako je 

zadovoljstvo pomembno za oblikovanje uspešnega trţenja turistične destinacije, ker vpliva na 

ponovno izbiro destinacije in na odločitev o povratku. 

 

Problem je v tem, da marsikatero turistično podjetje posveča premalo pozornosti ravno 

raziskavi zadovoljstva gostov, s tem bi namreč poskrbeli za kakovost svojih storitev in 

konkurenčnost. Zato je v raziskavi dan poudarek številnim dejavnikom, ki vplivajo na 

zadovoljstvo gostov, in tudi na dejstvo, da je za goste treba nenehno skrbeti, hkrati pa 

negovati odnos med gosti in zaposlenimi. Rdeča nit raziskave je zadovoljstvo s turistično 

ponudbo v MZL Debeli rtič. Raziskovalni problem je predvsem izboljšanje zadovoljstva 

obiskovalcev ter oblika in pravilnost trţenja turizma v okviru MZL Debeli rtič tudi v ostalih 

letnih časih, še posebej v zimskem, za boţično-novoletne praznike. Osnovni namen raziskave 

je bil proučiti, v kolikšni meri so turisti MZL Debeli rtič zadovoljni s storitvami oziroma 

ponudbo. 

 

Cilj ankete je bil: 

 ugotoviti oziroma analizirati zadovoljstvo turistov s ponudbo MZL Debeli rtič; 

 ugotoviti pomembnost dejavnikov pri obisku MZL Debeli rtič; 

 ugotoviti, ali so turisti pripravljeni obiskati MZL Debeli rtič tudi v ostalih letnih časih. 

 

V raziskavi je osredotočenost dana zlasti analizi pridobljenih sekundarnih podatkov, le-ti so 

po večini zunanji, saj gre za podatke iz različnih domačih in tujih podatkovnih baz ter 

objavljenega gradiva podjetij. 

5.1  Določitev podatkov 

Po proučitvi literature se je postavilo vprašanje, ali so obiskovalci MZL Debeli rtič zadovoljni 

s ponudbo, ki jo lahko MZL Debeli rtič sploh lahko ponudi.  

 

V MZL Debeli rtič je raziskava zadovoljstva gostov ţe nekaj vsakdanjega. Sami namreč tudi 

zelo dobro skrbijo za nenehno pridobivanje informacij, ki se navezujejo na zadovoljstvo 
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gostov z zdraviliščem in s ponudbo. Raziskava v tej nalogi pa je prva, ki je časovno omejena, 

analizirana, ima podane rešitve za dobljene rezultate in je podana v obseţni pisni obliki.  

 

Na podlagi sekundarnih podatkov je bil pripravljen tudi anketni vprašalnik, ki bo predstavljen 

v nadaljevanju. 

5.2  Določitev metod pridobivanja podatkov 

Za pridobivanje podatkov za trţno raziskavo je bilo izvedeno osebno anketiranje. Delno je 

bilo izvedeno v MZL Debeli rtič, delno pa s pomočjo prejetih anketnih vprašalnikih, ki so bili 

neposredno naslovljeni na uporabnike, ki so bili na letovanju v MZL Debeli rtič. V 

vprašalniku je bilo zastavljenih 17 vprašanj, od tega so se tri vprašanja nanašala na 

demografske značilnosti anketirancev. 

5.3  Določitev postopkov zbiranja podatkov in vzorca 

Ciljno populacijo so predstavljali vsi prebivalci Republike Slovenije. Vzorčni okvir pa 

predstavljajo vsi turisti v MZL Debeli rtič. Uporabljena je tehnika neverjetnostnega 

priloţnostnega vzorca, kjer je bila izbrana populacija, do katerih je bilo najenostavneje priti.  

Velikost vzorca predstavlja 100 anketirancev.  

5.4  Zbiranje podatkov 

Za zbiranje podatkov, nujnih za izvedbo trţne raziskave, je bil uporabljen kratek in jedrnat 

vprašalnik, ki je ena od najpogosteje uporabljenih instrumentov za pridobivanje primarnih 

podatkov. Anketa je bila izvedena v MZL Debeli rtič, predvsem pa prek prejetih anketnih 

vprašalnikov, ki so bili neposredno naslovljeni na uporabnike, ki so bili na letovanju v MZL 

Debeli rtič konec leta 2010. 

5.5  Rezultati raziskave 

V nadaljevanju bodo predstavljeni rezultati raziskave po posameznem sklopu. 

5.5.1  Spol in starost anketirancev 

V vzorec je zajetih 100 anketiranih oseb. Od tega je bilo 39 odstotkov moških in 61 odstotkov 

ţensk. Iz sliki 4 je razvidna starostna struktura anketirancev. Razvidno je, da je največ 

anketirancev starih od 10 do 25 let. Takšnih je 65 odstotkov vseh anketirancev. Nadaljnjih 20 

odstotkov vseh vprašanih je starih od 66 do 85 let, 11 odstotkov pa je starih od 46 in 65 let. 

Najmanj anketirancev je starih od 25 do 45 let. 
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61%

moški ţenske

 

Slika 4: Spol anketirancev 
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Slika 5: Starostna struktura anketirancev 

5.5.2  Status anketirancev 

Iz slike 6 je razviden status anketirancev. Na podlagi podatkov je mogoče ugotoviti, da ima 

največ, kar 55 odstotkov vseh anketirancev, status osnovnošolcev. Nadaljnjih 18 odstotkov 

anketirancev predstavljajo upokojenci, 16 odstotkov pa zaposleni. Šest odstotkov anketiranih 

je dijakov, 5 odstotkov pa nezaposlenih. 

 

55%

18%

16%
6%5%

osnovnošolciupokojenci upokojenci
zaposleni dijaki
nezaposleni

 

Slika 6: Status anketirancev 
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5.5.3  Pomembnost ponudbe pri obisku MZL Debeli rtič 

Iz slike 7 je razvidno, da je za obiskovalce zelo pomembna ponudba kopaliških storitev ter 

čistost in urejenost okolice. Zelo pomembna je tudi ponudba uporabe notranjih bazenov, 

celotna ponudba zdravilišča, bliţina morja ter ponudba izletov in zabavnih programov. 

Najmanj pomembna ponudba pa je ponudba počitniških paketov, kulturnih prireditev in 

ponudba športnih aktivnosti. 
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20%
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50%

60%

70%
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a b c d e f g h i

zelo nepomembno

nepomembno

srednje pomembno

pomembno

zelo pomembno

 Slika 7: Kako so vam pomembne navedene trditve pri obisku MZL Debeli rtič: 

a:  Ponudba izletov, zabavnega programa   f:  Čistost in urejenost okolice 

b:  Ponudba kopaliških storitev    g:  Bliţina morja 

c:  Ponudba počitniških paketov    h:  Uporaba notranjih bazenov 

d:  Ponudba kulturnih prireditev     i:  Ponudba zdravilišča 

e:  Ponudba športnih aktivnosti 

5.5.4  Motivi za obisk MZL Debeli rtič 

Z vprašanjem: Kateri so glavni motivi obiska MZL Debeli rtič, je namen ugotoviti prvoten 

namen oziroma glavni motiv za obisk Debelega rtiča. Iz slike 8 je mogoče ugotoviti, da je za 

največ anketirancev motiv letovanje iz programov RKS, takšnih je 44 odstotkov. Nadalje je 28 

odstotkov anketirancev kot motiv označilo zdraviliško zdravljenje, 18 odstotkov anketirancev 

pa seminarje. V enakem razmerju (po 5 odstotkov za vsak odgovor) so anketiranci, katerih 

motiv so počitnice ali pa wellness center. 
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Slika 8: Kateri so glavni motivi obiska MZL Debeli rtič 

5.5.5  Zadovoljstvo gostov 

Namen naslednjega vprašanja je ugotoviti, kako so anketiranci zadovoljni s sedanjo ponudbo 

v MZL Debeli rtič. Iz slike 9 je mogoče ugotoviti, da je dobra polovica oz. 53 odstotkov vseh 

anketirancev zelo zadovoljnih s sedanjo ponudbo, 32 odstotkov je zadovoljnih, 10 odstotkov 

pa je srednje zadovoljnih. Le 5 odstotkov vseh anketirancev je izrazilo nezadovoljstvo s 

sedanjo ponudbo v MZL Debeli rtič. Rezultati dajejo zelo pozitiven pogled na zadovoljstvo 

anketirancev s ponudbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Kako ste zadovoljni s sedanjo ponudbo na MZL Debeli rtič 

5.5.6  Turistična promocija 

Tretje vprašanje se nanaša na to, kako anketiranci ocenjujejo turistično promocijo MZL 

Debeli rtič. Iz slike 10 je razvidno, da kar 61 odstotkov vseh anketirancev meni, da ima MZL 

Debeli rtič veliko turistično promocijo, 28 odstotkov jih meni, da ima zadostno turistično 

promocijo, 11 odstotkov pa, da ima MZL Debeli rtič nezadostno promocijo, oziroma, da ima 
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slabo promocijo. Vendar podatki kaţejo, da je MZL Debeli rtič prepoznaven večini 

anketirancev prek turistične promocije. 
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Slika 10: Kako ocenjujete turistično promocijo MZL Debeli rtič 

5.5.7  Obdobje letovanja 

Četrto vprašanje se nanaša na obdobje, v katerem anketirani največkrat letujejo v MZL Debeli 

rtič. Iz slike 11 je razvidno, da največ, to je kar 60 odstotkov vseh anketirancev, letuje v 

poletnih mesecih. Presenetljiv rezultat pa je, da kar 17 odstotkov anketirancev letuje na 

Debelem rtiču v jesenskih mesecih ter 15 odstotkov v zimskih mesecih. Preostalih 8 

odstotkov anketirancev pa na Debelem rtiču letuje v pomladnih mesecih.  
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Slika 11: Kako ocenjujete turistično promocijo MZL Debeli rtič 

5.5.8  Letovanje v času praznikov 

Peto vprašanje se posredno povezuje s predhodnim vprašanjem, in sicer, ali bi anketiranci 

letovali na Debelem rtiču tudi v času boţično-novoletnih praznikov. Iz slike 12 je razvidno, 

da si 68 odstotkov anketiranih ţeli letovanja za boţično-novoletne praznike na Debelem rtiču, 

32 odstotkov vseh anketirancev pa si tega v tem obdobju in tem kraju ne ţeli. 
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Slika 12: Ali bi letovali na Debelem rtiču tudi v času boţično-novoletnih praznikov 

5.5.9  Priporočanje zdravilišča 

Šesto vprašanje se nanaša na to, ali bi anketiranci zdravilišče priporočili svojim prijateljem in 

znancem. Iz slike 13 je razvidno, da bi 73 odstotkov anketirancev zdravilišče Debeli rtič 

priporočalo, 23 odstotkov anketirancev pa zdravilišča ne bi priporočilo svojim prijateljem ali 

znancem. Štirje odstotki anketirancev pa se niso znali opredeliti, ali bi ali ne bi priporočili 

zdravilišče Debeli rtič nekomu drugemu. 
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Slika 13: Ali bi zdravilišče priporočili prijateljem in znancem 

5.5.10  Aktivnosti gostov 

Osmo vprašanje, ki se glasi: Katere aktivnosti bi vas prepričale, da bi obiskali MZL Debeli 

rtič v hladnejših letnih časih?, se v bistvu nanaša na eno od predhodnih vprašanj, in sicer na 

vprašanje o tem, ali bi letovali na Debelem rtiču tudi v hladnejših letnih časih. Namen tega 

vprašanja je ugotoviti, katere so tiste aktivnosti, ki bi privabile več turistov tudi v hladnejših 

letnih časih in ne le zgolj v poletnih mesecih. Iz slike 14 je razvidno, da bi 24 odstotkov 

anketirancev prepričala športna dvorana, 21 odstotkov anketirancev bi prepričalo potepanje po 

naravi, 18 odstotkov anketirancev bi prepričale kulturne prireditve, 17 odstotkov anketirancev 
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bi prepričalo poznavanje bliţnje okolice, 13 odstotkov anketirancev bi prepričali kulinarični 

dogodki ter 7 odstotkov anketirancev bi prepričala večja zmogljivost notranjih bazenov.  
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 Slika 14: Katere aktivnosti bi vas prepričale, da bi obiskali MZL Debeli rtič tudi v 

hladnejših letnih časih 

5.5.11  Število obiskov 

Deveto vprašanje se nanaša na to, ali je to prvi ali ţe mogoče večkratni obisk zdravilišča 

Debeli rtič. Iz slike 15 je razvidno, da je bilo 66 odstotkov anketirancev ţe vsaj enkrat ali 

večkrat v zdravilišču Debeli rtič, 34 odstotkov anketirancev pa jih je odgovorilo, da so prvič v  

tem zdravilišču.  
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Slika 15: Ali je to vaš prvi obisk v zdravilišču 

5.5.12  Povezanost s turističnimi ponudniki 

Deseto vprašanje se nanaša na to, ali se zdi anketirancem povezanost s turističnimi ponudniki 

pomembno. Iz slike 16 je mogoče ugotoviti, da kar 73 odstotkov anketirancev meni, da je to 

pomembno, preostalih 27 odstotkov pa jih meni, da ni pomembno, da bi se MZL Debeli rtič 

povezoval s turističnimi ponudniki.  
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Slika 16: Ali menite, da je povezanost s turističnimi ponudniki za MZL Debeli rtič 

pomembna 

5.5.13  Pomembne aktivnosti oz. dejavnosti 

Enajsto vprašanje se nanaša na to, katere so tiste aktivnosti oziroma dejavnosti, ki bi jim bilo 

treba v prihodnje nameniti več pozornosti. Iz slike 17 je razvidno, da bi bilo po mnenju 

anketirancev največ časa treba nameniti animaciji gostov. Tako je odgovorilo 27 odstotkov 

anketirancev. Z  22 odstotki jim sledijo anketiranci, ki menijo, da bi bilo treba več časa 

nameniti ureditvi okolice, v 18 odstotkih pa so anketiranci odgovorili, da je treba več časa 

nameniti ponudbi hrane in pijače. V 16 odstotkih so tisti, ki so opredelili boljšo opremljenost 

prenočišč, 14 odstotkov se je opredelilo za osebje, 3 odstotki anketiranih pa so odgovorili, da 

bi bilo več časa treba nameniti večjim zmogljivostim prenočišč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Za katere dejavnosti bi bilo treba v prihodnje nameniti več časa 
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5.5.14  Informacije o zdravilišču 

Dvanajsto vprašanje se nanaša na to, kje so anketiranci izvedeli za MZL Debeli rtič. Iz slike 

18 je razvidno, da je največ anketirancev izvedelo za MZL Debeli rtič prek RKS. Tako je 

odgovorilo 76 odstotkov anketiranih. Enajst odstotkov je za to izvedelo prek znancev ali 

prijateljev, 5 odstotkov anketirancev prek tiskanih medijev, 4 odstotki prek interneta ter 2 

odstotka prek radijskih in tv-oglasov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18: Kje ste izvedeli za MZL Debeli rtič 

5.5.15  Zadovoljstvo s storitvami 

Trinajsto vprašanje se nanaša na zadovoljstvo s celotno izvedbo storitev glede na svoja 

pričakovanja. Iz slike 19 je tako razvidno, da je 37 odstotkov anketirancev zadovoljnih s 

storitvijo v okviru svojih pričakovanj, 23 odstotkov anketirancev meni, da je boljše od 

pričakovanega, 21 odstotkov anketirancev pa celo meni, da je bila izvedba celotne storitve 

bistveno boljša od pričakovane. Deset oziroma devet odstotkov anketirancev pa meni, da je 

bila izvedena storitev slabša oziroma bistveno slabša od pričakovanega. 
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Slika 19: Kako ocenjujete celotno izvedbo storitev z uresničitvijo svojih pričakovanj 
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5.5.16  Urejenost prostorov 

Šestnajsto vprašanje se nanaša na to, kako anketiranci vidijo oziroma ocenjujejo urejenost 

prostorov MZL Debeli rtič. Iz slike 20 je razvidno, da 51 odstotkov anketirancev meni, da so 

prostori odlično urejeni, 29 odstotkov anketirancev jih meni, da so dobro urejeni in 20 

odstotkov, da so prostori slabo urejeni. 
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Slika 20: Urejenost prostorov 
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6  STRATEŠKI NAČRT TRŢENJA STORITEV NOVEGA HOTELA ARIJA 

Sodobno trţenje zahteva več kot le dober izdelek z ugodno ceno in dostopnostjo. Treba je 

komunicirati, tako z obstoječimi kot s potencialnimi kupci. Sodobno trţenje ima namreč 

kompleksen proces komuniciranja. 

 

Najpomembnejša trţna strategija podjetja je doseganje dolgoročnega uspeha na trţišču, kar 

ima za posledico rast podjetja, ne samo doseganje kratkoročnega dobička. 

6.1  Turistični proizvod hotela Arija 

Turistični proizvod ni klasičen fizični proizvod. V turizmu namreč govorimo o nakupu ali 

prodaji storitve ali kombinacije storitev in fizičnih proizvodov (Mihalič 1999, 47). 

 

Izdelek je karkoli, kar je mogoče ponuditi na trgu, da zadovoljimo neko ţeljo ali potrebo. 

Izdelki, ki jih trţimo, vključujejo fizične izdelke, storitve, doţivetja, dogodke, osebe, kraje, 

premoţenje, organizacije, informacije in ideje. Izdelčni splet je niz vseh izdelkov in artiklov, 

ki jih posamezen prodajalec ponuja za prodajo in ima določeno širino, dolţino, globino in 

skladnost (Kotler 2004, 407–412). 

 

Turistični proizvod je osnovna enota turistične ponudbe, opredeljen pa je izredno široko in 

raznovrstno. MZL Debeli rtič, katerega upravlja in vodi RKS-Zz, je zdravilišče z več 

nastanitvenimi in drugimi objekti, ki od februarja 2010 ponuja tudi novi hotel Arija. 

6.2  Hotel Arija 

Na območju MZL Debeli rtič, kjer se je nahajal odsluţen letni paviljon L1, desno od vhoda v 

zdravilišče, je bil leta 2010 zgrajen novi hotel Arija, z bazenom in s športno-zdravstvenim 

centrom. Hotel ima tri zvezdice in je obdan z gosto mediteransko vegetacijo. 

 

Hotel s tremi zvezdicami ponuja: 

 bazen z morsko vodo; 

 34 sob s 124 leţišči; 

 mokri program fizioterapije; 

 recepcijo za celoten MZL Debeli rtič; 

 bife; 

 jedilnico s 120 sedeţi; 

 večnamensko dvorano; 

 fizioterapevtske prostore; 

 fitnes, prostor za skupinsko vadbo. 
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6.2.1  Bazen z morsko vodo 

Vstop v bazenski del je moţen tako iz zunanje strani, prek bazenske recepcije, kot tudi 

neposredno iz hotela. Kontrola obiskovalcev bazena je vodena s pomočjo elektronskih 

zapestnic. V garderobnem delu se nahajajo garderobne omarice in toaletni pulti, opremljeni z 

ogledali in s feni za sušenje las. Prostor se navezuje na sanitarije, ki se delijo na moške in 

ţenske, ter tuši za moške in ţenske. Ob bazenu je prostor, ki je poleg bazena za plavalce v 

dimenziji 25 x 12,50 metra, masaţnega in otroškega bazena, namenjen tudi počivanju na 

leţalnikih oziroma na ogrevanih klopeh. Obbazenski prostor odpirajo v toplejših mesecih, in 

sicer na bazensko ploščad, ki se nahaja na jugozahodni strani objekta, kjer lahko obiskovalci 

uţivajo v naravnem okolju. 

6.2.2  Mokri program fizioterapije 

Mokri program fizioterapije se deli v dva dela. Prvi sklop so savne s prostoroma za 

ohlajevanje in knajpanje (tuši, mrzlo-topla knajp steza) in prostorom za počivanje. Poleg tega 

se v tem prostoru nahaja tudi masaţni bazen za osem oseb. Drugi sklop fizioterapije je 

sprejem s čakalnico za paciente, ki ţelijo masaţno kopel, biserno kopel, boks za parafinske 

obloge in fango obloge ter parafinske obloge za roke pri revmatskih obolenjih.  

6.2.3  Fizioterapevtski prostori 

Fizioterapevtski program, ki se nahaja v pritličju hotela, vključuje sprejemno pisarno, bokse 

za individualno obravnavo pacienta, dva boksa za elektroterapijo, prostor za skupinsko vadbo, 

boks za zdravstveni solarij in prostor za fitnes. Poleg tega fizioterapevtski prostori ponujajo še 

prostor za masaţe in kozmetiko (pedikura, manikura itd.). 

6.2.4  Večnamenska dvorana 

Večnamenska dvorana se deli s premično akustično steno v dva dela, v primeru, da je to 

potrebno. Dvorana ima 70 sedeţev, namenjena pa je kongresni dejavnosti, seminarjem, 

izobraţevanjem itd. Opremljena je z vso potrebno elektronsko tehnologijo, od ozvočenja do 

projekcije. Posebno dobra lastnost dvorane je, da je v neposredni bliţini jedilnice oziroma 

razdelilnice hrane, kar omogoča uporabnikom dvorane hitro najrazličnejšo postreţbo. 

6.2.5  Sobe 

Vse sobe so opremljene z lastno kopalnico, ki vključuje WC, tuš kabino in umivalnik. V 

sobah je nameščen televizor, dve postelji, ki se lahko ločijo oziroma zdruţijo v zakonsko, 

divan, ki se lahko spremeni v pograd, ter pisalna miza s stoli. Po dve sobi skupaj se ob ţeljah 
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uporabnikov lahko zdruţijo, saj jih ločijo notranja vrata. Vse te moţne kombinacije 

»ureditve« sob so predvsem iz razloga, da hotel lahko ob večjem povpraševanju nastani več 

oseb, predvsem otrok v poletnem času. Sobe v prvem nadstropju imajo dostop tudi do 

balkona. 

 

Hotel Arija je, kot tudi MZL Debeli rtič v celoti, namenjen za klimatsko zdravljenje in 

rehabilitacijo otrok ter mladine z različnimi kroničnimi obolenji, po nekaterih teţjih akutnih 

obolenjih in poškodbah, in za letovanje otrok ter mladine s slabim zdravstvenim stanjem ali 

zaradi slabih socialnih razmer, v katerih ţivijo. Tako zdravilišče kot hotel Arija sta namenjena 

tudi starejšim osebam, predvsem iz programov RKS-Zz. Poleg tega lahko v zimskem času v 

Ariji najdejo prostor tudi razne skupine aktivistov Rdečega kriţa, ki so na usposabljanju, in 

druge zaključene civilne skupine, ki ţelijo s seminarskim delom usposobiti svoje kadre. V 

zimskem času objekt sluţi tudi športnikom, katerim je omogočen trening v bazenu in fitnesu. 

Moţno je izvajati tudi programe šole v naravi, kjer se otroci udeleţujejo organizirane šole 

plavanja. V zimskem času je novi hotel podaljšal tudi sezono zdravilišča in dopolnil 

zdraviliško dejavnost tudi z novo ponudbo fizioterapevtskih uslug. 

6.3 Strategija oblikovanja cen 

Oblikovanje in določanje cene turistične storitve je eno izmed najteţjih in hkrati 

najpomembnejših odločitev turističnega podjetja. Cene storitev predstavljajo plačilo, ki ga 

porabnik v procesu menjave za turistično storitev dejansko plača, oziroma koristi, ki jih 

pridobi (Mihalič 2003, 75). 

 

Pri oblikovanju cen za hotel Arija je treba upoštevati stroške, povpraševanje in konkurenco. 

Pri tem je treba dodati, da je bil hotel zgrajen tudi s sofinanciranjem iz skladov EU, iz tega 

razloga pa ima tudi določene omejitve v prvih petih letih, poleg tega pa je tako hotel kot 

celotno zdravilišče prioritetno namenjeno socialnim in zdravstvenim programom RKS-Zz. Na 

podlagi stroškov se določi lastna cena storitev, nato pa se doda določen pribitek. Analizirati je 

treba cene primerljivih hotelov v bliţnji okolici in na celotni slovenski obali. Na končne cene 

vpliva tudi povpraševanje na trgu, saj statistika kaţe očitno razliko števila gostov v 

zdravilišču med poletnim in zimskim časom. Dolgoročni cilj mora biti, da so cene v »mrtvi« 

sezoni nekoliko niţje, v poletni pa nekoliko višje, bodo le tako zapolnjene proste 

zmogljivosti. 

 

Posebno pozornost je treba nameniti tudi variabilnosti turističnega prometa. Osnovni razlog 

za relativno slabo uspešnost turističnega gospodarstva je visoka sezonska spremenljivost 

turističnega povpraševanja, to je velika spremenljivost obiska v turističnih destinacijah 

(Mihalič 2008, 173). 
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Iz navedenih razlogov je zato priporočljivo oblikovanje treh cenovnih sezon, in sicer: 

 sezona A: poletni čas; 

 sezona B: čas šolskih počitnic; 

 sezona C: zimski čas; 

 sezona D: drţavni prazniki. 

 

Smiselno je izpostaviti tudi to, da je eden izmed temeljnih ciljev hotela Arija postati 

prepoznaven druţinski oz. mladinski hotel na slovenski obali, zato je smiselno razmisliti, da v 

nasprotju s konkurenco, otroci v spremstvu dveh staršev letujejo brezplačno do 6. leta starosti. 

Od dopolnjenega 6. leta do 14. leta starosti pa bi bila smiselna uvedba 50-odstotnega popusta. 

Predlog gre tudi v smeri izdelave posebnih druţinskih popustov in smiselno uvedbo načrta 

popustov za bivanje v času, ko je hotel slabše zaseden. 

 

Izogibati se je treba pogostemu promocijskemu zniţanju cen. Cene sob in drugih storitev ni 

smiselno zniţevati zaradi dumpinških cen konkurence, stremeti pa je treba k temu, da se gostu 

ponudi nova storitev, ki zanj predstavlja dodano vrednost. 

 

Cenike je treba oblikovati na podlagi določenih ciljnih skupin gostov, in sicer: 

 cenik za individualne goste; 

 cenik za skupine; 

 cenik za otroke, ki so napoteni na zdravstveno rehabilitacijo (ZZZS); 

 cenik za socialno ogroţene otroke in odrasle (programi RKS-Zz); 

 cenik za šolo v naravi ter skupino otrok in mladostnikov; 

 cenik za starejše osebe oziroma upokojence; 

 cenik za krvodajalce; 

 cenik za člane RKS-Zz; 

 cenik za OZ RKS. 

 

V vsakem primeru je priporočljivo opraviti analizo zasedenosti, na osnovi katere se nato 

pripravijo prodajne akcije za tista obdobja, v katerih je zasedenost niţja od pričakovane. 

6.4  Trţne poti 

Uporabljati je mogoče posredne in neposredne trţne poti. Neposredne trţne poti so tiste, kjer 

obstaja neposreden stik s končnimi kupci. Za posredne trţne poti pa je značilno, da se med 

podjetje in končnega kupca vrine eden ali več členov. 
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Preglednica 5: Predvidene trţne poti 

Prodajna pot Posredna/neposredna Opis/obrazložitev 

Individualne rezervacije Neposredna Gost sam rezervira sobo prek 

telefona, faksa, spletne strani hotela, 

e-pošte ali prispe v hotel brez 

rezervacije. 

Objavljeni paketi in 

akcije 

Neposredna Oblikovanje posebnih paketov, ki 

poleg nočitev lahko vključujejo še 

različne storitve v sklopu hotelskega 

objekta (masaţe, fitnes, terapije, 

itd.), ali v okolici (izleti v naravo, 

vodeni ogledi kulturnih znamenitosti 

itd.). Gost paket rezervira 

neposredno prek telefona, faksa, 

spletne strani hotela, e-pošte itd.  

 Posredna Gost rezervira paket prek 

posrednika. 

Specializirane turistične 

agencije in tour 

operaterji (individualni 

in skupinski gostje) 

Posredna Turistična agencija ali tour operator 

opravi rezervacijo za gosta. 

Lahko so to splošni tour operatorji 

(širok asortima ponudbe) ali 

specialistične turistične agencije 

(osredotočajo se samo na izbrane 

segmente turistične dejavnosti, kot 

npr. prireditvena dejavnost, 

kongresna dejavnost, wellness itd.). 

Podjetja, organizacije, 

skupine, klubi 

Posredna Podjetja, društva in klubi, ki 

rezervirajo hotelske in ostale storitve 

za posamezne zaposlene ali člane ali 

skupino le-teh. 

Vir: MZL Debeli rtič 2010a. 

 

Nadalje je priporočljivo s ključnimi kupci vzpostaviti dolgoročne odnose, ki bi jih znali 

izkoristiti v obojestransko korist. Tu gre predvsem na sodelovanje z bliţnjimi bolnišnicami, 

ZZZS, društvi upokojencev, športnimi društvi in OZ RKS. Sodelovanje ne sme biti omejeno 

zgolj na kataloško prodajo, ampak je treba stremeti tudi k razvijanju strateških povezav, ki  

bodo omogočale učinkovitejše trţenjsko komuniciranje. 
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Vsekakor pa se ne sme pozabiti na moţnost razvoja in sodelovanja z novimi kupci, ki se bodo 

pojavljali, pa tudi s kupci, ki imajo trenutno doseţeno sicer niţjo realizacijo, vendar pa 

nakazujejo moţnost resnejšega sodelovanja. 

 

Sodelovanje in stike naj bi navezovali v okviru specializiranih sejmov, turističnih borz, 

akvizicij in prek elektronske pošte. S pomočjo osebne prodaje in z neposrednim trţenjem je 

treba vzpostaviti dvosmerne komunikacije z vsemi potencialnimi partnerji. 

6.5  Trţno komuniciranje 

MZL Debeli rtič se iz leta v leto trudi povečati dejavnosti na področju trţenjskega 

komuniciranja. Ob pridobitvi novega hotela je področje nujno še nadgraditi. Pozornost je 

treba usmeriti le na omejitve, ki jih določa EU glede sofinanciranja izgradnje. V zadnjem 

obdobju se je vzpostavil tudi oddelek trţenja in trţno komuniciranje poteka samostojno. 

Uporablja se več različnih sredstev komuniciranja, medijev in drugih trţenjskih aktivnosti, s 

katerimi se informira domačo javnost, delno pa tudi javnost iz sosednje Italije, s čimer se 

poskuša povečati število gostov v zdravilišču. 

6.5.1  Oglaševanje 

Posebno oglaševanje za hotel Arija ne obstaja, kar ni pozitivno. Celoten MZL Debeli rtič se 

oglašuje na spletni strani www.zdravilisce-debelirtic.org, na www.rks.si in na samostojnih 

spletnih straneh OZ RKS. V dejavnosti turizem posebno mesto zasedajo brošure in katalogi, 

ki sodijo med najboljše načine vizualne predstavitve turističnega proizvoda, saj so pogosto 

edini vidni in otipljivi element proizvoda, ki je gostom na voljo še pred prihodom v izbrano 

destinacijo. Hotel Arija se ne predstavlja v samostojni brošuri, temveč v povezavi z MZL 

Debeli rtič. Trenutno je na razpolago nekaj krajših zgibank, ki so bile pred kratkim tudi 

prenovljene (Priloga 2). Priporočljivo bi bilo pripraviti tudi posebno brošuro za predstavitev 

hotela Arija, z vsemi storitvami, ki jih ta ponuja. V oglaševalskem gradivu bi bilo treba 

predvsem jasno predstavljati neokrnjeno naravo in mediteransko vegetacijo, ki se zliva tako s 

hotelom kot celotnim MZL Debeli rtič, saj je takšnih delov obale na slovenski obali zelo malo 

oziroma jih ni. Ker je MZL Debeli rtič tik ob meji z Italijo, zanj veljajo tudi posebne 

zakonske določbe, zato morajo biti vse brošure tudi dvojezične. Poleg tega bi bil dobrodošel 

še tisk v angleškem jeziku. 

6.5.2  Neposredno trženje 

V sklopu prodajnih aktivnosti sluţbe, glede na namen in priloţnost, večkrat letno pošiljajo 

pisemsko ter elektronsko pošto na različne naslove iz podatkovnih baz. Prejemnike obveščajo 

predvsem o akcijah, posebnih ugodnostih in raznih dogodkih, ki se dogajajo v okviru MZL 

http://www.zdravilisce-debelirtic.org/
http://www.rks.si/
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Debeli rtič. V prihodnje pa bo treba več napora usmeriti tudi v neposredno trţenje, do OZ 

RKS, športnih klubov, društev upokojence, zdravstvenih ustanov itd., z natančno 

pripravljenim ciljnim programom. Treba bo pridobiti tudi večjo bazo naslovov potencialnih 

gostov in s tem povečati moţnost neposrednega trţenja. 

6.5.3  Pospeševanje prodaje 

Glede na to, da je hotel Arija znotraj MZL Debeli rtič, je treba v sklop pospeševanja prodaje 

zdravilišča vključiti še hotel in s tem pristopiti do trga celovitejše. Bolj kot zniţevanje cen so 

primernejši ukrepi, ko gosti za isto ceno dobijo več. 

 

Za pospeševanje prodaje je treba samostojno nastopati na sejmih, izvajati predstavitve v 

okviru raznih dogodkov znotraj RKS-Zz, redno in aktivno sodelovati s specializiranimi 

organizatorji potovanj na ciljnih trgih ter sodelovati pri ustreznih akcijah pospeševanja 

prodaje, ki jih bo organizirala tudi STO. Posebno sodelovanje je treba vzpostaviti tudi z OZ 

RKS, saj so le-ta delujoča na celotnem področju drţave in so lahko zelo dobri pospeševalci 

prodaje. 

 

Za to, da bo pospeševanje prodaje še učinkovitejše, je treba v prihodnje pripraviti še dodatne 

posebne pakete ugodnosti. Ţe sedaj se dobro trţijo nekateri paketi, kot so Boom počitnice, 

Paket za konec tedna in Zdravstveni paket za upokojence. Posebne pakete pa bi bilo treba 

pripraviti tudi za krvodajalce, saj jih ima RKS-Zz v lastni bazi ţe preko 300 tisoč. 

6.5.4  Odnosi z javnostmi 

V zadnjem času se MZL Debeli rtič pojavlja v časopisih in po televiziji predvsem zaradi slabo 

izpeljane investicije hotela Arija in slabih odnosov med zaposlenimi. Iz tega razloga je treba 

narediti dodaten napor prek sluţbe za odnose z javnostmi in predstaviti pozitivne plati 

zdravilišča ter nove pridobitve hotel Arija. Pripraviti je treba vsaj eno novinarsko konferenco 

letno, v okviru Dneva odprtih vrat. Pripraviti je treba promocijska darila in izgraditi odnos do 

»svojega aktivnega« gosta tudi v času, ko ne letuje v MZL Debeli rtič. Za omenjeno skupino 

se lahko pripravijo čestitke ob rojstnem dnevu in ob novem letu, kjer se jim predstavi še 

novosti v ponudbi. Znane medijske osebe so vedno dobro zapisane v javnosti, zato je treba le-

te privabiti v MZL Debeli rtič in z njimi pripraviti poseben pogovor, s ciljem promocije 

novega hotela ter celotnega zdravilišča. 

6.5.5  Osebna prodaja 

Osebna prodaja se vrši ţe, kadar gost sam, brez posredništva agencije, vstopi v hotel in mu 

receptor ali kdo drug od zaposlenih predstavi ponudbo hotela ter nudi informacije, ki ga 
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zanimajo. Prodajno osebje so pravzaprav vsi zaposleni v tako imenovani prvi liniji, s katerimi 

ima gost največ stika, in lahko pomembno vplivajo na zaznavo gostov o kakovosti 

turističnega proizvoda. 

 

Z namenom uveljavljanja in ohranjanja prepoznavnosti, seznanitve s konkurenco, ohranjanja 

stikov z obstoječimi partnerji, srečanja z novimi strankami, predstavitve in uvajanja nove 

ponudbe (hotel Arija) ter povečanja prodaje obstoječim strankam, se je v prihodnje treba 

udeleţevati večjega števila sejmov, turističnih borz in zaprtih partnerskih aktivnosti. 

 

Prodajni katalog in cenik morata biti vedno dosegljiva v vseh sobah hotela, kratke vizualno 

vabljive predstavitve naj se nahajajo v dvigalih, informacijski panoji s slikovno privlačnimi 

predstavitvami in kratko informacijo pa naj bodo v hotelski avli in na vseh vidnih mestih 

znotraj hotela. Posebno pozornost je treba nameniti tudi motiviranju in izobraţevanju vseh 

zaposlenih za interno prodajo storitev. 
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7  SKLEP 

Turizem je specifična gospodarska dejavnost, znotraj katere se prepleta vrsta dejavnikov, ki je 

vsak zase zelo pomemben za končni uspeh. 

 

Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega kriţa Slovenije (MZL) Debeli rtič je del Rdečega 

kriţa Slovenija, ki ima jasno in natančno poslanstvo: »Z močjo humanosti izboljšati ţivljenje 

ranljivih ljudi«. To je osnovno poslanstvo, ki mu mora slediti tudi MZL Debeli rtič. MZL 

Debeli rtič mora na podlagi zapisanega poslanstva delovati predvsem za skupine iz socialno 

ogroţenih okolij, katerim je treba nuditi čim ugodnejšo, zdravo, privlačno in zanimivo 

turistično ponudbo. 

 

Z raziskavo je ugotovljeno, da so anketiranci, ki so ţe obiskali MZL Debeli rtič, v veliki meri 

zadovoljni. Obstajajo pa določena področja, kjer je treba opraviti še mnogo več, kot je npr. 

organiziranje različnih izletov in prirejanje različnih programov z zabavno vsebino. 

Obiskovalcem je treba nuditi več moţnosti za izlete in se zabavati, posebno pozornost pa je 

treba nameniti tudi pripravi oziroma ogledu najrazličnejših kulturnih prireditev oz. 

znamenitosti, ki jih ponuja okolica. Zanimiva ugotovitev je tudi, da bi tisti turisti, ki 

dopustujejo v okviru MZL Debeli rtič, ţeleli preţiveti dopust v okviru le-tega tudi v 

hladnejših letnih časih, torej v zimskem letnem času. 

 

Trţno komuniciranje predstavlja enega izmed najpomembnejših delov trţenjskega spleta, 

vendar pa je najpomembnejše načelo pri trţenju turistične ponudbe visoko kakovostna 

turistična storitev, ki se odraţa v gostoljubnosti, pozornosti in dobremu obveščanju ter 

vzdrţevanju stikov z gosti. Najboljša promocija sta kakovostna storitev in zadovoljen gost. 

 

Glede na to, da je cena edini trţenjski element, ki ustvarja prihodek, se je treba zelo posvetiti 

strategiji oblikovanja cen. Največji vir prihodka in najbolj dobičkonosna dejavnost MZL 

Debeli rtič so prenočitve. Z ustrezno cenovno politiko se bodo lahko zmogljivosti zapolnile 

skozi celo leto, s tem pa bo pridobljen tudi večji finančni priliv, s katerim se bo MZL Debeli 

rtič lahko nadalje razvijal. 

 

Trţenje storitev novozgrajenega hotela Arija je treba gledati kot celoto trţenja MZL Debeli 

rtič, saj je to le eden izmed objektov znotraj celotnega kompleksa. Nova pridobitev MZL 

Debeli rtič, hotel Arija, je namreč doprinesla veliko dodatnih moţnosti trţenja najrazličnejših 

turističnih storitev. Slednjih pred novo pridobitvijo namreč ni bilo. Z novim hotelom so v 

zdravilišču pridobili tudi notranji pokriti bazen z morsko vodo, moderno multimedijsko 

konferenčno dvorano, fizioterapevtski prostor, mokri fizioterapevtski prostor s savnami in 

prostor za fitnes, s skupnim prostorom za vadbo. Vse to so storitve, ki jih lahko uporabniki 

uporabljajo predvsem v zimskem času, ko zunanjih delov (bazen, igrišča …) zaradi 

neprimernih vremenskih vplivov ni mogoče uporabljati. Ker ima hotel manjše število sob, se s 
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tem odpirajo moţnosti zapolnitve ostalih nastanitvenih zmogljivosti znotraj MZL Debeli rtič, 

saj statistični podatki kaţejo, da so prenočitvene zmogljivosti dobro zasedene le v treh 

oziroma petih mesecih celega leta. 

 

Zaključek naloge in ugotovitve po izvedeni raziskavi so torej, da ima MZL Debeli rtič tudi z 

novo pridobitvijo hotel Arija vse moţnosti dobrega poslovanja skozi vse leto. Pomembno je 

ustvariti in razvijati dober delovni kolektiv, saj je kolektiv tisti, ki v veliki meri odloča o 

zadovoljstvu gosta. Z dobro trţenjsko aktivnostjo zaposlenih, tako hotela Arija kot MZL 

Debeli rtič v celoti, ni nobene bojazni za prihodnost tega najlepšega zdravilišča in letovišča na 

slovenski obali. 
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PRILOGE 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Promocijske zloţenke 

Priloga 3  Slika hotela Arija 

 

 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani, 

sem Aleš Markočič, študent Fakultete za Management in pripravljam diplomsko nalogo o 

obiskanosti ter kakovosti storitev Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič - hotel 

Arija. 

 

V ta namen Vas vljudno prosim, da pri naslednjih navedenih vprašanjih izrazite svoje mnenje.  

 

1. Kateri so glavni motivi obiska MZL Debeli rtič? 

a) Počitnice 

b) Seminar 

c) Poslovno srečanje 

d) Športne aktivnosti 

e) Welness center 

f) Letovanje iz programov RKS 

g) Zdraviliško zdravljenje 

 

2. Kako ste zadovoljni s sedanjo ponudbo na MZL Debeli rtič? 

a) Zelo nezadovoljen 

b) Nezadovoljen 

c) Srednje zadovoljen 

d) Zadovoljen 

e) Zelo zadovoljen 

 

3. Kako ocenjujete turistično promocijo MZL Debeli rtič? 

a) Velika promocija 

b) Zadostna promocija 

c) Premajhna promocija 

 

4. V katerem obdobju največkrat letujete v okviru MZL Debeli rtič? 

a) Pomlad 

b) Poletje 

c) Jesen 

d) Zima 

 

5. Ali bi letovali na Debelem rtiču tudi v času boţično-novoletnih praznikov? 

a) Da 

b) Ne 
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6. Ali bi zdravilišče priporočili prijateljem in znancem? 

a) Da 

b) Ne 

c) Ne vem 

 

7. Prosim, ocenite, kako so Vam pomembne spodaj navedene trditve pri obisku 

MZL Debeli rtič? (za vsako ponudbo v kvadratku označite z x) 

 

 a) Zelo 

nepomembno 

b) 

Nepomembno 

c) Srednje 

pomembno 

d) 

Pomembno 

e) Zelo 

pomembno 

7.1 Ponudba 

izletov, 

zabavnega 

programa 

     

7.2. Ponudba 

kopaliških 

storitev 

     

7.3. Ponudba 

počitniških 

paketov 

     

7.4. Ponudba 

kulturnih 

prireditev 

     

7.5. Ponudba 

športnih 

aktivnosti 

     

7.6. Čistost in 

urejenost 

okolice 

     

7.7. Bližina 

morja 

     

7.8. Uporaba 

notranjih 

bazenov 

     

7.9. Ponudba 

zdravilišča 
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8. Katere aktivnosti bi Vas prepričale, da bi obiskali MZL Debeli rtič v hladnejših 

letnih časih? (Moţnih je več odgovorov) 

a) Kulturne prireditve 

b) Potepanje po naravi 

c) Športna dvorana 

d) Večja zmogljivost notranjih bazenov 

e) Kulinarični dogodki 

f) Poznavanje bliţnje okolice 

 

9. Ali je to vaš prvi obisk v zdravilišču? 

a) Da 

b) Ne 

 

10.  Ali menite, da je povezanost s turističnimi ponudniki za MZL Debeli rtič 

pomembna? 

a) Da 

b) Ne 

 

11.  V katere dejavnosti bi bilo treba v prihodnje nameniti več časa? (Lahko obkroţite 

več odgovorov) 

a) Animacija gostov 

b) Ureditev okolice 

c) Ponudba hrane in pijače 

d) Večja zmogljivost prenočišč 

e) Boljša opremljenost prenočišč 

f) Osebje 

 

12.  Kje ste izvedeli za MZL Debeli rtič? (Lahko obkroţite več odgovorov) 

a) Prek interneta 

b) Prek znancev, prijateljev 

c) Prek tiskanih medijev 

d) Prek radijskih in TV oglasov 

e) Prek RKS 

f) Drugo 

 

13.  Kako ocenjujete celotno izvedbo storitev z uresničitvijo svojih pričakovanj? 

a) Zdaleč boljše od pričakovanj 

b) Precej boljše od pričakovanj 

c) V okviru pričakovanj 

d) Slabše od pričakovanj 

e) Bistveno slabše od pričakovanj 
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14. Spol 

a) Moški 

b) Ţenska 

 

15.  Starost 

a) Od 10 do 25 let 

b) Od 26 do 45 let 

c) Od 46 do 65 let 

d) Od 66 do 85 let 

 

16.  Urejenost prostorov 

a) Odlično 

b) Dobro 

c) Slabo 

 

17. Status 

a) Osnovnošolka/ec 

b) Dijak 

c) Zaposlen 

d) Nezaposlen 

e) Upokojenec 

 

 

HVALA ZA SODELOVANJE! 
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