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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je prikazana pomembnost kakovostnih storitev v turizmu in 

strategija njihovega razvoja, oba dejavnika pa sta aplicirana na konkretno turistično 

destinacijo, vilo Alma vista v Brdih. Namen zaključne projektne naloge je ugotoviti 

zadovoljstvo njenih gostov na podlagi vnaprej načrtovanih turističnih storitev. Ugotovitve, ki 

izhajajo iz analize odgovorov, kažejo, da so gostje vedno bolj pozorni na kakovost, vedno bolj 

sta jim pomembni korektnost in izvedba storitve. Ker je objekt namenjen ciljnim 

(premožnejšim) gostom, je doseganje kakovosti še zahtevnejše, vendar je Alma vista na pravi 

poti. 

Ključne besede: sonaravni oz. zeleni turizem, turistična destinacija, vila Alma vista, kakovost 

storitev, gost oz. turist. 

SUMMARY 

The final project assignment presents the importance of quality services in tourism and the 

strategy of their development, applying both factors to an actual tourist destination, Alma 

Vista Villa in Brda. The aim of the final project assignment is to determine the satisfaction of 

its guest based on tourist services planned in advance. The findings that emerged from the 

analysis of the answers show that the guests pay more and more attention to the quality, while 

also increasing the importance of propriety and execution of the service. As this facility is 

intended for target (wealthier) guests, it is even more difficult to achieve quality. However, 

Alma Vista Villa is on the right path in this respect. 

Keywords: sustainable or green tourism, tourist destination, Alma Vista Villa, quality of 

services, guest or tourist. 
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1 UVOD 

Vinska klet je zrasla z njim in se zaznamovala z njegovim imenom. On sam, Edi Simčič 

(2012), pravi:  

En motiv, ena vera: delati dobro, karkoli že človek počne. Narava sama govori tistemu, ki jo zna 

slišati. Ko so leta druženja z vinogradi in grozdjem dala občutkom trdnost in sodbam zanesljivost, 

predvidevanja niso več težka. Spremembe so edina stalnica na tej poti, ki gre iz roda v rod: sin 

Aleks je moj najboljši vinarski partner.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Turizem postaja z leti ena temeljnih in uspešnih gospodarskih dejavnosti po svetu, pa tudi v 

Sloveniji, ugotavlja Korošec. Poudarek je predvsem na razvoju turizma, ki temelji na željah, 

potrebah in vrednotah sodobnika. Turistična dejavnost je zdaj dobro prepoznavna in je ena 

ključnih poti do bogatitve državne blagajne, regionalnega razvoja in načina življenja ter 

večjega zaposlovanja (Korošec 2007, 1). 

Uran in Ovsenik utemeljujeta pomen turizma za Slovenijo, saj daje slednji slovenskim 

podjetjem novo poslovno in razvojno priložnost. Glede na sedanjo stopnjo razvitosti 

slovenskega turizma in širok spekter turistične ponudbe ter povpraševanja lahko postane 

turizem v naslednjih letih ena vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako prispeva k 

doseganju razvojnih ciljev (Uran in Ovsenik 2007, 4). 

Kot v vseh drugih panogah smo tudi v turizmu priča številnim spremembam na trgu: hiter 

razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije, vse ostrejša svetovna konkurenca, velike 

podnebne ter demografske spremembe, poleg pa še gospodarska kriza. Zaradi vseh teh 

dejavnikov se spreminjajo individualne zahteve turistov in njihovi počitniški vzorci, saj se 

število počitnic v letu veča, dolžina bivanja pa krajša. Posledično se spreminjajo tudi strateške 

razvojne in trženjske usmeritve, tako na domačem kot na mednarodnem trgu, katerih cilj je 

povečanje konkurenčnosti in prometa (STO 2010, 4).  

V zaključni projektni nalogi obravnavam s tega zornega kota svoje domače okolje, Brda, ki 

slovijo kot zelena pokrajina s skrbno obdelano zemljo, delavnimi in gostoljubnimi ljudmi ter 

stalnim ohranjanjem povezanosti med naravo in bivanjsko kulturo. To dejstvo se odraža tudi v 

življenju lokalnih prebivalcev. 

Posebej predstavljam in analiziram novi turistični objekt, najsodobnejši v Brdih, ki navedeno 

še potrjuje. Vila Alma vista v Vipolžah ponuja tudi najzahtevnejšemu gostu dobro počutje in 

sprostitev na visoki ravni, hkrati pa možnost zabave ter preživljanja aktivnih počitnic. 
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1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Osnovni namen zaključne projektne naloge je analiza strategije nudenja turističnih storitev v 

najsodobnejšem nastanitvenem objektu v Brdih in zaznanega zadovoljstva obiskovalcev. 

Cilji teoretičnega dela naloge: 

Ø preučiti teoretične osnove nudenja turističnih storitev; 

Ø preučiti sodobne sonaravne turistične strategije. 

Cilji empiričnega dela naloge: 

Ø predstaviti turistične storitve vile Alma vista; 

Ø preučiti strategijo in izvedbo ponujenih storitev; 

Ø analizirati poslovno uspešnost turističnega objekta; 

Ø pripraviti strategijo izboljšav pri nudenju turističnih storitev. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

V teoretičnem delu naloge sem uporabila: 

Ø metodo analize, v kateri sem na podlagi dostopne strokovne literature oblikovala stališča za 

izbrano temo; 

Ø metodo sinteze, v kateri sem razčlenjevala ugotovitve (teoretične in praktične) posameznih 

avtorjev; 

Ø metodo kompilacije, v kateri sem iz izbrane literature povzemala opazovanja, stališča, 

znanja, sklepe in spoznanja drugih avtorjev. 

V empiričnem delu naloge sem uporabila metodo pisnega anketiranja gostov, ki so preživeli 

počitnice v vili Alma vista. Anketo sem zaradi boljšega razumevanja izvedla v slovenskem in 

angleškem jeziku. Podatke sem analizirala in predstavila tabelarično in grafično. Uporabila 

sem tudi metodo primerjave (Benchmarking) z izbranimi objekti v okolici, na osnovi katere 

sem lahko podala svoja mnenja in predloge za izboljšave. Iz pridobljenih podatkov je razvidna 

razvitost visokega (in sonaravnega) turizma v Brdih, razvidno je, od česa je slednji odvisen in 

kakšni so trendi za prihodnost. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri pripravi teoretičnega dela zaključne projektne naloge nisem imela težav, saj je primerne 

literature dovolj na razpolago. Pri pripravi zaključka sem se osredotočila le na ciljno skupino 

turistov in ugotovitev nisem posploševala na celotna Brda. 
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2 TURIZEM 

Planina razloži etimologijo izraza turizem. Termin izvira iz staro-francoskega korena tour, kar 

pomeni krožno gibanje, torej gibanje z vrnitvijo v izhodišče. Po izvornem terminu so izraz 

prevzeli vsi svetovni jeziki (Planina 1997, 24). 

Iz literature povzemam, da je turizem prastara človekova dejavnost, saj se je slednji od nekdaj 

selil in menjal svoje bivališče. Sprva zaradi eksistence, kasneje zaradi vojn in trgovanja, 

potem pa tudi zaradi vzrokov, ki obstajajo še danes. Z razvojem znanosti in tehnologije, ki sta 

izboljšali življenjske razmere, so nastale tudi višje potrebe, ne več eksistenčno nujne 

(izobrazba, šport, zabava, spoznavanje novih okolij, kultura). Vse te potrebe so bile na 

začetku luksuzne narave in namenjene zgolj bogatim, kasneje pa so postale bolj splošne, bolj 

dosegljive posamezniku (Prodnik in David 2009, 4–5). 

Ista avtorja (Prodnik in David 2009, 5) navajata, da je zadovoljevanje turističnih potreb 

vezano na spremembo okolja in na začasno menjavo stalnega bivališča, na začasno 

spremembo načina življenja in na aktivnosti, ki jih v običajnem življenjskem prostoru ni. 

Zadovoljevanje teh potreb vpliva na človekovo zdravje, na njegovo psihično in fizično 

počutje. Daje mu nove življenjske moči in delovne sposobnosti, nova življenjska spoznanja, 

izkušnje in doživetja. Vse našteto predstavlja temeljni vzrok in izhodišče za razvoj turizma. 

Brez človeka (turista) turizma ne bi bilo. 

Mihaličeva iz navedenega povzema, da se naprej pojavi termin turist, ki so ga v začetku 

pripisovali le posameznikom ali skupinici, ki je potovala zaradi radovednosti in zabave, šele 

kasneje pa termin turizem (Mihalič 2008, 1). 

Definicij glede opredelitve terminov turist in turizem je zelo veliko. Tako definicija 

Združenih narodov (United Nations) pravi, da je turist vsaka oseba, ne glede na raso ali vero, 

ki ostane v tuji državi od 24 ur do 6 mesecev v obdobju enega leta. 

Statistični urad Republike Slovenije opredeli turista kot osebo, ki zunaj svojega običajnega 

okolja prenoči v gostinskem ali drugem nastanitvenem objektu vsaj eno noč (vendar manj kot 

eno leto), in to zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, poslovnih ali drugih razlogov 

(razen, če gre za opravljanje dejavnosti, za katero prejme oseba plačilo v obiskanem kraju). 

Turist se ob prihodu registrira v vsakem objektu, v katerem se nastani, torej je med svojim 

bivanjem v nekem kraju (državi) lahko registriran tudi večkrat (SURS 2013a). 

Prvo znanstveno definicijo turizma sta leta 1942 podala Walter Hunziker in Kurt Krapf (1942 

v Planina in Mihalič 2002, 29), ki pravita:  

Turizem je celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja tujcev v nekem 

kraju, če to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni povezano s pridobitno dejavnostjo.  
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Leta 1971 je Association Internationale d'experts Scientifiques du Tourisme (AIEST 1971 v 

Mihalič 2008, 7) na podlagi razvoja poslovnih potovanj in kongresnega turizma to definicijo 

nekoliko spremenila: »Turizem je celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in 

bivanja tujcev v nekem kraju, če to ne povzroči stalne naselitve.«  

Izhajajoč iz omenjenih definicij se danes uporablja t. i. santgallenska definicija turizma, ki 

pravi (Mihalič 2008, 7):  

Turizem je celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja oseb, za katere 

kraj zadrževanja ni niti glavno in stalno prebivališče niti kraj zaposlitve.  

Ta definicija izključuje osebe, ki se redno (dnevno) premikajo zunaj stalnega prebivališča 

zaradi posla, niso pa zaradi tega turisti.  

Med vsemi definicijami želim poudariti še misel avtorja Chaixa (1932 v Planina 1997, 33):  

Turizem kaže v svoji dolgi zgodovini posebno lastnost: je istočasno star in moderen, star kot 

človeštvo in nov kakor včerajšnji pojav.  

Tako kot pri opredeljevanju pojmov turist in turizem se tudi pri opredeljevanju vrst turizma 

pojavlja veliko razlag in obrazložitev. Povzemam nekaj (po mojem mnenju) 

najpomembnejših. 

Prodnik in David (2009, 8–9) takole opredelita vrste turizma po različnih kriterijih (izvor in 

stalno prebivališče turista, smer gibanja turistov, letni čas in sezona, dolžina bivanja, starost 

turistov, motiv potovanja): 

Ø kakovostni (ekološki, zeleni, odgovorni ali inteligentni),  

Ø trajnostni,  

Ø alternativni,  

Ø mehki ali blagi,  

Ø masovni ali množični. 

Še podrobnejšo razdelitev najdemo pri Mihaličevi (2003, 4), kot je to prikazano v preglednici 

1. 

Preglednica 1: Vrste turizma 

Kriterij Vrsta Opomba 

1. Smer gibanja Ø emitivni 

Ø receptivni 

Ø odtekanje turistov iz kraja stalnega bivanja 

Ø sprejemanje turistov v destinaciji 

2. Država izvora Ø domači 

Ø meddržavni = mednarodni 

Ø kraj stalnega bivališča 

Ø potni list 

3. Državljanstvo in prestop meje Ø domači  

Ø mednarodni receptivni 

Ø mednarodni emitivni 

oziroma 

Ø notranji 

Ø narodni 

Ø mednarodni 

Ø statistika Svetovne turistične organizacije 
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Kriterij Vrsta Opomba 

4. Vpliv na plačilno bilanco Ø aktivni 

Ø pasivni 

Ø povečuje aktivo (priliv) 

Ø povečuje pasivo (odliv) 

5. Čas bivanja Ø stacionarni 

Ø mobilni oziroma 

počitniški 

Ø tranzitni ali prehodni 

Ø izletni 

Ø ob koncu tedna 

Ø daljše oblike: štiri prenočitve in več  

Ø krajše oblike: brez prenočevanja (tranzitni ali 

enodnevni turizem) 

Ø do tri prenočitve 

 

6. Sezona Ø sezonski 

Ø zunajsezonski  

Ø glavna, zgodnja, pozna, zimska, mrtva sezona 

7. Organizacija Ø individualni 

s posredovanjem agencije 

Ø brez posredovanja agencije 

Ø pavšalni ali organizirani 

Ø neorganizirani 

 

 

Ø paketni (aranžmajski) 

8. Ekološka škodljivost Ø individualni = nemasovni 

Ø masovni = množični 

Ø kvantitativna in kvalitativna dimenzija 

9. Letni čas Ø poletni 

Ø zimski 

 

10. Starost  Ø otroški 

Ø mladinski 

Ø turizem tretje življenjske dobe 

 

11. Motiv Ø poslovni 

Ø počitniški 

Ø kongresni 

Ø študijski 

Ø verski 

Ø nakupovalni 

Ø kulturni 

Ø lovski 

Ø športni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø rekreativni 

12. Statistična metodologija RS Ø zdraviliški 

Ø obmorski 

Ø gorski 

Ø delitev na turistične kraje (Ljubljana, zdraviliški 

kraji, obmorski, gorski, drugi turistični kraji)  

13. Vrsta prenočitvenega obrata Ø hotelski 

Ø nehotelski 

 

14. Drugo Ø klimatski 

Ø kampiranje 

Ø urbani, mestni 

Ø avtomobilski 

Ø avtobusni 

Ø jadralski 

Ø socialni 

Ø delavski 

Ø alternativni 

Ø stimulativni 

 

 

 

 

 

 

Ø nizkocenovna potovanja  

 

 

Ø trajnostni turizem, nežni, mehki, usmerjen k 

naravi, ekološki, turizem z odgovornostjo, novi 

turizem 

Vir: Mihalič 2003, 4. 

Ista avtorica navaja, da gre zgolj za pogosteje uporabljene delitve. Obstaja še veliko drugih, 

denimo volonterski turizem, turizem srečanj, mračnjaški turizem itd. (Mihalič 2008,17–21)  
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2.1 Pomen turizma na globalni in nacionalni ravni 

Mihaličeva se pri trditvi, da je turizem stalno rastoča panoga, opira na raziskave, ki kažejo, da 

se število potovanj že nekaj desetletij neprestano povečuje in da prebivalci razvitih držav 

potujejo vedno več in dlje, tudi večkrat na leto (Mihalič 2008, 55–56).  

Planini se zdi opredeljevanje turizma za gospodarsko dejavnost le delno pravilno. Pri 

gospodarski dejavnosti je vedno v ospredju zadovoljitev potreb po spremembi (tako načina 

življenja kakor okolja), po različnih dobrinah, zdravju in rekreaciji, kar vse omogoča in 

izkorišča gospodarska dejavnost (zdravilišča, hoteli). Na eni strani gre tu za različne 

ekonomske kategorije, kot so dohodek, ponudba in cene, na drugi pa za neekonomske 

razloge. K slednjim prištevamo motive in potrebe, nastale kot posledica doseženega razvoja 

(npr. urbanizacija, industrializacija), ki vplivajo na življenje posameznika, ker živi v 

neprimernem okolju. Tako je do nedavnega v slabo razvitih državah prevladoval 

neekonomski vidik (pretežno domači turizem), v ekonomsko razvitih državah pa ekonomski 

vidik turizma (pretežno mednarodni turizem). Iz obeh vidikov obravnavajo turizem mnoge 

znanosti. Med njimi psihologija, geografija in zgodovina iz neekonomskega vidika ter 

ekonomska znanost iz ekonomskega vidika (Planina 1997, 3–5). 

Izhajajoč iz postavke, da temelji sodobni turizem na kakovosti, je Ministrstvo za gospodarstvo 

RS (2011, 8) v Programu celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu povzelo evropske 

smernice, ki omenjajo kakovost kot osrednji cilj turističnih strategij vseh evropskih držav, ki 

pospešujejo razvoj turizma. Vizija in strateški cilji so usmerjeni v turizem vrhunske 

kakovosti. Za bodoči razvoj turizma je odločilno oblikovanje in uvajanje kakovostnih 

standardov, na eni strani kot elementa pospeševanja tehnološkega, kakovostnega in tržno 

naravnanega razvoja turističnih storitev, na drugi pa kot elementa kakovostne primerljivosti. 

Revija Turizem poroča, da je 13. decembra 2012 po ocenah Svetovne turistične organizacije 

(UNWTO) število turistov po svetu preseglo milijardo. Tudi spletna kampanja, ki jo je 

UNWTO pripravil za obeleženje te prelomnice, spodbuja bolj trajnostni pristop k turizmu. 

Kampanja One BillionTourists: One Billion Opportunities (Milijarda turistov: milijarda 

priložnosti) temelji na izhodišču, da bi čim večje število turistov prispevalo k čim večjemu 

blagostanju in trajnostnemu razvoju krajev, skozi katere potujejo. Vsakdo od milijarde 

turistov bi lahko naredil sicer majhen korak k bolj trajnostnemu počitnikovanju, vsi skupaj pa 

bi prispevali veliko (STO 2012, 54).  



 7 

2.2 Turizem v Sloveniji 

2.2.1 Geografske, naravne in kulturne značilnosti 

Slovenija leži v osrčju Evrope in se razprostira na 20.273 km2
 površine. Nahaja se na zelo 

zanimivem geografskem položaju, saj se stika z alpskim (gorskim) svetom, Panonsko nižino, 

kraškim svetom in Sredozemljem. Ima približno dva milijona prebivalcev, ki živijo pretežno v 

mestih, s poljedelstvom in kmetijstvom pa se ukvarja manjši odstotek ljudi. Slovenci veljajo 

za zelo delavne in marljive ljudi, so zelo dojemljivi za učenje tujih jezikov, zato nimajo večjih 

težav s sporazumevanjem.  

Na majhnem ozemlju premore Slovenija veliko zanimivosti in posebnosti, med katerimi lahko 

tudi najbolj zahteven turist najde vsaj eno, ki ga zanima. Naštete so nekatere med njimi: 

Ø Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi. Več kot tretjina njenega ozemlja je 

zaščitena in spada v evropsko omrežje Natura 2000, ki varuje biotsko raznolikost. Tako 

turisti lahko uživajo na več kot sedem tisoč kilometrov dolgih pohodniških gorskih in 

drugih poteh in občudujejo naravo; 

Ø Slovenija ima številne termalne in mineralne vrelce  in se ponaša z zelo razvitim 

zdraviliškim turizmom; 

Ø veliko je kulturnih in naravnih znamenitosti. Slovenija spada med države, ki imajo največ 

sakralnih objektov glede na število prebivalcev, svetovno je znana Postojnska jama, 

Sečoveljske soline so edino slovensko mokrišče na seznamu Unesca, znamenito je 

Cerkniško jezero, ki je presihajoče, v Lipici vzrejajo po vsem svetu cenjene lipicance, 

ponuja se smaragdno zelena Soča s svojimi adrenalinskimi športi, v Mariboru raste 

najstarejša trta na svetu. Sloveniji je uspelo na Unescov seznam svetovne dediščine doslej 

uvrstiti Škocjanske jame, ki predstavljajo del svetovne naravne dediščine, kot del svetovne 

kulturne dediščine pa še Rudnik živega srebra Idrija in prazgodovinski kolišči na območju 

Ljubljanskega barja; 

Ø dežela je polna kulturnozgodovinskih spomenikov, arhitekturnih mojstrovin in muzejev 

(npr. Soška fronta) ter ponuja obilico kulinaričnih posebnosti in dobrot. 

V Razvojnem načrtu in usmeritvi slovenskega turizma med leti 2007 in 2011 avtorjev Maje 

Uran in Roka Ovsenika so naštete prednosti in slabosti slovenskega turizma ter priložnosti in 

nevarnosti, ki se mu ponujajo oziroma ga ogrožajo. Med prednosti se na prvo mesto uvršča 

raznolikost ponudbe na majhnem prostoru, med nevarnosti pa nerazumevanje države za 

razvoj turizma. 
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Preglednica 2: Analiza SPIN  (za Slovenijo) 

Prednosti Slabosti 

Ø raznolikost ponudbe na majhnem 

prostoru 

Ø ohranjena narava in kulturna dediščina ter 

bogato sodobno kulturno ustvarjanje 

Ø kulinarika in vina 

Ø gostoljubnost ponudnikov in prebivalstva 

Ø Evropa v malem 

Ø geografska lega 

Ø nepovezanost ponudbe 

Ø neoblikovani ITP 

Ø neprepoznavnost destinacije in 

poddestinacij 

Ø pomanjkanje kadra 

Ø nizka kakovost 

Ø pomanjkanje standardov ponudbe 

Ø neprivlačnost destinacije za tuje 

investitorje 

Ø premalo malih in srednjih podjetij 

Ø pomanjkanje informacij in raziskav 

Priložnosti Nevarnosti 

Ø destinacije s kakovostno ponudbo 

Ø lahko dostopne destinacije 

Ø destinacije z zunajsezonsko ponudbo 

Ø destinacije z individualno ponudbo 

Ø nove destinacije v Evropi 

Ø kratke, ponavljajoče se počitnice 

Ø destinacije z raznoliko ponudbo 

Ø destinacija s kulturno bogato ponudbo 

Ø destinacije z avtentično ponudbo 

Ø uravnotežene in trajnostno naravnane 

destinacije 

Ø destinacije s specializirano ponudbo 

Ø spletna povezava 

Ø razvitost turističnodruštvenih organizacij 

Ø sodelovanje z drugimi dejavnostmi 

Ø nerazumevanje države za razvoj 

turistične dejavnosti 

Ø nerazumevanje lokalnih skupnosti za 

razvoj turistične dejavnosti 

Ø neizpolnjevanje pričakovanj turistov 

Ø cenejše destinacije s podobno ponudbo 

Ø neugodno podjetniško okolje z 

administrativnimi ovirami 

Ø nezadosten obseg razvojnih spodbud  

Ø neizvajanje javno-zasebnega partnerstva 

Ø nezadostna povezanost različnih 

dejavnikov na področju turizma 

Vir: Uran in Ovsenik 2007, 22. 

Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma za leta 2007–2011 (Ministrstvo za 

gospodarstvo 2012, 7–10) našteva osem smernic za razvojno delovanje subjektov ter 

spodbujanje razvoja in rasti slovenskega turizma, in sicer:  

1. Politika razvoja turističnih destinacij predvideva uspešno trženje turistične destinacije in 

njene ponudbe s pomočjo sodobnih distribucijskih kanalov. Predvideni ukrepi: 

usposabljanje za področje managementa in turističnih destinacij, nadgradnja modela 

organiziranosti slovenskega turizma itd. 

2. Politika razvoja človeških virov temelji na kakovosti turističnih proizvodov in 

konkurenčnosti slovenskega turizma. Koncept je zasnovan na zagotavljanju kakovosti 
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izobraževanja in usposabljanja na vseh študijskih ravneh z razvojem novih sodobnih 

programov izobraževanja in usposabljanja, na pospeševanju turistične podjetniške kulture 

med lokalnim prebivalstvom, predvsem v turistično razvitih destinacijah, kar poleg 

drugega prispeva k izboljšanju ugleda turizma v javnosti. 

3. Politika trženja in promocije spodbuja oblikovanje mrež in trženjskih konceptov za glavne 

ciljne trge ter predvideva vzpostavitev sistema podpore organizatorjem različnih 

prireditev. 

4. Politika trajnostnega in regionalnega razvoja predstavlja enega temeljnih načel razvoja 

Slovenije. Za razvoj turizma je namreč izredno pomembno, da postanejo sistemske, 

institucionalne in instrumentalne podlage prostorskega razvoja in politike varstva okolja 

prijazne do turističnih naložb, turističnih dejavnosti in turistov kot nosilcev turistične 

potrošnje. 

5. Politika zagotavljanja kakovosti temelji na zadovoljstvu gostov na nacionalni ravni, na 

ravni turistične destinacije in na ravni posameznega ponudnika turističnih storitev. 

Predlagani ukrepi so osnovani na izdelavi programa za spremljanje zadovoljstva turistov, 

prenovi sistema kategorizacije in specializacije nastanitvenih obratov ter pripravi 

standardov za ključne tržne znamke. 

6. Politika razvoja informacijske tehnologije spodbuja uvajanje mobilnih tehnologij kot 

podpore pri trženju ponudbe ter razvoj in vzpostavitev osrednjega rezervacijskega sistema 

in celostnega turističnega informacijskega sistema. 

7. Politika razvoja poslovnega okolja in investicij obsega investicije v prenočitvene 

kapacitete visoke kakovosti, razvoj novih celostnih turističnih proizvodov in njihovo 

učinkovito vključitev v sodobne turistične distribucijske kanale ter izgradnjo 

infrastrukture, pomembne za razvoj turizma. Ukrepi predstavljajo oblikovanje spodbudne 

davčne politike, spodbujanje financiranja javne infrastrukture in drugih, za turizem 

ključnih objektov, večjih investicij v športno-turistično infrastrukturo in podobno. 

8. Politika spodbujanja raziskav in razvoja v turizmu pravi, da je s sistemizacijo raziskav (z 

opredelitvijo izhodišča, katere raziskave potrebuje turistično gospodarstvo) in s 

spremljanjem mednarodnih trendov možno zagotoviti sistemski okvir za uspešen razvoj 

slovenskega turizma. 

Revija Slovenski turizem v številkah (STO 2011a, 3) našteva sedem prioritetnih celostnih 

turističnih produktov, in sicer:  

1. aktivne počitnice in oddih; 

2. mesta in kultura; 

3. naravno okolje, ekoturizem in turizem v vaseh; 

4. gastronomija; 

5. zdravje in dobro počutje (zdravilišča in welnes); 

6. poslovni turizem; 

7. zabaviščni turizem. 
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O tem, da so rezultati turističnih produktov, ki jih ponuja Slovenija na svojem majhnem 

ozemlju, ugodni, pričajo podatki, prikazani v preglednici 3.   

Preglednica 3: Prihodi in prenočitve turistov v Sloveniji (december 2012) 

 

Število Indeks 
Struktura  

(%) 

XII 12 I-XII 12 
XII 12 

XII 11 

I-XII 12 

I-XII 11 
I-XII 12 

Prihodi turistov      

Skupaj 182.398 3.244.218 99,8 102,3 100 

 - domačih 77.178 1.123.455 96,6 96,5 35 

 - tujih 105.220 2.120.763 102,2 105,7 65 

Prenočitve      

Skupaj 484.344 9.355.106 102,2 101,2 100 

 - domačih turistov 231.972 3.678.833 99,3 95,1 39 

 - tujih turistov 252.372 5.676.273 104,9 105,6 61 

*Opomba: Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj desetimi 

stalnimi ležišči. 

Vir: SURS 2013b. 

Iz preglednice je moč razbrati, da je bilo število prihodov v decembru 2012 za približno 2 

odstotka večje kot decembra 2011, število tujih turistov se je povečalo kar za 5,7 odstotka, 

skupno zabeleženih pa je bilo 182.398 turistov. Decembra 2012 je bilo 65 odstotkov tujih in 

35 odstotkov domačih turistov. Število prenočitev se je v primerjavi z letom 2011 povečalo za 

1,2 odstotka. Prednjačijo tuji turisti, s kar 61 odstotki, v primerjavi z domačimi (39 

odstotkov), od skupno 484.344 prenočitev (SURS 2013b). 

Isti vir navaja, da so decembra 2012 največ tujih turističnih prenočitev ustvarili italijanski 

turisti, s 36 odstotki. Sledijo jim avstrijski, z 11 odstotki, hrvaški z 10 odstotki, nemški s 6 

odstotki, turisti iz Ruske federacije in Republike Srbije s 5 odstotki ter turisti z Madžarske in 

Združenega kraljestva s tremi odstotki, kar skupaj predstavlja 52 odstotkov vseh turističnih 

prenočitev. Podatke o prenočitvah tujih gostov v zadnjem mesecu lanskega leta so prikazani 

na sliki 1 (SURS 2013b). 
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Slika 1: Prenočitve turistov, december 2012 

Vir: SURS 2013b. 

2.2.2 Strategija razvoja slovenskega turizma od leta 2012 do leta 2016 

Vlada RS opredeljuje turizem kot gospodarsko dejavnost, ki močno in pozitivno vpliva tudi 

na naravni, kulturni in družbeni razvoj naravnega ter družbenega okolja in v kateri sodeluje 

veliko različnih udeležencev javnega ter zasebnega prava in civilno-družbenih organizacij, 

vsaka pa predstavlja vrsto posameznih interesov. Z njimi se je treba seznaniti, jih evidentirati 

in se pogovoriti o vseh možnostih, da bi se ti interesi na podlagi dejanskega stanja v sektorju 

in vse do mednarodne ravni čim bolj uskladili ter uresničili. Strategija, usmerjena v 

prihodnost, v razvoj, mora postaviti cilje, ki naj bodo visoki, vendar uresničljivi in čim bolj 

dosegljivi (Vlada RS 2012, 13). 

V strategiji razvoja slovenskega turizma 2012–2016 so kot glavni vsebinski cilji nove 

strategije našteti naslednji dejavniki (Vlada RS 2012, 16): 

Ø konkurenčnost (inovativnost, kakovost, uspešnost, znanje, varnost, dodana vrednost, 

promet, prilivi, zadovoljstvo turistov, destinacijski management, potrošnja na 

obiskovalca); 

Ø kakovost življenja in blaginja (blaginja lokalnega prebivalstva, uravnotežen regionalni 

razvoj, sodelovanje pri turističnem razvoju, zadovoljstvo zaposlenih); 

Ø ugled in razvoj slovenskega turizma (dajanje prednosti turizmu, partnerstvo za razvoj, 

javno in zasebno partnerstvo, podoba turizma v očeh drugih dejavnosti); 

Ø prepoznavnost in ugled Slovenije v svetu (prepoznavnost na tujih trgih, tržna znamka, 

podoba Slovenije, internacionalizacija).  
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Glavni kvantitativni cilj je povečati obseg turistične dejavnosti, kar bo mogoče z zagotovitvijo 

ugodnega poslovnega okolja, uveljavitvijo načela trajnostnega razvoja turizma, učinkovitim 

in inovativnim trženjem in promocijo ter s kakovostjo storitev, kar bo omogočalo večjo 

konkurenčnost (Vlada RS 2012, 17). 

Strateški ukrepi so naslednji (Vlada RS 2012, 17): 

Ø spodbujanje večje konkurenčnosti (nadaljnji razvoj turističnih destinacij, razvoj in 

raziskovalno delo, boljša usposobljenost zaposlenih, spodbujanje naložb v zeleno 

turistično infrastrukturo itd.); 

Ø zagotavljanje ugodnega poslovnega okolja (spodbude za podjetniški razvoj in rast 

konkurenčnosti ter zagotavljanje ustreznih finančnih okvirov); 

Ø učinkovito trženje in promocija Slovenije (vzpostavljanje partnerstva vseh subjektov s 

področja turizma, katerega cilj je prepoznavna in visoko pozicionirana destinacija). 

2.3 Turistična destinacija 

Uran in Ovsenik označujeta destinacijo kot smiselno zaokroženo geografsko področje, kjer se 

turistična ponudba, povezana v enotno blagovno znamko, trži na domačih in tujih trgih (Uran 

in Ovsenik 2006, 98). 

Mihaličeva dodaja, da turisti na podlagi povpraševanja in glede na namene potovanja izberejo 

turistično destinacijo po njeni privlačnosti, storitvenih dejavnostih ipd. Izbrani geografski 

prostor mora vsebovati vse, kar turist potrebuje, to je vse elemente turistične ponudbe: 

primarne (kulturno-zgodovinske in socialne) ter sekundarne privlačnosti (parki, turistični 

proizvodi). Poleg tega so potrebne tudi dobra prometna povezava in prodajne poti, ki 

omogočajo načrtovanje razvoja destinacije (Mihalič 2008, 160–161). 

Planina in Mihalič delita aktualno turistično ponudbo na primarno in sekundarno. Sprva je 

prevladovala delitev turistične ponudbe na fizične proizvode, storitve in naravne dobrine, šele 

kasneje na primarno in sekundarno. Primarna turistična ponudba obsega tiste dobrine, ki niso 

proizvod dela oziroma jih človek ne more več proizvajati v enaki kakovosti in z enako 

uporabno vrednostjo, sekundarna ponudba pa zajema tiste turistične dobrine, ki so proizvod 

dela in ki jih človek ob drugih nespremenjenih okoliščinah še vedno lahko proizvaja v 

zahtevani količini in kakovosti (Planina in Mihalič 2002, 281). 

Gomezelj Omerzelova (2005, 7) še meni, da destinacije niso statične. Spreminjajo se, 

razvijajo se nove, novi ponudniki vstopajo in izstopajo. Destinacija se razvija skozi ciklus 

evolucije, ki je podoben življenjskemu ciklusu drugih proizvodov, kjer prodaja raste 

vzporedno z razvojem proizvoda. 

Bieger (2000, 84) našteje naloge, ki jih mora v okviru funkcije trženja izvajati vsaka turistična 

destinacija: 
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Ø izdelava strategije trženja; 

Ø upoštevanje pomena imidža destinacije in oblikovanje blagovne znamke;  

Ø pospeševanje prodaje, uvedba učinkovitih rezervacijskih sistemov, promocijske aktivnosti 

in skrb za odnose z javnostjo; 

Ø nudenje kakovostnih informacij potencialnim gostom. 

Danes so najuspešnejše turistične destinacije tiste, ki temeljijo na čistem naravnem okolju, na 

predelih, ki so varovani pred onesnaženjem, in na kulturnih posebnostih, ugotavljajo avtorji 

McIntyre in drugi. Destinacije, ki nimajo teh značilnosti, izgubljajo privlačnost. Tudi lokalno 

prebivalstvo je lahko prikrajšano zaradi poslabšanja kakovosti destinacije, zato morajo 

odgovorni turistični delavci poskrbeti za razumno in smotrno vodenje. Ob odgovornem 

planiranju in managementu postane turizem lahko celo dejavnik pri varovanju okolja. 

Neokrnjena narava, čisti zrak in voda, bujna vegetacija ter druge naravne lepote in kulturno-

zgodovinska dediščina so namreč lahko elementi, ki privlačijo turiste. Glede na planiranje in 

vodenje destinacije ima torej turizem bodisi negativne ali pozitivne učinke na narodovo in/ali 

naravno dediščino (Gomezelj Omerzel 2005, 11). 

2.3.1 Vrste turističnih destinacij 

Gomezelj Omerzelova (2005, 9–10) ugotavlja, da pri opredeljevanju vrst turističnih destinacij 

obstaja veliko možnosti oz. izbire, saj že sam pojem destinacije ni enostavno in nedvoumno 

opredeljen. Zaradi ekonomskih, socialnih, okoljskih in kulturnih dejavnikov, ki so sestavni 

del turističnega doživetja, lahko destinacije opredelimo glede na geografsko okolje, v katerem 

se nahaja turist: urbane ali mestne, podeželske, obmorske, gorske. Lahko so obsežne (značilne 

za masovni turizem) ali majhne (makro- ali mikro-destinacije), turistični proizvod (kot 

denimo Gardaland ali križarjenja), opredelimo jih lahko tudi glede na vrsto turizma. V 

kulturnem turizmu predstavljajo destinacijo kulturne znamenitosti, v urbanem turizmu mesto 

itd. Destinacije lahko dalje delimo glede na vrsto turistov, ki jih obiskujejo: destinacija za 

turiste, ki iščejo le rekreacijo, destinacija za družine, destinacija za turiste, ki želijo 

kakovostne namestitve in storitve itd. Temeljno pa destinacije razvrščamo na primarne in 

sekundarne. Primarne turistične destinacije imajo tiste elemente, ki so privabile in prepričale 

turista, sekundarne pa se nahajajo v okolici primarne destinacije ali med turistovim stalnim 

bivališčem in primarno destinacijo. 
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Preglednica 4: Vrste destinacij na primeru Slovenije kot turistične destinacije 

Avtor Kriterij delitve Vrste destinacij Primer za Slovenijo 

Kotler Ø velikost območja, ki 

vključuje smiselno 

celoto 

Ø makrodestinacije 

 

Ø mikrodestinacije 

Ø Slovenija, ki vključuje 

različne regije, mesta  

Ø Slovenija v okviru 

Evrope 

Bieger Ø velikost območja, 

odvisna tudi od 

turistovega motiva 

in oddaljenosti 

turistovega stalnega 

prebivališča 

Ø heterogene, 

oddaljene destinacije 

 

Ø heterogene, bližnje 

destinacije 

 

 

 

Ø homogene, 

oddaljene destinacije 

 

 

Ø homogene, bližnje 

destinacije 

Ø ameriški turist na 

potovanju po Evropi se 

ustavi tudi v Sloveniji 

Ø italijanski turist na 14-

dnevnem potovanju po 

Sloveniji obišče 

slovenske gore, obalo, 

zdravilišča 

Ø ameriški turist, ki  za 

14-dnevni oddih v 

zdravilišču izbere 

slovensko zdravilišče 

Ø hrvaški turist na 

preživljanju dopusta v 

slovenskem zdravilišču 

Keller Ø število ponujenih 

turističnih 

proizvodov 

Ø tradicionalne 

destinacije 

Ø destinacije kot 

proizvod 

Ø Slovenija 

Sinclair, 

Stabler 

Ø zaznavanje območja 

iz vidika turista 

Ø komplementarne 

destinacije 

 

 

Ø destinacije kot 

nadomestki 

Ø Slovenija v 

kombinaciji z obiskom 

Italije ali Avstrije iz 

vidika ameriškega 

turista 

Ø Slovenija kot poletna 

destinacija 

iz vidika italijanskega 

turista 

Vir: Konečnik 2001, 11. 

Iz slike 2 je razvidno, da so decembra 2012 največ prenočitev zabeležile zdraviliške občine, 

kar 40 odstotkov. Visok odstotek prenočitev je za zimsko sezono normalen, saj je tudi sicer 

zdraviliški turizem aktualen vse leto. Na drugem mestu so gorske občine, s skoraj 23 odstotki 
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prenočitev, sledijo obmorske občine, s skoraj 14 odstotki, Ljubljana, s skoraj 11 odstotki, ter 

mestne in druge občine, s 7,6 in 5,0 odstotka prenočitev. 

 

Slika 2: Prenočitve turistov po posameznih turističnih destinacijah, december 2012 

Vir: SURS 2013b. 

Revija Turizem v lanski zimski številki navaja podatek, da je Slovenska turistična 

organizacija v začetku poletja 2012 potrdila projekt Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot 

turistične destinacije, ki ga delno financira Evropska unija, iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj. Celotna vrednost projekta, ki naj bi bil zaključen 15. oktobra 2014, znaša 

5.062.466,35 EUR. Namen projekta je z novimi, celovitimi in inovativnimi trženjskimi 

pristopi pomembno okrepiti aktivnosti in učinkovitost promocije ter trženja slovenskega 

turizma na ključnih trgih ter pospešiti razvoj rastočih trgov. Zaradi stalnega napredka 

tehnologije je projekt osredotočen na digitalno trženje in krepitev znamke I fell Slovenia ter 

seveda na trend zelenega turizma s sloganom Zelena, aktivna, zdrava Slovenija. Predvidena je 

prilagoditev spletnega portala na bolj multimedijski in manj opisni način. Raziskave namreč 

kažejo, da za poizvedovanje, rezervacijo in deljenje mnenj s prijatelji glede obiskane 

turistične destinacije potrošniki uporabljajo mobilne naprave. Projekt naj bi prispeval h 

krepitvi konkurenčnosti slovenskega turističnega gospodarstva in k povečanju prepoznavnosti 

in ugleda ter doseganju želene umestitve Slovenije kot turistične destinacije (STO 2012, 56). 

2.3.2 Blagovna znamka turistične destinacije 

Terlikar ugotavlja, da je blagovna znamka eno bistvenih orodij sodobnega trženja. Velikokrat 

si kot blagovno znamko predstavljamo ime, logotip in/ali glavne značilnosti izdelka, vendar je 

pojem blagovne znamke vseobsegajoč koncept z neštetimi opredelitvami in njihovimi 

različicami. Blagovna znamka je koncept, brez katerega si sodobnega trženja ne moremo več 

predstavljati (Terlikar 2010, 2). 
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Isti avtor povzema po spletni strani Svetovne turistične organizacije (WTO – World Tourism 

Organization) in navaja pet ključnih stopenj v procesu nastajanja blagovne znamke turistične 

destinacije (Terlikar 2010, 19): 

Ø raziskovanje, analiza in strateška priporočila za podobo znamke; 

Ø razvoj identitete; 

Ø razvoj oblike;  

Ø zagon in komuniciranje;  

Ø upravljanje z blagovno znamko. 

Preden začnemo graditi blagovno znamko turistične destinacije, je treba natančno opredeliti 

strateške usmeritve destinacije, njeno vizijo in želeno umestitev oziroma temelje za 

razlikovanje od drugih destinacij (Terlikar 2010, 19). 

Kotler opredeli šest pomenskih ravni, ki jih lahko sporoča blagovna znamka. To so (Kotler 

2004, 418–419): 

Ø lastnosti: blagovna znamka nas spomni na svojo značilno lastnost; 

Ø koristi: blagovna znamka nas spomni na korist, ki jo prinaša njena lastnost; 

Ø vrednote: blagovna znamka izraža vrednote njenega izdelovalca; 

Ø kultura: blagovna znamka lahko asociira na kulturo porekla; 

Ø osebnost: blagovna znamka izraža osebnost; 

Ø uporabnik: blagovna znamka lahko nakaže tipičnega uporabnika. 

Middleton (2001, 336) utemeljuje izhodišča, iz katerih mora izhajati oblikovanje blagovne 

znamke in dodaja, da imajo nacionalne turistične organizacije veliko vlogo pri izbiri 

komunikacijskih orodij, s katerimi identificirajo in umeščajo blagovno znamko svojih 

destinacij in jih v očeh turistov razločujejo od drugih. Blagovna znamka destinacije mora: 

Ø temeljiti na avtentičnih in oprijemljivih lastnostih in koristih, ki jih lahko uresničimo; 

Ø biti jasna in razumljiva; 

Ø vključevati vsaj vodilne udeležence; 

Ø biti vključena v trženjske akcije na regionalni in državni ravni; 

Ø imeti trajno podobo; 

Ø biti namenjena prodaji, trženju in podpori turistom ob prihodu na destinacijo, pa tudi 

potencialnim turistom v njihovih domačih državah. 

2.4 Pomen kakovosti storitev v turizmu 

Mihaličeva (2003, 71–72) se opira na Lumsdona in vzporeja determinante s kakovostnimi 

primeri turističnih storitev. Kakovost storitev v turizmu je ključnega pomena in jo je težko 

doseči, saj je povezana s potrošnikovimi pričakovanji ter količino njegovih uresničenih 

pričakovanj. Razkorak nastane zaradi mnogih razlogov, med katerimi je denimo tisti, ko ima 

potrošnik zaradi neustreznega promocijskega materiala nerealna pričakovanja, ki se ne bodo 
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uresničila. Lahko pa napake preprečimo, če upoštevamo determinante, ki opredeljujejo 

kakovost storitev.  

Preglednica 5: Determinante in primeri kakovosti turističnih storitev 

Determinanta 

kakovosti 
Značilnost Primeri 

zanesljivost Ø stalnost izvajanja 

Ø pravilno ravnanje (že prvič) 

Ø izpolnjevanje obljub 

Ø letalska družba zagotavlja, da bo 

prtljaga prispela na cilj hkrati s 

potnikom 

Ø natakar prinese naročeno hrano 

Ø transfer letališče–hotel je 

omogočen, kot ga navaja brošura 

odzivnost Ø pripravljenost zaposlenih za 

nudenje storitve 

Ø časovni okvir nudenja   želene 

storitve 

Ø potrošnik dobi odgovor na svojo 

poizvedbo še isti dan 

Ø transportne storitve po voznem 

redu 

pristojnost Ø ustrezno šolano in trenirano 

osebje 

Ø osebje v informacijski pisarni 

natančno ve, kje so znamenitosti 

in kako pridemo do njih 

dostopnost Ø prvi stik Ø hotelski receptor dvigne slušalko 

po štirih do šestih zvonjenjih 

Ø turističnoinformacijski centri se 

nahajajo na prometnih točkah in 

so odprti sedem dni v tednu 

vljudnost Ø spoštovanje, obzirnost, 

prijaznost 

Ø osebje pomaga gostom, vendar 

nevsiljivo 

komunikativnost Ø uporaba jezika, ki ga stranka 

razume 

Ø razlaga storitev, ki jih nudi 

podjetje 

Ø voznik prevoznega sredstva 

zagotovi potniku, da bo 

pravočasno prispel na letališče 

kredibilnost Ø zaupanje, zanesljivost in 

poštenost 

Ø turistični agent svetuje pri izbiri 

destinacije 

varnost Ø brez nevarnosti, brez tveganja 

ali dvoma 

Ø hotel ima sefe za hrambo vrednih 

stvari 

razumevanje Ø razumevanje potreb, ki jih imajo 

stranke 

Ø osebje hotelske recepcije si 

prizadeva, da se gostje počutijo 

dobrodošli 

otipljivost  Ø fizični dokazi zmogljivosti; 

izgled 

Ø vstop v naravni park spodbuja 

pešačenje, ne obisk z 

avtomobilom 

Vir: Mihalič 2003,72.  
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Mihaličeva (2003, 72) še ugotavlja, da nam razkorak med potrošnikovimi pričakovanji in 

opravljeno storitvijo pomaga zmanjšati model Servqual. Z modelom, ki temelji na postavki, 

da je za ocenjevanje kakovosti storitev pristojen zgolj potrošnik, lahko identificiramo zunanje 

in notranje razloge za nezadovoljstvo. 

Grlica (2010, 7–12) meni, je storitveni sektor (terciarne dejavnosti) postal vodilen sektor v 

razvitih državah. Razvita gospodarstva postajajo vse bolj postindustrijska, storitve pa njihov 

najpomembnejši del. Delež storitev v BDP je v nekaterih visoko razvitih državah že 80-

odstoten, kar daje veliko možnosti za razvoj tudi drugim sektorjem. Seveda to ni lahko, saj 

trženje storitev vključuje tudi zaupanje izvajalca storitve, kar se od trženja proizvodov precej 

razlikuje. Pri storitvah je zelo pomembno svetovanje, pri čemer je najpomembnejši dejavnik 

človek. Osebe, ki opravljajo storitev, morajo biti usposobljene in motivirane. Za porabnika so 

namreč neločljivi del storitve in vplivajo na kakovost storitve. Zelo pomembni in edini fizični 

dokazi za kakovost ponujene storitve so med drugim urejenost okolja in prostora, kjer se 

storitev izvaja, videz osebja, promocijski material itd.  

2.5 Trajnostni oz. sonaravni turizem 

Mihaličeva (2003, 129) pravi, da je trajnostni turizem (sustainable tourism) pojem, povezan s 

pojmom trajnostnega razvoja. Takšen razvoj zadovoljuje potrebe sedanje generacije in ne 

zmanjšuje možnosti bodočim generacijam pri zadovoljevanju njihovih potreb. Trajnostni 

turizem si prizadeva, da sedanja ekonomska aktivnost ne bi imela nesprejemljivih negativnih 

ekoloških, socialnih in ekonomskih posledic v prihodnosti, torej se je trajnostni turizem 

sposoben trajno vzdrževati. Zato izboljšuje ekološke in gospodarske razmere,  omogoča 

enakost v razvoju, izboljšuje kakovost življenja lokalnih prebivalcev, zagotavlja visoko 

stopnjo zadovoljstva turistov in vzdržuje kakovost okolja v najširšem smislu.  

Publikacija Our Common Future (Wikipedia 2013) zapiše, da je pojem trajnostnega razvoja 

(sustainable development) težko definirati. Med definicijami je še najbolj preprosta in najbolj 

nazorna definicija Svetovne komisije za okolje in razvoj (Brundtlandska komisija), ki pravi: 

»Trajnostni razvoj pomeni zadovoljitev trenutnih potreb, ne da bi pri tem ogrožali 

zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.«  

K trajnostnemu turizmu se je zavezala politika na evropski in nacionalni, slovenski, ravni, v 

svoj program dela ga je zapisala tudi Slovenska turistična organizacija. Slovenija je na 

podlagi raziskav in analiz zelenega trga ter v sodelovanju z različnimi strokovnjaki s tega 

področja oblikovala strateška izhodišča zelenega, trajnostnega turizma in začela izvajati vrsto 

ukrepov za spodbujanje slednjega. Urediti je treba javni prevoz in infrastrukturo za okolju 

prijazna prevozna sredstva (npr. električna kolesa), ponuditi ekološko, lokalno hrano itd. 

Potrebno je poudariti avtentičnost, ponudbo, ki je blizu naravi, vedno bolj tudi trend varnosti, 

ki postaja eden ključnih elementov pri izbiri potovanja (STO 2010, 24–25). 
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Trend v zelenem turizmu, ki zaobjema vse poglede trajnostnega razvoja, narašča tako v svetu 

kot v Sloveniji. Od globalne gospodarske krize naprej nastopa zeleni turizem kot ena glavnih 

turističnih razvojnih usmeritev, ki se vpeljuje v vse vrste turizma (STO 2011b, 11). 

Slovenija ima veliko možnosti za izvajanje zelenega turizma. Naravne znamenitosti in 

relativno neonesnažena pokrajina so eden glavnih motivov za njen obisk. Pomemben 

dejavnik, ki bo omogočil razmah zelenega turizma, pa je predvsem zavedanje o pomembnosti 

slednjega.  

V Sloveniji se povečuje število ponudnikov turističnih storitev, ki delujejo po načelu 

trajnostnega razvoja. Kljub temu, da so posamezniki in podjetja vse bolj ozaveščeni o pomenu 

okolju prijaznega ravnanja, se pogostokrat kaže drugače, ne samo v Sloveniji, marveč tudi v 

razvitejših turističnih državah. Slovenska turistična podjetja še ne namenjajo dovolj 

pozornosti ekološkemu managementu kot sestavnemu delu trajnostnega razvoja. Razloga sta 

pogosto nezadostno razumevanje in poznavanje prednosti, ki jih slednji prinaša.  

Turistični menedžerji se sicer zavedajo čedalje večjega pomena varovanja okolja, so pa še 

precej neučinkoviti pri zelenem ukrepanju. Po raziskavi Slovenske turistične organizacije iz 

leta 2010 spada med prilagodljive ukrepe predvsem uporaba novih načinov trženja in 

komuniciranja (74 odstotkov), med katerimi prevladuje spletno komuniciranje in trženje. 

Večina gostinskih ponudnikov (70 odstotkov) obvešča svoje goste o aktualnih vremenskih 

razmerah, nekoliko manj pa je takih, ki obveščajo o možnostih varčevanja z vodo, o ločevanju 

odpadkov in drugih ukrepih za varovanje okolja v turističnem obratu. Po navedbah Slovenske 

turistične organizacije slabi dve tretjini odgovornih oseb v gostinsko-nastanitvenih obratih 

trdi, da svoje zaposlene usposabljajo za učinkovito ravnanje z okoljem. Vendar pa se je treba 

zavedati, da dokler bodo raziskave temeljile zgolj na izjavah anketirancev o njihovem odnosu 

do okolja, bodo odgovori na deklarativni ravni. Ljudje namreč povedo, kar mislijo, da je prav, 

in ne kakšno je njihovo dejansko obnašanje in delovanje do okolja (STO 2011b, 11). 

Pomemben dejavnik pri izbiri ponudnika je tudi ponudba ekološko pridelane hrane, kakor so 

to zapisali v glasilu Turizem, ki ga izdaja Slovenska turistična organizacija. Povpraševanje 

porabnikov po tovrstnih živilih narašča, letna rast trga z ekološkimi živili se giblje med 

desetimi in petnajstimi odstotki. Statistični podatki kažejo, da potrošniki vse bolj posegajo po 

izdelkih z oznakami za ekološka živila, na drugi strani pa je ponudba ekoloških živil v 

gostinskih obratih še vedno preskromna. Prvega januarja 2011 je začel veljati nacionalni 

pravilnik, po katerem je treba vso ponudbo v gastronomiji certificirati. Certifikat je pogoj za 

označevanje ekoloških jedi, ekoloških menijev in ekoloških hotelov. Kot ekološko je 

dovoljeno označiti jedi, ki vsebujejo vsaj 95 odstotkov ekološko pridelanih sestavin (STO 

2011b, 16).  
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Izzivi trajnostnega turizma so (še bolj kot na ravni ponudnika) veliki prav na ravni destinacije, 

saj je ključno usklajeno delovanje vseh udeležencev, na nacionalni ravni pa uskladitev politik 

in ukrepov, ki vplivajo na turistično ponudbo.  
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3 PREDSTAVITEV TURISTIČNE DESTINACIJE BRDA 

Brda ležijo na skrajnem zahodnem delu Slovenije, na meji z Italijo. Na 72 km
2
 nudijo vse, kar 

si srce poželi. Ponujajo bogato kulturno dediščino, zelo razvito vinsko in kulinarično 

ponudbo, prelepe poglede na skrbno obdelane vinograde, oljčnike, sadovnjake, kolesarske ter 

pohodne poti in umetniške užitke. Skoraj vsaka od 45 vasic ima svoje značilnosti in posebno 

zgodbo. 

 

Slika 3: Brda, Brda vinorodna … 

Vir: TIC Brda 2013. 

Kot vsa turistična področja se tudi Brda trudijo za prepoznavnost skozi celoletno promocijo, 

doma in v tujini (predvsem v Avstriji in Italiji), pet briških vinarjev pa je nastopilo celo na 

vinskem sejmu v Šanghaju (Wine & Spirits Exhibition 2011). Dobro promocijo predstavljajo 

tudi sprejemi raznih delegacij in eminentnih gostov. Eden od njih je v izjavi za medije dejal: 

»V Sloveniji moramo doseči večjo razvojno kulturno raven. Slednja se dobro vidi prav v 

občini Brda, ki je uspela tradicijo, vinarstvo, krajino ter kulturno in naravno dediščino 

povezati z veliko prizadevnostjo v izjemen kulturni učinek.«  

Januarja leta 2012 smo bili priča zelo odmevnemu in za briške ponudnike izdelkov ter storitev 

pomembnemu dogodku, tj. javni razpravi Kako (pre)živeti s turizmom, v kateri so eminentni 

gostje (med njimi mag. Marjan Hribar, direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo, 

mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, mag. Tomi Brezovec, 

predstavnik Turistice iz Portoroža, in dr. Christoph Engl, direktor podjetja Südtirol 

Marketing) predstavili različne poglede, strategije in primere dobrih praks za trenutno kritično 

obdobje ter vizije za prihodnost. Ob tej priliki so Brda širši javnosti predstavila novo 

sejemsko postavitev, ki se je lahko poslužujejo posamezni briški ponudniki pod skupno, 
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krovno znamko Brda, dežela opojnih trenutkov, na podlagi katere se lahko gradi zgodba 

turistične destinacije. 

K dvigu ugleda in urejenosti prispevata tudi infrastruktura ter njeno vzdrževanje, zato se v 

Brdih veliko investira v ceste, pohodne in kolesarske poti ipd.  

3.1 Naravna in kulturna dediščina 

Osredje Goriških Brd predstavlja Dobrovo s svojim gradom, v  katerem si lahko ogledamo 

stalno zbirko svetovno znanega slikarja in grafika Zorana Mušiča ter del zbirke zadnjega 

lastnika gradu, grofa Baguerja. Grad ima tudi viteško dvorano, kjer se odvija veliko 

prireditev, koncertov in porok. 

Drugi grad stoji v Vipolžah. Potreben je temeljite obnove, za katero je občina že pridobila 

evropska in državna sredstva. Investicija, vredna skoraj 13 milijonov EUR, bo lahko ohranila 

in oživila kulturno dediščino, obogatila kulturno, izobraževalno in turistično ponudbo ter 

omogočila več delovnih mest.  

Vedno bolj prepoznavna in pomembna postaja vasica Šmartno, v kateri se je junija 2012 

končala popolna obnova po projektu Ureditev javne infrastrukture v turističnem naselju 

Šmartno, vrednem skoraj milijon EUR. Tudi ta projekt je delno financirala Evropska unija. 

Šmartno daje Brdom s svojo srednjeveško podobo (obzidjem, ozkimi gasami,
1
 cerkvijo sv. 

Martina ipd.)  še dodatne možnosti za turizem. Privablja množice obiskovalcev, v njem se 

odvija veliko zanimivih dogodkov, ki jim srednjeveška zasnova vasi in njeno vzdušje 

vdihujeta poseben čar.  

V pokrajini so doma številni umetniki, ki so zaznamovali tudi slovensko kulturo. Poleg 

Zorana Mušiča sta to še glasbenika Rado Simoniti in Srečko Kumar, pesnika Alojz Gradnik in 

Ludvik Zorzut ter drugi. 

Tudi naravnih znamenitosti v tem delu Slovenije ne manjka. V Krčniku lahko občudujemo 

dolga naravna korita, ki jih je izdolbel potok Kožbanjšček, na Sabotinu si v Parku miru lahko 

ogledamo kaverne in druge ostanke Soške fronte. Sabotin in Korada, hriba, ki obdajata Brda, 

sta izjemni točki za kolesarje ter pohodnike. Ob cesti, ki pelje iz Golega Brda do Britofa, 

lahko na desni strani brežine reke Idrije (ki v tem predelu Brd predstavlja mejo z Italijo) 

občudujemo izjemen pojav: rastišče lepega jegliča, sicer visokogorske rastline. Nedaleč stran 

se nahaja Jama Rupa, brezno, raziskano do globine 40 metrov, ki velja za največjo kraško 

jamo v Brdih.  

                                                           
1
  gasa, ozka pot med hišami 
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Slika 4: Pogled s Sabotina na smaragdno zeleno reko Sočo 

Vir: TIC Brda 2013. 

3.2 Gostinstvo in kulinarika 

V zadnjih 15 letih se je gostinstvo v Brdih zelo razmahnilo. Trenutno je kar 38 ponudnikov 

hrane (gostiln, restavracij na visoki ravni in turističnih kmetij). Pestra izbira gostinskih 

ponudnikov se odraža tudi v pestri ponudbi hrane, od pršuta in sušenih briških salam do 

frtaje, čvrče2
 in bele polente. Jedi pripravljajo sezonsko, s sadovi in plodovi letnega časa 

(jeseni npr. kostanjeve jedi). Med tipične lokalne jedi spadajo poleg frtaje in bele polente še 

kuhnja,
3
 toč4

 in fuje.
5
 Vsem jedem dajejo poseben okus različne začimbe (koromačev cvet, 

majaron, mǩdrjalca,
6
 lovor), avtentičen okus pa zaokroži oljčno olje, ki ga je v Brdih vsako 

leto več. Vse tradicionalne jedi pripravljajo na sodoben način in jih ponudijo z izbranimi 

briškimi vini.  

Večina gostinskih ponudnikov ponuja tudi prenočitve. V Brdih lahko hkrati prenoči 467 

gostov. Na voljo so jim trije hoteli, gradi se četrti, ki bo predvidoma končan spomladi 2013, 

ter 27 drugih manjših nastanitvenih obratov, kjer lahko hkrati prespi največ do 20 oseb. 

 

                                                           
2
 frtaja, čvrča, vrsta jajčne jedi 

3
 kuhnja, mineštra  

4
 toč, golaž  

5
 fuje, vrsta cmokov, velikonočna jed 

6
 mǩdrjalca, grenik 
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3.3 Kmetijstvo (vinarstvo, sadjarstvo, oljkarstvo) 

Pokrajina je izrazito kmetijska. Mila sredozemska klima, konfiguracija terena in rodovitna 

lapornata prst omogočajo bogato in pestro paleto sadov ter plodov. Domala vse leto zori 

različno sadje: breskve, fige, kaki, slive in seveda češnje. Njim v čast se vsako pomlad zgodi 

tradicionalni Praznik češenj. 

Seveda pa so Brda najbolj znana po svojih vinih. Izbira na tako majhnem področju je res 

velika. Od približno 120 vinarjev, med katerimi so Movia, Marjan Simčič in Edi Simčič že 

svetovno znani, vsakdo med njimi najde svoje mesto. Večina jih je zbranih v Vinoteki Brda, 

ki gosti kar 49 vinarjev in preko 250 različnih briških vin, z vódenimi degustacijami pa 

posamezni vinarji razkrivajo obiskovalcem posebnosti svojih kleti. Brda se ponašajo tudi z 

največjo zadružno kletjo v Sloveniji: Vinska klet Goriška Brda ima kar 685 članov. 

Ponovni razcvet doživlja oljkarstvo. Brda so bila od nekdaj idealno področje za gojenje oljk, 

po pozebi leta 1929 pa so domačini oljkarstvo opustili. V zadnjih letih so začeli ponovno 

saditi oljčna drevesa, na podlagi Interregovega programa UELIJE so Brici dobili tudi svojo 

torkljo, oljčno prešo, ki jo uporablja že približno 300 pridelovalcev olja. Olje, pridelano v 

Brdih, je zelo kakovostno, kar dokazujejo številne nagrade in priznanja, ki jih prejemajo 

domači oljkarji. 

3.4 Šport in rekreacija 

Gričevnata pokrajina nudi veliko možnosti za rekreacijo in sprostitev. Pohodnikom so na 

voljo poti Češnjevega cveta in pot Alpe-Adria trail. 

Pohodnih poti Češnjevega cveta je devet. Začnejo in končajo se na Dobrovem,  ime pa nosijo 

po različnih sortah češenj, razen Gradnikove učne poti, poimenovane v čast pesniku Alojzu 

Gradniku.  

Pohodna pot Alpe-Adria trail je pot, ki prečka Brda in je nastala v sklopu mednarodnega 

projekta. Poteka po turistično zanimivih točkah, ki odražajo bogato kulinarično, naravno in 

kulturno tradicijo. Brda prečka tudi Pot miru od Alp do Jadrana, na kateri se popotnik srečuje 

z bogato naravno in kulturno dediščino vzdolž Soške fronte. 

Tudi za kolesarje je poskrbljeno. Izbirajo lahko med številnimi možnostmi. Poleg drugega 

lahko v sklopu projekta Interbike kolesarijo tudi po poti, ki povezuje Brda z Italijo. 

In še novost. Turisti si lahko izposodijo vespe, ki so jim na voljo tudi v italijanskih Brdih 

(Collio), električna kolesa ali električne skuterje, kmalu pa se bodo lahko vozili tudi z 

električnimi avtomobili. Na takšen način ponudnika storitev poudarjata tudi ekološko 

naravnanost svoje destinacije. 
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3.5 Prireditve 

Lani se je v dveh koncih tedna zgodil že 46. Praznik češenj. Prvi konec tedna je bil športno 

obarvan s kolesarskim maratonom (udeležilo se ga je približno 960 kolesarjev iz vse 

Slovenije) in s pohodom od Češnje do češnje, ki privabi tudi planince iz bližnje Italije in 

Hrvaške. Novost je bil turnir VIP v nogometu, ki so se ga udeležili znani slovenski športniki, 

med njimi Tina Maze in italijanski trener Lazia Edi Reya (z briškimi koreninami). V drugem 

koncu tedna je bilo poleg tradicionalne povorke največ zanimanja za Briško poroko, ki je 

oživila stare lokalne svatovske in ženitovanjske običaje. Praznik so popestrila odprtja razstav, 

koncerti, likovne delavnice, stojnice, programi za najmlajše ipd. 

Prireditev Brda in vino, ki se spomladi odvija v Šmartnem, združuje briške vinarje in vinarje 

iz sosednje italijanske pokrajine Collio. V edinstvenem ambientu lahko ljubitelji vinske 

kapljice pokušajo vina različnih proizvajalcev.  

 

Slika 5: Šmartno, biser srednjeveške arhitekture 

Vir: TIC Brda 2013. 

Vsak prvi konec tedna v maju briški vinarji na stežaj odprejo vrata svojih kleti. Ob prireditvi 

Dnevi odprtih kleti vabijo na degustacije svojih vin s strokovno razlago in ogledom. 

Vedno bolj pomemben postaja Praznik rebule in oljčnega olja v vasi Višnjevik, rojstnem 

kraju trte rebule, na katerem strokovno ocenjujejo vino rebula in oljčno olje, dogodek pa 

popestrijo še z drugimi aktivnostmi. 
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Vinorodna pokrajina namenja posebno mesto tudi martinovanju. Praznovanja pomembnega 

dogodka, ko se mošt spremeni v vino, se vrstijo v skoraj vseh vaseh. 

Med kulturno obarvane dogodke se uvrščajo Gradnikovi večeri, posvečeni spominu na 

velikega pesnika in prevajalca Alojza Gradnika. Večeri ponujajo pester izbor literarnih, 

glasbenih in likovnih dogodkov. 

V poletnih dneh se v Medani odvija festival Sanje v Medani, ki nadaljuje uspešen projekt 

Študentske založbe Beletrina (Poezija in vino). Na večdnevnem festivalu se prepletajo 

literarna branja, okrogle mize, delavnice in filmske projekcije s pravljičnim vzdušjem, v 

okviru Pravljične vasi v Šmartnem. 

Prireditev MMMart v Medani že več kot desetletje vabi številne slikarje in kiparje z vsega 

sveta. V prijaznem in gostoljubnem okolju domačije Klinec ustvarjajo svoje umetnine, ki jih 

potem razstavijo tudi pri drugih vinarjih, doživljanje Brd, njihovega vina, lepote in odprtosti 

pa odnesejo s seboj ter na ta način širijo prepoznavnost briške dežele. 
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4 VILA ALMA VISTA 

Trenutno najsodobnejši nastanitveni objekt v Brdih se nahaja v Vipolžah, vasi, ki leži ob 

italijanski meji, na jugozahodnem delu Brd. Tam živi družina Simčič, ki se od leta 1990 

ukvarja z vinogradništvom in vinarstvom. Vina prodaja v Sloveniji (v različnih vinotekah) in  

v tujini: Italiji (Toscana in Lazio), Hrvaški, Srbiji, na Poljskem, Danskem, Švedskem in v 

ZDA. Svojo ponudbo so Simčičevi leta 2010 razširili še z odprtjem vile Alma vista. 

 

Slika 6: Vila Alma vista 

Vir: Simčič 2013. 

Ker vedo, da mora biti ime vile kolikor je mogoče kratko, lahko berljivo in razumljivo v čim 

več jezikih, so izbrali ime Alma vista. Odločitvi so botrovali trije razlogi. Prvi, čeprav ne 

glavni, je izpeljanka iz imen lastnikov vile, Aleksa in Martine. Alma se je imenovala tudi 

Martinina babica, ki je zelo vplivala na življenje svoje vnukinje. Martini je bila vzor, saj je 

bila vedno pozitivno naravnana in gostoljubna, kakršna je zdaj tudi sama Martina. Za drugi 

del imena so izbrali termin vista: pogled, razgled, vse, kar lahko občudujemo, ko stopimo v 

vilo. Sámo ime nakazuje globoko misel, saj poudarja avtentičnost in celostno predanost 

vsemu, kar ustvarjajo. 

Logotip je izpeljan iz že uporabljenega logotipa za vinske etikete, pri katerih so se odločili za 

različice pri posameznih vrstah vina, vendar z enakim motivom  (pes v različnih pozicijah in 

pri različnih instrumentih). Tako so sprva želeli obdržati povezavo med obstoječo in novo 

dejavnostjo, vendar so se z obratovanjem vile pojavile nove potrebe, zaradi česar so se nato 

odločili za izdelavo novega logotipa. 
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Slika 7: Logotip 

Vir: Simčič 2013. 

Sodoben stil zgradbe je bil skrbno izbran. Simčičevi so želeli nekaj drugačnega: sicer okolju 

prijaznega, hkrati izstopajočega, vendar ne pretirano. 

V preglednici 6 so prikazane prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti nastanitvenega 

objekta Alma vista. 

Preglednica 6: Analiza SPIN (za Almo visto) 

Prednosti Slabosti 

Ø privlačna lokacija s prelepim razgledom 

Ø pristnost ponudbe 

Ø ugodna strateška lega (dobra dostopnost, 

bližina Italije) 

Ø že pridobljena znanja in izkušnje s 

področja turizma 

Ø razvojna naravnanost  

Ø visoke cene 

Ø za določeno (manjšo) ciljno skupino 

Ø mrtva sezona v zimskih mesecih 

Priložnosti Nevarnosti 

Ø razvita turistična dejavnost v Brdih 

Ø prepoznavne prireditve (npr. Praznik 

češenj) 

Ø trend zelenega turizma 

Ø stalno spodbujanje razvoja turizma 

(občina) 

Ø nevarnost vstopa novih konkurentov 

Ø nezadostna prepoznavnost območja in 

regije kot celote 

 

4.1 Turistična storitev 

Odločitev za novo ponudbo ni bila naključna. Simčičevi so turistično ponudbo in turistične 

trende raziskali ter ugotovili, da narašča povpraševanje za hiše, ki se jih daje v najem. Ta 

trend so še oplemenitili, saj ne tržijo običajnega apartmaja. 
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Vila Alma vista ponuja udobje, sprostitev in mir ter omogoča vrhunsko počutje za štiri do 

osem oseb. Poleg možnosti degustacije in predstavitve domačih vin ter drugih dobrot je na 

voljo vrsta dodatnih  storitev, ki jih v Brdih ni, še posebno ne zbranih na enem mestu. Vila 

ima bazen, odprto ognjišče za kuhanje izpod peke, welnes z infrardečo savno, masažni bazen, 

klubski prostor z možnostjo organizacije sestankov in konferenc, knjižnico, nudi tajsko 

masažo in različne programe za sprostitev, možnost najema vespe Collio–Brda, kmalu pa 

bodo na razpolago tudi električni skuterji. 

Gostje, ki bi se radi neopazno sprehodili od vile do domače kleti, lahko uporabijo podzemni 

predor. Speljan je od vile do družinske hiše, preko podzemne kleti, v kateri lahko turisti 

pokušajo domača izbrana vina. Družina Simčič prodaja vina v višjem cenovnem razredu, zato 

so tudi degustacije primerno pripravljene. V kletnih prostorih so na ogled in naprodaj tudi 

domače dobrote, kot so marmelade, olje, med in sokovi. Pridelajo jih bodisi sami ali okoliški 

prebivalci, saj Simčičevi v svojo dejavnost radi vključijo čim širši krog ljudi. Poleg domačih 

proizvodov so razstavljeni tudi unikatni keramični predmeti in slike, kot posebnost pa so tu še 

čokoladice, narejene samo za goste Alme viste. Čokoladice so v lični embalaži, vsaka zase, 

izdelane z izbranim okusom, in opremljene z logotipom vile.  

Ker so domači in unikatni izdelki vedno bolj cenjeni, bo gostom kmalu na voljo še nova 

kolekcija Taste life z razširjeno ponudbo. Poleg omenjenih izdelkov lahko gostje že dobijo 

posebne predpasnike, seveda skrbno opremljene z logotipom vile, oktobra pa bodo lahko 

uživali v novem čokoladnem okusu. Pripravljajo tudi novo embalažo, ki bo vse domače 

izdelke prikazala v še kakovostnejši luči. 

Vila bo gostila tematske večere, na katerih bodo sodelovali arhitekti, umetniki, oblikovalci, 

obrtniki ipd. Družina Simčič se namreč zaveda pomembnosti spletanja novih vezi in znanj.  

Pripravili so tudi dva programa, namenjena ženskam, za lepoto in sprostitev. Programa Rosa 

spa in Bela spa privabljata tako bližnje kot bolj oddaljene goste, ki bi radi na drugačen način 

preživeli dan ali dva in se popolnoma sprostili. Poudariti je še treba, da storitve niso 

namenjene samo gostom, ki v vili prespijo, ampak tudi enodnevnim gostom. 

Okrog vile so posajena različna zelišča (rožmarin, bazilika, žajbelj, majaron), ki jih gostje 

lahko naberejo za pripravo hrane in zeliščnih čajev. Za sveži zajtrk imajo na razpolago 

domače pridelke (med, sokove, čaj), gosti pa lahko izpolnijo tudi poseben obrazec, v katerem 

navedejo svoje želje. Naslednji dan jim gospodinja priskrbi želene surovine, ki so skrbno 

izbrane, iz domače in ekološke pridelave (sveže mleko iz mlekomata, jogurti in maslo z 

izbrane kmetije, domač kruh ipd.). 

V vili je gostom na voljo dodatni informacijski material (brošure, splet), na podlagi katerega 

lahko izberejo bližnje kraje in destinacije, ki bi si jih radi ogledali. Lahko izbirajo tudi med 

tremi vódenimi izleti, ki jih Simčičevi po potrebi prilagodijo željam gostov.  
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4.2 Kakovost, segmentiranje 

Kakovost storitev je ključnega pomena za dobro počutje gostov. Storitev mora biti prikazana 

realno, sicer so gostje razočarani. Dobro je treba preučiti, na kakšno raven naj se uvrsti objekt 

in potem opravljati storitev po najboljših močeh. 

Tudi pri vili Alma vista odločitev ni bila naključna, ampak do potankosti načrtovana. Za stil 

in kakovostno raven storitev so se Simčičevi odločili tudi zaradi svojih vin, ki spadajo v višji 

kakovostni razred. Torej jim ni bilo treba opraviti posebne raziskave, na podlagi katere bi se 

odločili za raven dodatne ponudbe, saj so jim jo narekovali kupci vin. 

Tudi storitve, ki jih že nudijo, in tiste, ki jih še bodo, niso naključno izbrane. Zajemajo 

različna področja, ne samo počitniško, saj je lastnikoma bistveno, da se v vili stalno nekaj 

dogaja, skratka, da vila živi. Želijo si dogajanja, vendar ne masovnega, temveč kakovostnega. 

Kakovost pa je vedno rezultat skrbne priprave, izpeljane do potankosti. Detajli niso nikoli 

naključni.  

4.3 Dizajn, imidž 

Vila je grajena v sodobnem stilu. Z izbranim okusom je opremljena s prvovrstnimi, skrbno 

izbranimi materiali. Nič ni prepuščeno naključju. Skrbno izbrani, izključno slovenski 

umetniki, oblikovalci, izdelovalci in proizvajalci materialov, uporabljenih in razstavljenih v 

vili, vdihujejo vili posebnost in eleganco. 

 

Slika 8: Kuhinja z razgledom 

Vir: Simčič 2013. 
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Kuhinja v pritličju, popolnoma opremljena za pripravljanje hrane (s pomivalnim strojem, 

indukcijsko kuhalno ploščo, s posodo in priborom vrhunskih oblikovalcev), je izdelana po 

meri, iz hrastovega lesa. Kuhinja se razširi v dnevni prostor, iz katerega lahko izstopimo 

naravnost na teraso z bazenom. Namesto s keramičnimi ploščicami je okolica bazena prekrita 

s posebnim lesom (Ipê-Tabaco), ki je trpežnejši in daje terasi poseben čar. Okrog vile je 

skrbno negovana trava, na udobnih ležalnikih pa se lahko gostje popolnoma sprostijo. Terasa 

je dovolj velika, da lahko gostje v toplih dneh na njej tudi jedo. 

 

Slika 9: Udobje sredi zelenih gričev 

Vir: Simčič 2013. 

V zgornjih prostorih se na podestih nahajata dve sobi z velikimi okni, od koder se gostom 

odpira prelep razgled daleč naokoli. Okna zavzemajo velik del južne strani hiše in ji dajejo 

veliko svetlobe ter pozitivne energije.  

Posteljnina proizvajalca Hefel
7
 je izdelana iz stoodstotne naravne celuloze (tencel

8
) in 

predstavlja čistost ter razkošnost za oko in blagodejnost za telo. Vzglavniki so iz 

stoodstotnega bioaktivnega materiala SeaCell ® Active, z alojo vero. Iz istega materiala so 

tudi prešite odeje. Tkanine vsebujejo naravne izvlečke morskih alg in so obogatene s srebrom, 

kar poživlja prekrvitev kože, jo oskrbuje z vitamini in skrbi za najboljšo higieno spanja. 

Vsaka soba ima svojo kopalnico, v kateri so gostom na voljo ekološka polstena mila, za 

razvajanje pa kozmetični izdelki iz mineralnih olj ali olj brez parafina. Vsi uporabljeni 

elementi niso bili kupljeni naključno in kjerkoli, saj so opremljeni z logotipom vile (kopalni 

plašči, brisače, obešalniki).  

                                                           
7
 Hefel, avstrijska tkalnica inleta, proizvaja naravno blago za posteljnino v lastnih obratih; garancija za 

stoodstoten organski bombaž. Posteljnino Hefel uporablja  tudi hotel Burj al arab v Dubaju. 
8
 tencel, največji dosežek tehnologije vlaken; viskoza z boljšimi lastnostmi od klasične viskoze. 
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Vila ima tudi knjižnico, v večnamenski sobi velik televizor LCD in spletni priključek. Vsi 

prostori so klimatizirani in opremljeni v minimalističnem stilu. Uporabljene so ravne linije, 

omare nimajo kljuk, luči so izdelali slovenski proizvajalci, žarnice so varčne z nizko 

energetsko porabo. Vse pohištvo je izdelano iz hrastovega lesa, tla v sobah prekriva orehov 

les, ki ga je v Brdih veliko, za tla v kuhinji, dnevnem prostoru in kopalnici pa so uporabili 

terrazzo alla veneziana, tj. material, ki ga sestavljajo deli marmorja in kamna. Izbrali so velike 

ploskve, da površina deluje enotno in vizualno prefinjeno. Za čiščenje uporabljajo samo 

ekološka čistila, za čiščenje bazena pa sol namesto klora. 

4.4 Oglaševanje 

Oglaševanje je v turizmu temeljnega pomena, sodobna tehnologija pa narekuje nove načine 

komuniciranja. Slovenija se v tujini lahko poslužuje predvsem blagovne znamke I feel 

Slovenia, ki se zelo promovira, saj mora destinacija s svojim majhnim ozemljem delovati kot 

celota. V slovenskem merilu postaja vse pomembnejša tudi blagovna znamka Brda, dežela 

opojnih trenutkov. Slednja je v vinskem sektorju že dovolj znana, manj pa v turističnem, zato 

je pri prepoznavnosti omenjene znamke potrebnega še veliko dela in truda. 

Oglaševanje vile Alma vista poteka večinoma s pomočjo spletne komunikacije (spletna stran, 

Facebook, YouTube), redko v izbranih revijah, kot so Diners Club Exclusive in Owners 

Direct. Oglašujejo tudi prek nemške strani urlaubsarchitektur.de, ki oglašuje samo najlepše 

arhitekturne počitniške destinacije. Stran vilo posebej priporoča kot hišo vinskih ljubiteljev, 

kjer lahko gostje okušajo odlična vina, ter kot hišo za pare, v kateri lahko uživajo v miru in 

popolni zasebnosti. 

Oglaševanje poteka tudi s pomočjo degustacij in različnih dogodkov, ki se jih Simčičevi 

udeležujejo kot vinarji. Kot rečeno, so bili sprva njihovi gostje v glavnem vinski kupci, ki so 

se kasneje začeli posluževati tudi prenočitev. 

4.5 Komunikacija z gosti 

Po Markiču (2010, 27) lahko komunikacijo z gostom razdelimo na tri obdobja: 

Ø pred prihodom gosta, ko poskrbimo za ugled in dober izgled lokacije; 

Ø med obiskom;  

Ø po odhodu, ko gosta obveščamo o novostih v ponudbi in ga vabimo k ponovnemu obisku. 

Komuniciranje z gosti poteka v vili Alma vista na poseben način. Če se gostje želijo pred 

prihodom karkoli dogovoriti, je lastnik vedno na voljo (po telefonu, elektronski pošti ipd.). 

Ko pa gostje pridejo v vilo, sta lastnika z njimi le še »nevidno« povezana. To pomeni, da 

gostje pridejo, se prijavijo, lastnika jim posredujeta vse potrebne podatke (telefonsko številko 

in elektronski naslov), potem pa se umakneta. Če gostje kaj potrebujejo, ju lahko pokličejo ali 
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jima celo potrkajo na vrata hiše, onadva pa nikakor ne motita njihovega bivanja. Tako se 

gostje lahko v celoti sprostijo in uživajo v razkošju ter miru vile. Že v začetku sta lastnika 

opazila, da so gostje radi sami, zato njihovo zasebnost spoštujeta. Kasneje pa goste, ki želijo 

biti obveščeni, vpišeta v seznam in jim pošiljata ponudbe bodisi za prenočitve ali za razne 

dogodke. 
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5 RAZISKAVA 

V nadaljevanju je podrobneje predstavljena in opredeljena raziskava, izbira vzorca ter 

oblikovanje vprašalnika. Prikazani so rezultati in analiza raziskave.  

5.1 Opredelitev raziskave in oblikovanje vprašalnika 

Namen zaključne projektne naloge je pridobiti dovolj podatkov za analizo načrtovanih 

turističnih storitev v najsodobnejšem objektu v Brdih. Z anketo lahko pridobimo podatke o 

zadovoljstvu strank na podlagi ponujenih turističnih storitev. 

Za metodo zbiranja podatkov je bila izbrana metoda pisnega anketiranja. Anketa je bila zaradi 

boljšega razumevanja izvedena v dveh jezikih, v slovenskem in angleškem. Anketiranci so 

bili gostje, ki so preživeli počitnice v vili Alma vista. Zaradi krajšega obdobja raziskave so po 

elektronski pošti prejeli anketo tudi gostje, ki so že prej počitnikovali v vili. 

Za boljšo interpretacijo podatkov sem vilo Alma vista primerjala z arhitekturno in storitveno 

podobnima ponudbama v bližnji okolici. 

5.2 Rezultati raziskave in njihova interpretacija 

Na anketo je odgovorilo 90 gostov, kar pa ne predstavlja število prenočitev v času raziskave. 

Anketo so po elektronski pošti dobili tudi gostje, ki so že prej počitnikovali v vili. Po podatkih 

lastnikov je bila vila v letu 2012 zasedena 180 dni, kar predstavlja dokaj zadovoljivo številko. 

Od 90 anketirancev jih je na vprašanje, kolikokrat se odpravijo na počitnice, samo 10 

odstotkov odgovorilo, da enkrat letno. Nekateri so dopisali, da so zaradi tega počitnice daljše. 

60 odstotkov vprašanih počitnikuje dvakrat na leto, 30 odstotkov pa tri- ali večkrat na leto. 

Verjetno so v tem primeru tudi počitnice krajše. 

enkrat na leto

dvakrat na leto

trikrat ali večkrat na leto

 

Slika 10: Število počitnic na leto 

Večina gostov, ki pride na počitnice v vilo, so pari (45 odstotkov) in družine (35 odstotkov), 

na tretjem mestu pa gostje počitnikujejo s prijatelji (20 odstotkov). 
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Slika 11: Počitnice glede na socialno skupnost 

Na vprašanje, kaj jih je privabilo v Brda, je večina gostov (40 odstotkov) izbrala prvo 

možnost, to je mir in sprostitev, sledijo uživanje v lepotah pokrajine (28 odstotkov), rekreacija 

(25 odstotkov) in prireditve (7 odstotkov). Gre za pomemben kazalnik, ki pove, da destinacija 

goste popolnoma zadovolji in da dodatnih storitev zunaj vile skorajda ne potrebujejo. 
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Slika 12: Motivi za obisk Brd 

Povedano še najbolj potrjuje podatek o številu prenočitev. Večina, 60 odstotkov anketirancev, 

je odgovorila, da je preživela v Brdih oziroma v vili kar 5 do 7 dni, 25 odstotkov več kot 7 

dni, 15 odstotkov od 3 do 5 dni, nihče pa manj kot tri dni. 
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Slika 13: Število prenočitev 

Na vprašanje o dodatnih storitvah vile je večina odgovorila, da si je ogledala domačo klet in 

degustirala vina (50 odstotkov), na naslednje mesto so anketiranci uvrstili nakup domačih 
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dobrot (20 odstotkov), sledijo masažni bazen (10 odstotkov), izleti (10 odstotkov), najem 

vespe (4 odstotki), tajska masaža (4 odstotki) in na koncu še odprto ognjišče za pripravo jedi 

izpod peke (2 odstotka). Ljudje so si zelo radi sami kuhali (65 odstotkov), samo 35 odstotkov 

jih je jedlo tudi drugje. 

ogled kleti in degustacija vin
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tajska masaža
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Slika 14: Dodatne storitve 

Ker so dodatne storitve tiste, po katerih se razlikujejo različne ponudbe, lahko vilo Alma vista 

primerjamo z gostilno La Subida, ki leži neposredno čez mejo, v Italiji. La Subida ponuja štiri 

hišice tik ob robu gozda, poimenovane Country, V gozdu, Pri kisarni in Hiša naše none. Že 

imena natančno opredelijo njihovo arhitekturno podobo. Hiša v gozdu je denimo vsa lesena, 

vendar grajena v sodobnem stilu. Poleg hišic La Subida ponuja še teniško igrišče, otroška 

igrala, konje, izposojo koles in vesp ter kot večina še paleto lokalnih dobrot. Tudi v tem 

primeru je ponudba široka in poudarja športne aktivnosti, ki so lahko zelo privlačne za 

družine, skupine prijateljev in mladih. Čeprav se ponudbi vile Alma vista in gostilne La 

Subida v nekaj točkah razlikujeta, je njun cilj enak: gostu ponuditi vrhunsko udobje v hiši ter 

veliko dodatnih možnosti za aktivnejše in bolj vedoželjne goste, ki se radi razgledajo po 

okolici ter lokalnih običajih.  

Zelo simptomatično je šesto vprašanje, na podlagi katerega je gost opredelil svoje 

zadovoljstvo. Skoraj vsi (90 odstotkov) so bili zelo zadovoljni z dizajnom vile, samo 10 

odstotkov vprašanih je bilo zadovoljnih. Znano je, da si gostje na spletu izberejo destinacijo in 

vedo, kam gredo, vendar lahko videz tudi vara in je destinacija povsem drugačna od 

predstavljene. Na vprašanje o izboru in pestrosti hrane ter pijače je nekoliko več gostov 

odgovorilo, da so bili zadovoljni (60 odstotkov), 40 odstotkov pa je bilo zelo zadovoljnih. Na 

vprašanje o urejenosti okolice jih je 10 odstotkov odgovorilo, da so neopredeljeni, 

zadovoljnih je bilo 65 odstotkov in zelo zadovoljnih 25 odstotkov. Z informacijami o drugih 

ponudbah so bili večinoma vsi zadovoljni, ker imajo na voljo vse potrebne vire, od brošur do 

spleta in ustnih informacij, ki so jih dobili od lastnikov. S hitrostjo in kakovostjo opravljenih 
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storitev so bili v 45 odstotkih zadovoljni, v 55 pa zelo zadovoljni. Z gostiteljem so bili v 98 

odstotkih zelo zadovoljni in samo v dveh odstotkih zadovoljni.  

0

20

40

60

80

100

120

notranjost

vile

izbor in

pestrost

hrane in

pijače

urejenost

okolice

hitrost in

kakovost

opravljenih

storitev

prijaznost

gostitelja

neopredeljen

zadovoljen

 zelo zadovoljen

 

Slika 15: Ocena zadovoljstva gostov 

Ker se dejavnosti zelo prepletajo med seboj, saj tudi med najbolj različnimi lahko najdemo 

kakšno stično točko, če smo le dovolj iznajdljivi, je zelo pomembno tudi prepletanje 

arhitekture in ponudbe. Ponudniki, ki želijo zajeti čim večji segment gostov, uporabljajo 

različne možnosti. Veliko prispeva reklama, ne samo reklamiranje ponudbe, ampak tudi 

samega izgleda. Navedenega dejstva se zavedajo tako v vili Alma vista kot v gostilni La 

Subida, zato obe oglašujeta na nemškem arhitekturnem portalu urlaubsarchitektur.de, ki se 

osredotoča na arhitekturno najbolj zanimive in na zeleni turizem naravnane destinacije. Na 

tem portalu se je La Subida leta 2012 uvrstila med deset najboljših hotelov/apartmajev, kar je 

za destinacijo odlična reklama. 

Po izgledu zelo podobna, zgrajena v sodobnem stilu, je tudi Hiša Iaquin, prav tako v 

Vipolžah, s petimi dvoposteljnimi in eno triposteljno sobo. Vse imajo balkon in lep razgled na 

urejeno okolico. Hiša je za ljubitelje sodobnega stila zelo zanimiva, vendar razen običajne 

hotelske ponudbe (TV, splet, klima in bazen) ne vključuje drugih storitev. V hiši nudijo samo 

prenočitve z zajtrkom, za vse drugo se morajo gostje posluževati drugih lokalov. Verjetno so 

bile zato tudi prenočitve v Hiši Iaquin krajše kot pri večini briških ponudnikov. 

Na vprašanje, če so kaj pogrešali med počitnicami, je večina anketirancev odgovorila z ne (80 

odstotkov), drugi so večinoma pogrešali daljšo odprtost lokalov. Predvidevam, da so gostje  

pretežno iz urbanega okolja, v Brda prihajajo zaradi sprostitve in radi pokusijo tudi lokalne 

dobrote. Žal je trenutno v Brdih večina lokalov (gostiln, turističnih kmetij) odprta samo ob 

koncih tedna. 
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Na vprašanje, ali bodo vilo priporočili prijateljem in znancem, je večina odgovorila pritrdilno. 

Almo visto bodo priporočali predvsem zaradi izgleda, lepote objekta in pokrajine ter uživanja 

v tišini. Kljub temu, da gre za visokocenovno destinacijo, se je cena vsem gostom zdela 

primerna. 

Na anketo je odgovorilo 53 žensk in 37 moških, najbolj pogosta starost gostov je bila med 35 

in 60 leti. 

Večina gostov je bila iz severnih dežel. Pri tem je bilo 40 odstotkov nemških državljanov, 25 

odstotkov avstrijskih, 8 odstotkov danskih, 7 odstotkov angleških, 5 odstotkov ameriških, 3 

odstotke italijanskih in 2 odstotka slovenskih gostov. 
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Slika 16 : Gostje po državah 

Skoraj vsi gostje (96 odstotkov) so bili visoko izobraženi (visoka, višja izobrazba in 

magisterij), samo v štirih odstotkih so imeli poklicno izobrazbo. Nekateri so vpisali tudi 

poklic, ki ga opravljajo (arhitekti, novinarji, direktorji). 

Na podlagi analize podatkov je mogoče povzeti, da se večina gostov odloči za vilo predvsem 

zaradi samega izgleda. V tem primeru denar ne igra glavne vloge. Vsi so bili zelo zadovoljni z 

izgledom, ponudbo in storitvijo. Turisti so pripadali premožnejšemu sloju, ki ima rad pestro 

izbiro, pa tudi veliko zasebnosti in miru. 

5.3 Ugotovitve in priporočila 

Na podlagi opravljene raziskave lahko opredelimo turizem v vili Alma vista kot izrazito 

mednarodni, saj je slovenskih gostov malo. Večina slednjih ostaja na počitnicah tudi krajše 

obdobje, verjetno zato, ker gre za bližnjo destinacijo. Glavna sezona je poletna, sledita ji 

spomladanska in jesenska, zimska pa je večinoma mrtva. Prav zato, da bi privabila goste tudi 

v tem letnem času (Brda so namreč tudi takrat zanimiva), lastnika pripravljata še dodatno 
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ponudbo. V destinaciji prevladuje počitniški turizem, narašča pa tudi povpraševanje po 

poslovnem turizmu (eno- do dvodnevne delavnice). Najpomembneje pa je, da gre za 

nemasovni turizem, ki predstavlja osnovo za ustvarjanje zelenega oz. sonaravnega turizma. 

Ker osnovna ideja Alme viste temelji na kakovosti, oblikovanju in uvajanju višjih standardov 

(na istih temeljih gradi sodobni turizem), ponuja vila že od samega začetka vrhunske izdelke, 

pridelke in storitve. V ponudbo vključuje vso širšo okolico Brd in tako zajema vseh sedem 

prioritetnih celostnih turističnih produktov. Ti so: 

Ø aktivne počitnice (kolesarjenje, pohodništvo) in oddih (mir in sprostitev tako v naravi kot 

v vili); 

Ø mesta in kultura (dobra ura vožnje do Benetk, Ljubljane, Trsta; možnost ogledov 

kulturnozgodovinskih objektov in dogodkov); 

Ø naravno okolje; 

Ø ekoturizem (čim bolj naravno pridelana hrana, po možnosti biološko) in turizem v vaseh 

(Brda so gosto posejana z vasmi, v katerih si je možno marsikaj ogledati), električna 

kolesa in skuterji; 

Ø gastronomija (turistične kmetije, restavracije, hoteli); 

Ø zdravje in dobro počutje (savna, masaže in welnes, tudi v sami vili); 

Ø poslovni turizem; 

Ø zabaviščni turizem (tradicionalne prireditve). 

Že arhitektura in opremljenost Alme viste predstavljata veliko prednost, kakršnih v okolici ni 

veliko. K uspešnosti vile je pripomogel tudi vinski sektor (prvotno prodaja in promocija vina, 

tako doma kot v tujini), zagotovo pa je temelj vseh uspehov znanje, česar se lastnika vile 

dobro zavedata. Prav tako se zavedata, kako pomembna dejavnika sta entuziazem in 

usposobljen kader, ki sledi trendom, je inovativen in zna široko zajeti vse možnosti. Kot 

vrednoti sta v idejni zasnovi vile zapisani kakovost življenja in spodbujanje lokalnih 

dejavnosti. Vila je opremljena z izključno slovenskimi izdelki in s ciljem, da postane 

destinacija prepoznavna in visoko pozicionirana tudi zunaj Slovenije. 

Na podlagi navedenega ni težko našteti nekaj primerov kakovosti, ki jih je gost deležen v 

Almi visti, in sicer: 

Ø zanesljivost, ki vključuje izpolnjevanje obljub (če bodo gostje naročili surovine za zajtrk, 

jih bodo naslednje jutro zagotovo dobili ob dogovorjeni uri); 

Ø odzivnost (če gostje kaj potrebujejo oz. vprašajo, dobijo odgovor še isti dan. Tudi 

odgovori na anketo dokazujejo, da so gostje zadovoljni z informacijami.); 

Ø pristojnost (lastnika sta zagotovo najbolj ustrezno osebje. Sta domačina, ki dobro poznata 

tudi okolico.); 

Ø dostopnost (vila Alma vista stoji poleg družinske hiše, torej sta lastnika gostom vedno 

dosegljiva); 
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Ø vljudnost in komunikativnost (z gosti sta lastnika vseskozi »nevidno« povezana, v 

neposrednem stiku pa samo takrat, kadar gostje to želijo. Ker govorita angleško in 

italijansko, komunikacija ne predstavlja težav.); 

Ø otipljivost (vsi izdelki, surovine in materiali, ki so gostom na voljo, so naravni in 

prispevajo k ekološki ozaveščenosti). 

Vila Alma vista ima še veliko možnosti za izkoriščanje svojega potenciala. Upati pa je, da se 

v široko zastavljeni ponudbi ne bo izgubilo bistvo, ki je vodilo k odločitvi za edinstvenost, 

eleganco in diskretnost objekta.  
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6 SKLEP 

V zaključni projektni nalogi sem predstavila nadstandardno nastanitveno destinacijo vile 

Alma vista in analizirala načrtovane turistične storitve ter zaznano zadovoljstvo gostov. 

Prednost destinacije je v raznoliki ponudbi, gostoljubnosti ponudnikov, pozitivnem odnosu do 

narave, vzgoji izbranega okusa, spodbujanju ekološke ozaveščenosti, vključevanju lokalnih 

dejavnikov ter degustaciji vrhunskih vin in domače hrane. Ugotovila sem, da gre za 

destinacijo z zelo kakovostno, avtentično in individualno ponudbo, s široko razpredeno mrežo 

gostov. 

Čeprav je kakovost storitev in zadovoljstvo strank težko ovrednotiti, je ravno zadovoljstvo 

gostov bistvenega pomena. Gostitelj mora zaznati potrebe gosta, vedeti mora, kaj slednji od 

njega pričakuje, se prilagoditi njegovim pričakovanjem in mu skušati čim bolj ustreči. V 

Brdih je ponudnikov turističnih storitev že veliko, a ker bo njihovo število še raslo, je nujna 

inovativnost na čim več področjih. Trenutni pokazatelji kažejo, da je usmeritev Alme viste 

pravilna, saj sledi ideji, da je gostu treba nuditi kakovostno storitev, za katero bo pripravljen 

tudi primerno plačati, če bo z njo zadovoljen.  

Dejstva, da je razvoj turizma usmerjen v prihodnost, slednja pa vse bolj v zeleni turizem, se 

lastnika vile zavedata in svojim gostom ponujata okolju prijazne materiale ter surovine, mir, 

možnost aktivnega preživljanja počitnic v naravi ipd. Spoštujeta njihovo zasebnost, 

izpolnjujeta njihove želje (priskrbita jim želene surovine za zajtrk) in jim nudita vse udobje v 

nadstandardnem objektu (zdravo ležišče in posteljnina). Sta ekološko ozaveščena in 

omogočata gostom zdravo preživljanje oddiha (savna, welnes, masaže). Poleg tega, da 

poudarjata vsebino, sta občutljiva tudi za obliko (sodobno grajen objekt, izbrana oprema, 

vrhunsko oblikovano posodje in embalaža). Skrbita za urejenost okolja in prostora, svoj 

videz, promocijski material ipd., saj se zavedata, da gre za zelo pomembne in edine fizične 

dokaze za kakovost ponujene storitve. Nudita storitev, ki je blizu naravi, zavedata se tudi 

pomena varnosti, ki postaja eden ključnih elementov pri izbiri potovanja. Ker želita svojo 

ponudbo še obogatiti, zlasti pozimi, načrtujeta izvedbo delavnic, na katere bosta vabila 

strokovnjake različnih usmeritev. Načrtujeta tudi izdelavo novega logotipa, ki bo bolj 

poudaril lastnosti in bistvo destinacije.  

Ker so Simčičevi znani vinarji z vini višjega cenovnega razreda in so se v dodatno ponudbo 

usmerili tudi zaradi svojih vin, jim ni bilo treba opraviti posebne raziskave, na podlagi katere 

bi se odločili za raven nove ponudbe. Narekovali so jim jo sami kupci vin. Tudi nadaljnje 

raziskave trenutno niso potrebne, saj so njihovi gostje, ki pripadajo premožnejšemu sloju, v 

glavnem kupci njihovih vin. 

Glede na splošni trend, po katerem se vedno več turistov odloča za nemasovni in zeleni  

turizem, za oddih v miru, premožnejši sloj pa poleg tega še za nadstandardne objekte in 

storitve, so pred vilo Alma vista, destinacijo na križpotju pokrajin, dobri obeti tudi v 
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prihodnje. Sicer pa so Brda zaradi svoje enkratne lege, klime, naravnih znamenitosti in 

prijaznih domačinov destinacija, pred katero se razpirajo neštete možnosti turističnega 

razvoja. Seveda pa je bistven človeški element. Samo slednji lahko oplemeniti darove, ki mu 

jih ponuja narava. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani gost, 

sem Mateja Mavrič, študentka Fakultete za management v Kopru, doma iz Brd. Pripravljam 

zaključno projektno nalogo na temo visokega turizma v Brdih, katere del je predstavitev 

nastanitvenega objekta – vile Alma vista. Podatke, ki jih bom pridobila s tem vprašalnikom, 

bom uporabila izključno za potrebe zaključne projektne naloge. Sodelovanje v raziskavi je 

prostovoljno in anonimno. 

Vesela bom, če mi boste s svojimi odgovori pomagali oblikovati mojo zaključno projektno 

nalogo. 

 

 

 

1. Se pogosto odpravljate na počitnice? 

� Enkrat na leto 

� Dvakrat na leto 

� Trikrat in več 

 

2. S kom ste prišli na počitnice?  

� Z družino 

� V paru 

� S prijatelji 

 

3. Katera od spodnjih možnosti vas je privabila v Brda? 

� Mir, sprostitev 

� Uživanje v lepotah krajine 

� Rekreacija 

� Prireditve (zabavne, kulturne) 

� Drugo: 

__________________________________________________________ 

 

4. Koliko dni ste preživeli v Brdih? 

� Manj kot 3 dni 

� Od 3 do 5 dni 

� Od 5 do 7 dni 

� Več kot 7 dni 
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5. Ste uporabili  katero od dodatnih storitev/ponudb vile Alma vista?  

� Knjižnica 

� Klubski prostor z možnostjo organizacije sestankov, konferenc 

� Masažni bazen 

� Welnes z infrardečo savno 

� Tajska masaža 

� Odprto ognjišče za kuhanje izpod peke 

� Najem kuharja 

� Ogled in degustacija vin v domači kleti 

� Degustacija in nakup drugih doma pridelanih dobrot (npr. oljčno olje) 

� Organizacija krajših izletov 

� Najem vespe Collio - Brda 

 

 

6. Prosim, da ocenite Vaše zadovoljstvo pri naslednjih točkah. 

 

 Zelo 

nezadovoljen 
Nezadovoljen Neopredeljen 

Zadovolje

n 

Zelo 

zadovoljen 

Notranjost vile 1 2 3 4 5 

Izbor in pestrost 

hrane in pijače 
1 2 3 4 5 

Urejenost okolice 1 2 3 4 5 

Možnost informacij 

o drugih ponudbah 
1 2 3 4 5 

Hitrost in kakovost 

opravljenih storitev 
1 2 3 4 5 

Prijaznost gostitelja 1 2 3 4 5 

 

 

7. Ste kuhali v vili ali ste jedli po drugih lokalih v Brdih? 

�  V vili 

� Drugje 

 

8. Ste pri gostitelju dobili vse informacije, ki ste jih potrebovali? 

� Da 

� Ne 

 

9. Ste kaj pogrešali med vašimi počitnicami? Če ste, navedite, prosim, kaj. 

� Da  ____________________________________________________________ 
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� Ne 

 

10. Se vam zdi cena primerna za storitev, ki ste jo dobili? Če ne, zakaj ne? 

� Da 

� Ne  ____________________________________________________________ 

 

11. Ali boste vilo priporočili prijateljem in znancem? Zakaj? 

� Da 

� Ne 

 

__________________________________________________________________ 

 

12. Spol 

� Ženski   

� Moški 

 

13. Starost 

� Od 20 do 30 let 

� Od 31 do 40 let 

� Od 41 do 50 let 

� Od 51 do 60 let 

� Nad  61 let 

 

 

14. Državljanstvo _________________________________________________________ 

 

15. Izobrazba         _________________________________________________________ 

 

       Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem!  

 


