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UVOD 
 
Turizem iz leta v leto predstavlja večjo vlogo v našem življenju. Je način preživljanja prostega 
časa. Ni več razkošje, ki si ga lahko privoščijo le bogatejši, ampak je postal pomemben del 
življenja vsakega posameznika. Z razvojem sodobne družbe so namreč potrebe po počitku, 
rekreaciji in begu iz vsakdanjega okolja vse močnejše. 
 
Toda žal turistična ponudba do sedaj še ni primerna za vse ljudi. Mnogi ljudje s posebnimi 
potrebami so namreč prepričani, da prave ovire za njihovo normalno življenje ne stojijo na 
njihovi poti, ampak so zakoreninjene v glavah ljudi in se izražajo v družbenem ne- 
sprejemanju (Svetina, Jesih, Bizjak& Kovač, 2007, str. 17). 
 
Večina slovenske gostinsko - turistične infrastrukture je invalidom turistom neprilagojena ali 
slabo prilagojena, prav tako se pojavljajo težave pri storitvah. Turistični delavci invalidom 
turistom načeloma niso nenaklonjeni, vendar za delo z njimi nimajo potrebnega znanja 
oziroma kapacitet (Svetina et al., 2007, str. 5). 
 
Invalidi so največja manjšina na svetu. Po podatkih Združenih narodov jih je več kot 650 
milijonov, v Sloveniji pa je invalidov približno 165.000. Če k tem številkam prištejemo še 
ljudi, s katerimi invalidi živijo v ožji družinski skupnosti, vidimo, da se skoraj četrtina vsega 
svetovnega prebivalstva neposredno spoprijema z invalidnostjo. Storitve in programi, ki jih 
invalidi potrebujejo za polno in učinkovito sodelovanje ter vključenost v družbo, naj bi se v 
po mnenju strokovnjakov v prihodnje večali (Cotman, 2008).  
Namen diplomskega dela je analizirati stanje Hitovih ponudnikov oziroma dostopnost Hitove 
ponudbe za ljudi s posebnimi potrebami ter njihovo pripravljenost prilagoditve svoje ponudbe 
temu segmentu.  
Cilj diplomskega dela je spoznati pojem »turizem za vse«, katere goste povezujemo s tem 
pojmom ter koliko imajo Hitovi ponudniki prilagojeno ponudbo temu segmentu gostov in v 
kolikšni meri so jo pripravljeni prilagoditi.  
Glavni cilj pa je potrditev hipotez, da je »turizem za vse« tako v Sloveniji kot v Hitu še na 
začetku razvojne poti in se zelo počasi razvija. Menim, da v svetu že obstajajo dobre prakse v 
hotelirstvu, ki imajo ponudbo prilagojeno tej vrsti turizma, Slovenija pa še ni dostopna država 
za »turizem za vse«.  
 
V prvem poglavju opredelim pojem »turizem za vse« in predstavim skupine, ki spadajo v ta 
segment ter navedem, na kaj moramo biti pozorni pri delu z njimi.  
V drugem poglavju predstavim priporočila za delo z njimi, potrebno turistično infrastrukturo, 
opišem prilagojeno, ustrezno in kakovostno storitev, postrežbo gostov s posebnimi potrebami 
in organizacijo potovanj. 
Tretje poglavje je namenjeno predstavitvi dobrih praks v hotelirstvu in igralništvu. 
Predstavitev podjetij, ki že imajo prilagojeno ponudbo za goste s posebnimi potrebami. 
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Četrto poglavje je namenjeno predstavitvi turistične ponudbe Hit-a. Kakšna je ponudba 
igralništva, hotelirstva, ponudba restavracij ter nenazadnje ostala ponudba, ki vključuje 
kongresni center. 
V petem poglavju predstavim odziv Hitovih ponudnikov na »turizem za vse« in sedanjo 
Hitovo ponudbo za turiste s posebnimi potrebami. V nadaljevanju je predstavljena 
metodologija, ki sem jo uporabila pri raziskavi pripravljenosti Hitovih ponudnikov na 
»turizem za vse« in sama raziskava.  
Šesto poglavje vključuje zaključke in priporočila. 

1 TURIZEM ZA VSE  

Definicija UN WTO opredeljuje turizem kot »aktivnosti, ki so povezane s potovanjem in 
zadrževanjem oseb izven običajnega življenjskega okolja za ne več kot eno leto zaradi zabave, 
poslov in drugih motivov« (Mihalič, 2008, str. 8) 

Definicija SURS turizem opredeljuje kot »dejavnost oseb, ki potujejo v kraje zunaj svojega 
običajnega okolja zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov in 
tam nekaj časa tudi ostanejo, vendar manj kot eno leto brez prekinitve« (Mihalič, 2008, str. 9). 
 
Med novimi oblikami turizma se pojavlja »turizem za vse« oz. » vsem dostopni turizem«, ki 
ima prilagojeno ponudbo za vse vrste gostov. 
 

1.1  Opredelitev pojma 
 
Temeljna človekova pravica je, da gre, kamor hoče in počne, kar si želi. Turistična ponudba bi 
morala biti prilagojena na način, ki je turistom sprejemljiv in v celoti zadovolji njihova 
pričakovanja in potrebe (Zorko, 1999, str. 158). 
  
Nihče ne bi smel biti prikrajšan te pravice zaradi spolne usmerjenosti, starosti, vere, zdravja, 
invalidnosti ali ekonomskega položaja (Sectur, 2009).  
 
Ljudje potujejo na določene destinacije v prvi vrsti zaradi izkušnje »občutiti kraj«. Ne glede 
na to ali imajo zahteve po dostopnosti ali ne, bi morali vsi imeti možnost, da izkusijo enak 
občutek kraja (Darcy, Cameron, Dwyer, Taylor, Wong & Thomson, 2008, str. 62).  
 
Dostopnost je torej pravica vsakega posameznika. Vendar je dejstvo, da je invalidom v 
Sloveniji velikokrat onemogočeno neodvisno življenje zaradi ovir, ki se pojavljajo v turistični 
ponudbi.  
 
Pri prilagajanju ponudbe gostom s posebnimi potrebami govorimo o razvoju »dostopnega 
turizma« oz. »turizma za vse«, pogosto pa se v praksi uporablja tudi termin »vsem dostopni 
turizem«. Poleg dejstva, da si tudi osebe s posebnimi potrebami želijo potovati, in je to tudi 
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njihova temeljna človekova pravica, raziskave vse bolj potrjujejo tudi pozitivne ekonomske 
učinke »vsem dostopnega turizma«, ki se bodo v naslednjem desetletju zaradi staranja 
prebivalstva le še stopnjevali. Prav tako je »dostopna« turistična ponudba tudi konkurenčna 
prednost ter tudi z vidika trajnostnega razvoja znak večje konkurenčnosti ponudnika 
turističnih storitev (Survey Monkey, 2010).  
 
Po besedah Lilian Müller, predsednice ENAT-a (European Network for Accessible Tourism) 
in managerke »turizma za vse« na Švedskem, »turizem za vse« ni le oblikovanje posebnih 
rešitev in izdelkov, ki so namenjeni ljudem z določenimi potrebami, ampak zagotovitev 
okolja, storitev in turističnih produktov, izdelanih tako, da ustrezajo čim večjemu številu 
kupcev, upoštevajoč, da je vsaka stranka edinstvena (Design for All Fundation, 2010).  

1.2 Delitev glede na vrsto invalidnosti  
 
Turist s posebnimi potrebami je na prvem mestu turist, nekdo, ki si želi potovati v destinacijo 
po svoji izbiri (Laura, 2009). 
 
Definicija invalida, kot je opredeljena v predlogu Konvencije Združenih narodov o pravicah 
invalidov, vključuje posameznike, ki imajo dolgotrajne fizične, duševne, intelektualne ali 
senzorne okvare, ki pri medsebojnem učinkovanju z različnimi ovirami invalidom lahko 
preprečujejo, da bi polno in učinkovito sodelovali v družbi, enako kot neinvalidi (Akcijski 
program za invalide 2007-2013, str. 2). 
 
Med osebe s posebnimi potrebami prištevamo gibalno ovirane, slepe in slabovidne, gluhe in 
naglušne, goste s težavami in motnjami v duševnem razvoju, alergike, diabetike, pritlikave in 
druge osebe s trajnimi boleznimi in ovirami, poleg njih pa tudi starejše, saj se ti pogosto 
srečujejo s starostnimi težavami in boleznimi, ki prav tako narekujejo podobne potrebe po 
prilagojeni turistični ponudbi (Survey Monkey, 2010).  
 
Svetovna turistična organizacija (2005, str. 1) opredeljuje izraz »osebe s posebnimi 
potrebami« kot vse osebe, ki se zaradi neprilagojenega okolja srečujejo s problemi v 
relacijskih sposobnostih in imajo posebne potrebe med potovanjem, v bivalnih prostorih in 
drugih turističnih storitvah. Mednje spadajo predvsem posamezniki s fizičnimi in čutnimi 
motnjami ter motnjami v duševnem razvoju in posamezniki z drugimi zdravstvenimi težavami, 
ki zahtevajo posebno nego, kot so starejše osebe in druge, ki potrebujejo začasno pomoč. 
 

1.3 Na kaj moramo biti pozorni pri delu z invalidi turisti  
 
Pomembno je, da je prilagojena ter  ustrezna infrastruktura, ki se razlikuje glede na različne 
vrste invalidnosti. Prav tako je pomembna dodatna oprema ter prilagojena, ustrezna in 
kakovostna storitev. Predvsem pa je pomembna izobrazba turističnih delavcev ter posledično 
razumevanje in korektni medčloveški odnosi (Svetina et al., 2007, str. 7). 
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Po mnenju Svetovne turistične organizacije (2005, str. 2) je za delo z gosti s posebnimi 
potrebami priporočljivo upoštevati sledeče: 
• osebje turističnih obratov mora biti pripravljeno za razumevanje in reševanje težav oseb s 

posebnimi potrebami, 
• osebje je treba ustrezno usposobiti za nadzor in opravljanje storitev in za uporabo 

objektov in naprav, ki jih uporabljajo osebe s posebnimi potrebami, 
• osebje bi moralo biti seznanjeno s sredstvi za komuniciranje z osebami s prizadetimi čutili, 
• osebje mora osebam s posebnimi potrebami znati predloži popolne informacije o storitvah 

in zmogljivostih ki so jim na voljo, in jim ponuditi pomoč za olajšanje dostopa, kjer 
storitve zanje niso dostopne, 

• varnostniki v turističnih obratih in osebe, ki skrbijo za prevoz oseb s posebnimi potrebami, 
bi morali imeti seznam sob, v katerih se nahajajo invalidi, da jim lahko v slučaju nujnega 
primera nudijo pomoč. 

 
Laura (2009) je mnenja, da so bistveni predpogoji za prilagoditev ponudbe na dostopen način 
sledeči: 
• zagotoviti zanesljive in ažurne informacije, 
• odpraviti arhitekturne ovire, 
• odpraviti kulturne ovire, 
• osredotočiti se na profil stranke in njene potrebe. 

2 PRIPOROČILA ZA DELO Z GOSTI S POSEBNIMI 
POTREBAMI 

 
Obstajajo različni pristopi za prilagoditev ponudbe na dostopen način. Priročnik Evropske 
komisije iz leta 2004 z naslovom »Improving information on accessible tourism for disabled 
people« in priročnik Svetovne turistične organizacije z naslovom »UN Resolution on 
Accessible Tourism for All« podajata priporočila za delo z gosti s posebnimi potrebami glede 
na infrastrukturne prilagoditve. Slovensko združenje za duševno zdravje (v nadaljevanju 
ŠENT) pa je oblikovalo priročnik »Smernice za delo z invalidi za turistične ponudnike«, ki 
podaja priporočila za delo z gosti s posebnimi potrebami glede na vrste invalidnosti.  
Odločila sem se, da bom predstavila priporočila za delo z gosti s posebnimi potrebami po 
Smernicah ŠENT-a. Obstajajo torej različne vrste invalidnosti ter posledično tudi različna 
priporočila za delo z gosti s posebnimi potrebami, zato bom predstavila vsak segment 
invalidnosti posebej. Znotraj vsakega poglavja bom opredelila potrebne infrastrukturne 
prilagoditve oz. opremo ter napotke o ustrezni storitvi.   
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2.1 Priporočila za delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju  
 
Motnja v duševnem razvoju je stanje resne in trajne poškodbe osrednjega živčnega sistema. 
Oseba z motnjo v duševnem razvoju se ne more prilagoditi okolju in potrebuje stalen nadzor 
in pomoč odraslih oseb (Bras, str. 2) 
 
2.1.1 Potrebna turistična infrastruktura 
 
V primeru oseb z motnjo v duševnem razvoju niso potrebne velike infrastrukturne spremembe, 
so pa priporočljive naslednje prilagoditve (Svetina et al., 2007, str. 8-9): 
• vse oznake (napisi) naj bodo velike in jasne ter opremljene s piktogrami, 
• sanitarije naj bodo opremljene čim bolj enostavno (ročne pipe, ročna stikala  
      za prižiganje in ugašanje luči (brez senzorjev) ter brez uporabe svetlobnih ali 
      zvočnih efektov), 
• notranja oprema prostorov naj bo brez ostrih robov ali delov, kjer bi lahko 
      prišlo do poškodb, 
• v objektu naj ne bo prezahtevnih sistemov, ki so vodeni s karticami, čipi, senzorji, saj jih 

gostje z motnjo v duševnem razvoju ne obvladajo ali pa se težje naučijo njihove uporabe. 
 
2.1.2 Prilagojena, ustrezna in kakovostna storitev 
 
Svetina et al. (2007, str. 11) poudarjajo pomembnost naslednjih storitev: 
• pomembno je, da  navodila posredujemo kratko in jedrnato ter dopuščamo gostu dovolj 

časa za izpolnitev, 
• ne smemo uporabljati usmeritev »levo« ali »desno«, ampak je bolje, če se uporablja barve, 

slike ali fotografije, 
• ukvarjati se je potrebno z vsakim posameznikom, ga spremljati, spodbujati ter mu dajati 

dodatna navodila, če je to potrebno, 
• izredno pomembno je, da pokažemo veliko potrpežljivosti v primeru, ko postanejo 

nedostopni v odnosu do drugih, 
• ne smemo se ustrašiti njihovih dotikov ali rokovanja, 
• vedno jih moramo biti pripravljeni poslušati in si zanje vzeti dovolj časa. 

2.2 Priporočila za delo z osebami s težavami v duševnem razvoju  
 
Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (2007) pomeni duševno zdravje stanje 
dobrega počutja, v katerem posameznik uresničuje svoje sposobnosti, se zmore spopadati z 
običajnimi napori v življenju, zmore produktivno in uspešno delati in prispevati k svoji 
skupnosti. 
 
Različne duševne motnje povzročajo težave na področjih samospoštovanja, skrbi zase, 
druženja in sodelovanja pri delovnih ter vsakodnevnih dejavnostih. H krepitvi duševnega 
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zdravja bistveno pripomore krepitev telesnega zdravja. Telesno dobro počutje in aktivnost sta 
pomembna za krepitev samozavesti in premagovanje potrtosti, ki največkrat spremlja duševne 
motnje. 
  
2.2.1 Potrebna turistična infrastruktura 
 
Za goste s težavami v duševnem razvoju posebne infrastrukturne prilagoditve niso potrebne. 
 
2.2.2 Prilagojena, ustrezna in kakovostna storitev 
 
Osebe z duševnimi motnjami potrebujejo aktivno vključitev v športne in vsakdanje dejavnosti, 
visoko stopnjo zavzetosti osebja, spoštljivo, nepokroviteljsko in prilagojeno obravnavo, ki naj 
sledi posebnim potrebam vsakega posameznika in njegovim dejanskim zmožnostim (Svetina 
et al., 2007, str. 11). 

2.3  Priporočila za delo z gibalno oviranimi gosti  

Stopnja gibalne oviranosti je odvisna od tega, ali posameznik določene gibalne dejavnosti 
opravlja z manj ali več težavami, ali potrebuje različne pripomočke in druge prilagoditve, ali 
je odvisen od pomoči drugih oseb, ali pa v najtežjem primeru določenih aktivnosti sploh ne 
more izvajati (CIRIUS, 2008). 

Svetina et al. (2007, str. 12) navajajo, da imajo gibalno ovirane osebe prirojene ali pridobljene 
okvare ali poškodbe gibalnega aparata, poškodbe centralnega ali perifernega živčevja.  
Delimo jih na: lažje, zmerno, težje in najtežje gibalno ovirane.  
Lažje gibalno ovirane so osebe, ki so pri gibanju samostojne, potrebujejo le lažje 
prilagoditve in niso odvisne od pripomočkov. 
Zmerno gibalno ovirane osebe občasno potrebujejo fizično pomoč; pri gibanju lahko 
uporabljajo različne ortopedske pripomočke in imajo težave pri hoji po neravnem terenu in 
stopnicah, lahko pa se samostojno gibajo na krajših razdaljah. 
Težje gibalno ovirane osebe uporabljajo za gibanje voziček na ročni pogon in so odvisne od 
drugih oseb. 
Najtežje gibalno ovirane osebe imajo zelo hude motnje gibanja, ki povzročajo popolno 
funkcionalno odvisnost. Samostojno gibanje brez pomoči električnega vozička ni možno. 
 
2.3.1 Potrebna turistična infrastruktura 
 
Kot v priročniku Evropske komisije, tudi v priročniku ŠENT-a velja upoštevati sledeče: 
 
• kako priti do objekta in v objekt 
Parkirišče za invalide mora biti večje od običajnega. Vsem gibalno oviranim gostom mora biti 
omogočen nemoten dostop s parkirišča do objekta (nizki robniki, prilagojena sestava podlage 
tal). Prav tako mora biti tudi dostop v objekt prilagojen. Opremljen mora biti z dvigali ali 
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klančinami, vhodna vrata pa morajo biti dovolj široka in prehodna tudi za večje in širše 
električne vozičke.  
V recepciji mora biti delovni pult nižji od običajnega, zaradi lažje komunikacije invalidnih 
oseb z osebjem, prav tako pa mora biti na voljo primeren sedež za tiste, ki ne uporabljajo 
invalidskega vozička.  
 
• namestitev 
Za gibalno ovirane osebe se priporoča soba v pritličju oz. čim bližje vsem skupnim prostorom. 
V nasprotnem primeru mora biti dostop do sobe popolnoma prilagojen. Sobe morajo imeti 
dovolj široka vrata, kljuke vrat morajo biti večje in postavljene nižje kot običajno.  
 
• kopalnica in stranišče 
Velikost kopalnice mora biti večja kot običajno, saj mora biti dostopna invalidni osebi na 
vozičku ter njenemu spremljevalcu. Pomembno je tudi, da so tuši brez kabin.  
 
• bivalni prostor- spalnica 
V bivalnem prostoru je pomembno, da je postelja višja in širša kot običajno ter da je okoli nje 
dovolj prostora za invalidski voziček.  
 
• restavracija in drugi prostori v objektu 
Dostop do restavracije mora biti prav tako kot vse zgoraj našteto prilagojen za nemoteno 
gibanje gibalno oviranih.  
 
• izhod v sili 
Osebje mora biti usposobljeno za evakuacijo invalidov iz prostorov v sili. Zato je 
priporočljivo, da so varnostniki objekta seznanjeni s prostori in številkami sob, v katerih so 
nameščeni invalidi.  Prav zato bi bilo iz stališča varnosti dobro, da je invalidom na razpolago 
čim več sob v pritličju. 
 
2.3.2 Prilagojena, ustrezna in kakovostna storitev  
 
Osebje mora biti pripravljeno, da invalidnega gosta pospremi do kateregakoli dela objekta in 
poskrbi za njegovo ugodno namestitev.  

2.4 Priporočila za delo s slepimi in slabovidnimi gosti  
 
Pomembno je vedeti, da poznamo več kategorij slepote in slabovidnosti. Med slepe v 
nasprotju s splošnim prepričanjem torej ne uvrščamo le tistih oseb, ki so popolnoma izgubili 
sposobnost vida, temveč mednje s socialnega vidika štejemo tudi tiste, ki imajo določen 
ostanek vida (do 5 odstotkov), vendar je ta tako pičel in necelovit, da človeku v neznanem 
okolju ne omogoča samostojne orientacije (Urh A. & Urh G., 2008, str. 1). 
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2.4.1 Potrebna turistična infrastruktura in priporočljiva oprema 
 
Kot navajajo Svetina et al. (2007, str. 15) za slepe in slabovidne niso potrebne obsežne 
infrastrukturne spremembe, vendar so določene spremembe tudi za ta segment gostov 
potrebne. Dostop do objekta, kot tudi notranjost objekta mora biti opremljena z znaki v 
Braillovi pisavi ali z zvočnimi opozorilnimi tablami. 
 
Priporočljivi so tudi naslednji pripomočki: 
• pripomočki za pisanje in risanje: klasična pisalka, Braillova tablica, 
• pripomočki za mobilnost: zvočni semaforji (npr. v dvigalu), 
• pripomočki za vsakdanje življenje: govoreče ure, 
• pripomočki za šport in razvedrilo: žoge s kraguljčki, 
• pripomočki za branje in poslušanje: povečevalno steklo, »avtoreader« (naprava za branje 

črnega tiska z govorno indikacijo), Braillove vrstice itd. 
 

Priporočljivo je tudi, da bi bili vsi ceniki in dodatna ponudba hotela zapisani v Braillovi pisavi 
za slepe in slabovidne, prav tako številke hodnikov in sob. 
 
2.4.2 Prilagojena, ustrezna in kakovostna storitev 
 
Slepa ali slabovidna oseba ima navadno ob sebi spremljevalca, vendar ne glede na to ali ga 
ima ali ne, moramo vedno komunicirati najprej direktno s slepo ali slabovidno osebo v znak 
spoštovanja.  

2.5 Priporočila za delo z invalidi sluha in govora 
 
Gluhota je med najtežjimi oblikami invalidnosti zaradi trajne ovire verbalne govorne 
komunikacije, ki se kaže pri gluhoti v različni stopnji trajne izoliranosti iz okolja, ki sliši. 
Tako so invalidi sluha in govora prizadeti oziroma ovirani pri zadovoljevanju svojih vitalnih 
potreb in interesov (Omerović Pešec, 2005-2009).  
 
2.5.1 Potrebna turistična infrastruktura in priporočljiva oprema 
 
Posebne infrastrukturne spremembe za ta segment gostov niso potrebne, so pa priporočljivi 
pripomočki kot so; brezžične signalne naprave, svetlobne in vibracijske budilke, ojačevalci 
zvoka za telefon, svetlobni označevalni signali, pisna informativna gradiva ter pisne označbe 
(Svetina et al. 2007, str. 16). 
 
 
2.5.2 Prilagojena, ustrezna in kakovostna ponudba 
 
Priporočljiva je uporaba čim bolj pisanih materialov, vizualizacija informativnih gradiv, 
vključitev tolmača in predvsem veliko potrpežljivosti (Svetina et al. 2007, str. 16). 
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2.6 Postrežba gostov s posebnimi potrebami 
 
Osebje se mora v prvi vrsti zavedati, da je potrebno vse goste s posebnimi potrebami 
obravnavati enako kot vse ostale. Šele če vidimo, da gosti potrebujejo dodatno pomoč, se 
prilagodimo njihovim specifičnim potrebam. Turistično osebje se mora do oseb s posebnimi 
potrebami obnašati in jih sprejemati enakovredno kot vse ostale. Izredno pomembno je, da 
goste s posebnimi potrebami gostoljubno sprejmemo in jih direktno naslavljamo. Nikoli se z 
vprašanji v zvezi z njimi ne obračamo na njihove spremljevalce (razen v primeru, da je gost 
gluh) in se ne obnašamo, kot da jih ni zraven (Svetina et al. 2007, str. 17). 
 
V nadaljevanju bom predstavila postrežbo gostov s posebnimi potrebami za vsak segment 
invalidnosti posebej. Ker bom besedilo povzemala po ŠENT-ovih Smernicah za delo z 
invalidi za turistične ponudnike (str. 17-20), bi poudarila, da zaradi boljše preglednosti vira ne 
bom navajala za vsak segment posebej. 
 
2.6.1 Kako postrežemo gosta z motnjo v duševnem razvoju 
 
Ta segment gostov v večini primerov ne more uporabljati jedilnega lista, ker ne znajo brati. 
Kljub temu pa je prav, da jim ga ponudimo. Priporočljivo je, da uporabljamo jedilne liste s 
fotografijami hrane in pijač, ki so v ponudbi. V primeru, da le tega nimamo, jim moramo 
ponudbo predstaviti ustno. Predstavitev mora biti enostavna in razumljiva. Tudi če je gost v 
družbi spremljevalca, se mu moramo enakovredno posvetiti. V primeru samopostrežnega 
bifeja gostu damo enostavna navodila za uporabo le tega, prav tako mu ponudimo pomoč pri 
plačilu računa. 
 
2.6.2 Kako postrežemo gibalno oviranega gosta 
 
Ljudje na invalidskih vozičkih navadno ne potrebujejo dodatne pomoči, kljub temu pa mora 
osebje poskrbeti za prosto pot do mize in pri mizi narediti prostor za invalidski voziček. Ljudi 
s poškodbami rok moramo vprašati, če želijo drugačno postrežbo in jim v primeru pritrdilnega 
odgovora pomagati npr. razrezati hrano. 
 
2.6.3 Kako postrežemo slepega gosta 
 
Slepega gosta moramo pospremiti do mize, tako da se njegova roka naslanja na naš komolec 
in prilagoditi hitrost njemu primerno. Pri mizi mu položimo roko na naslonjalo stola, da se 
lahko usede. Če gost nima spremljevalca, mu moramo prebrati ponudbo, vključno s cenami. 
V primeru spremstva s psom vodnikom, gosta posedemo tako, da pes ne moti drugih gostov. 
Pri vsakem prihodu k mizi se moramo gostu glasno najaviti in mu povedati, kaj smo prinesli. 
Pomembno je tudi, da gost ve, kam smo hrano položili. Pri tem si pomagamo s položajem 
urinih kazalcev.  Prav tako kot je potrebno najaviti prihod k mizi, mora natakar najaviti tudi 
odnašanje predmetov z mize. Natakarjeva dolžnost je tudi, da redno preverja gostove 
morebitne dodatne želje in potrebe. Tudi pri plačilu računa smo gostu dolžni pomagati tako, 
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da mu povemo znesek ter mu pomagamo spraviti denar. Nasmešek in prijaznost sta prav tako 
dobrodošla, kot pri vseh ostalih gostih. 
 
2.6.4 Kako postrežemo gluhega gosta in gosta s težavami govora 
 
Ko se pogovarjamo z gluhim gostom, je najpomembnejše, da stopimo direktno predenj, da 
nas vidi v obraz in lahko bere z ustnic. Gostu pomagamo pri naročilu tako, da mu naročene 
jedi še enkrat pokažemo v jedilnem listu. Natakar se mora vedno obračati na gosta, tudi če je 
le ta v spremstvu. V primeru nesporazuma je najbolje, da natakar ponovi besede gosta, in ga 
prosi, če lahko pritrdi, ali je pravilno razumel. Če tudi v tem primeru gosta ne razumemo, se 
lahko vedno zanesemo na papir in svinčnik. 

2.7 Organizacija potovanj za invalidne goste  
 
V Sloveniji se organizirane turistične aktivnosti invalidov v največji meri dogajajo v okviru 
invalidskih organizacij, ki svojim varovancem večinoma ponujajo preverjene programe, ti pa 
se iz leta v leto ponavljajo z le manjšimi modifikacijami. Turistični delavci, razen tistih v 
invalidom posebej prilagojenih objektih oziroma zdraviliščih, za invalidne goste ne 
pripravljajo posebnih programov, prav tako je premalo narejenega na infrastrukturnih 
prilagoditvah. Kaže, kot da invalidni gostje ne bi imeli potrebe ali pravice do raznolikega in 
kvalitetnega preživljanja svojega prostega časa, kar seveda ne drži. Za izboljšanje kakovosti 
preživljanja prostega časa invalidnih oseb bi se zato morali invalidska in turistična stroka 
povezati ter v sodelovanju in ob uskladitvi potreb enih in možnosti drugih najti skupne rešitve 
za nove kakovostne oblike preživljanja prostega časa invalidnih oseb (Svetina et al. 2007, str. 
21). Kot smo že ugotovili, invalidni gostje potrebujejo prilagojeno turistično infrastrukturo. 
Poleg tega pa tudi prilagojene potovalne aranžmaje. Prvi in najpomembnejši cilj pa je, da se 
spremeni miselnost turističnih delavcev. Zametek in majhen del na poti do uresničitve teh 
ciljev predstavljajo tako imenovana FIT potovanja in prilagojeni potovalni aranžmaji. 
 
2.7.1 FIT potovanja 
 
Ovsenik (v Svetina et al. 2007, str. 21-22) pravi, da je prepričanje, da invalidi ne potujejo in 
ne potrebujejo rekreacije, izraz pomanjkanja splošne razgledanosti in predsodkov. Prav zaradi 
tega pa je onemogočen razvoj novih, paketnih potovalnih aranžmajev namenjenih osebam z 
invalidnostjo.  
Ena izmed možnosti za potovanje oseb s posebnimi potrebami so FIT potovanja. Posebnost te 
ponudbe je, da je to paketni aranžma oblikovan po želji kupca. Cena takšnega aranžmaja je 
posledično dražja, vendar kupec po lastni izbiri sestavi svoj program, pove svoje želje in 
uresniči svoje sanje. Hkrati pa s tem organizatorju posreduje neprecenljive podatke, ki jih 
lahko kasneje uporabi v svoji ponudbi. 
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2.7.2 Prilagojeni potovalni aranžmaji 
 
Ovsenik (v Svetina et al. 2007, str. 22) kot drugo možnost potovanj vidi posebne prilagojene 
potovalne aranžmaje, kjer organizator samo nekoliko prilagodi obstoječi aranžma. Iz 
obstoječe ponudbe nekega aranžmaja, namenjenega širši populaciji, vzame tiste komponente, 
ki niso prilagojene ali pa niso v celoti preverjene in osebi z invalidnostjo ne odgovarjajo ter 
doda takšne, ki tej osebi ne bodo povzročale dodatnih težav. Ravno prilagojeni potovalni 
aranžmaji omogočajo organizatorju nešteto možnih kombinacij pri paketiranju poletnih, 
zimskih, športnih in zdraviliških produktov. Zelo malo turističnih delavcev namreč ve, da 
obstajajo posebni prilagojeni invalidski pripomočki, ki omogočajo športno udejstvovanje tudi 
izven športnih dvoran, npr. prilagojena kolesa, posebna jadralna padala, smuči - t.i. monoskiji, 
prilagojene motorne sani ter še številni drugi, ki omogočajo osebam z invalidnostjo polnejše 
in zanimivejše preživljanje njihovega prostega časa. 
 
Za kakovost življenja invalidov je potrebna tudi primerna rekreacija. Rekreacija varuje 
invalide pred različnimi sodobnimi zdravstvenimi težavami. Vsem invalidom naj bi se 
zagotavljala vsestranska rehabilitacija ne glede na vrsto in stopnjo invalidnosti, starost ali 
raven invalidove telesne zmogljivosti, saj je rekreacijo treba prilagajati njihovim posebnim 
potrebam. Gibanje, igra in športne dejavnosti so za invalide pomembni, saj krepijo njihovo 
življenjsko moč, samopodobo in socialno vključenost. Šport je hkrati sredstvo za 
rehabilitacijo (Akcijski program za invalide 2007-2013). 

3 PRIMER DOBRIH PRAKS 

3.1 Veriga hotelov Scandic  
 
V Hotelski verigi Scandic veliko investirajo v dostopne sobe. Že od leta 2003 si prizadevajo 
izboljšati svoje hotele tako, da bi bili dostopni tudi za invalidne goste. V zadnjem času pa 
poizkušajo narediti še korak naprej. Samo v letu 2008 so na novo izgradili 100 sob, dostopnih 
invalidom. Izboljšali so tudi standard obstoječim sobam tako, da so namestili postelje z 
možnostjo prilagoditve višine. Cilj teh izboljšav je prilagoditi ponudbo povečanemu 
povpraševanju.  
 
Hotelska veriga Scandic je v zadnjih letih prejela veliko število nagrad za svoj program 
dostopnosti, kar je verjetno prispevalo k povečanemu povpraševanju po njihovih kapacitetah. 
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Ideja o vsaj 10 % dostopnih sob se je prvič pojavila v letu 2003, ko je g. Magnus Berglund 
prevzel delo ambasadorja za invalidne. Veriga Scandic je pripravila za vse svoje hotele tudi 
standard izpolnjevanja zahtev dostopnosti v 93 točkah. Ti standardi vključujejo slušne zanke, 
držala za palice, informacije v Braillovi pisavi, vibracijske alarmne ure in javljalce požarov. 
Za vse zaposlene je organizirano usposabljanje v zvezi z dostopnostjo. Investiranje v 
dostopnost vidijo kot korak k boljši družbi in enako pomembno kot konkurenčno prednost na 
trgu. Morda nekateri ljudje menijo, da so dostopne sobe sterilne in dolgočasne, a tistim, ki so 
jih preizkusili, so bolj všeč kot ostale, saj so bolj funkcionalne, večje in lepo opremljene. 

 



 

V letu 2008 je bila večina dostopnih sob (33) zgrajenih v Scandic Asker hotelu na Norveškem, 
kjer je povpraševanje po njih zelo veliko. V nadaljevanju bodo preuredili še 100 sob, več kot 
300 dostopnih sob pa bo na  novo opremljenih v prihodnjih letih. Veriga Scandic Hotels je v 
Evropi vodilna hotelska veriga  srednjega cenovnega razreda s 147 objekti, ki jih imajo v 
zakupu, v upravljanju ali kot franšizne hotele s skupaj 27.000 sobami v desetih državah.  
 
Njihov cilj je v naslednjih letih povečati število hotelov na 200, s poudarkom na nordijski 
regiji, severni in vzhodni Evropi in Rusiji. Od leta 1994 je bil Scandic priznan kot sestavni del 
hotelske branže, danes pa so ponosni, da so njen vodilni partner. 
Že od leta 1963 je bil njihov poslovni koncept zagotoviti invalidnim osebam dostopen 
hotelski servis. Danes to poslanstvo uresničuje 6.400 zaposlenih. 
Scandic je bil tudi sponzor Švedskih, Danskih in Finskih para-olimpijskih moštev na 
Olimpijskih igrah 2008 v Pekingu na Kitajskem (Bornholm, 2006).  

3.2 Veriga hotelov Holiday Inn Express  
 
Pri verigi hotelov Intercontinental Hotels Group (v nadaljevanju IHG) spoštujejo potrebe vseh 
strank in si prizadevajo, da bi bile njihove hotelske zmogljivosti na voljo in enako dostopne za 
vse njihove goste. V redkih primerih, kjer to ni mogoče, pa si prizadevajo ponuditi ustrezne 
nadomestne storitve (Express by Holiday Inn). 
 
Hoteli ponujajo vrsto naprav za invalidne goste: 
• tako imenovano Blue Badge parkirišče, 
• dostopne objekte – bare, restavracije in sejne sobe, 
• dostopne kopalnice, 
• dostopne spalnice, 
• jedilne liste na voljo v velikem tisku, 
• indukcijske zanke, 
• dobrodošli so psi vodniki, 
• dvigala s stropnimi vodili so zagotovljena v hotelih v Londonu, Birminghamu in Cardiffu, 
• če se zahteva vnaprej, je ena od dostopnih sob v navedenih hotelih opremljena z 

dvigalom. Pomembno je omeniti, da so stropna vodila v spalnici ločena od tistih v 
kopalnici, tako, da je dvigalo snemljivo in se da prenesti iz prostora v prostor. Gostom se 
priporoča, da prinesejo svoje lastne zanke, 

• nudijo tudi dostopne objekte za konferenčno dejavnost z mizami za namestitev 
uporabnikov na invalidskih vozičkih, fiksnih in prenosnih indukcijskih zank in nastavljivo 
avdio vizualno opremo. 

 
Nagrade verige IHG: 
• Zlata medalja  za dostopen turizem v nagradah Obiščite London 2007  
      (Gold Winner of accesible Tourism Award in Visit London Awards 2007) 
• RADAR nagrada ljudje leta 2007   
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     (RADAR People of the Year Award 2007) 
• Zaposlitvene možnosti »Nagrada 2007 - Poti do zaposlovanja« 
    (Employment Opportunities »Routes into Employment Award 2007«) 
• V kategoriji inovacij »Remployeve Vodilne poti za leto 2007« 
   (»Remploy Leading the way Award 2007« in the »Innovation Category«) 
• Nagrada 2007 za najboljši dostop za invalide 
     (Best disabled Access Award 2007) 
• Nagrada izvršnega direktorja Dimonda za zaposlovanje invalidnih oseb 
     (Chief executive's Dimond Award for Recruiting Disabled People) 
• Državna nagrada za usposabljanje 2005 
     (National Training award 2005)  

3.3 Veriga hotelov Premier Inn  
 
Z več kot 570 hoteli je hotelska veriga Premier Inn največja v  Veliki Britaniji. V zadnjih letih 
veliko vlagajo v zmogljivosti in storitve, dostopne vsem. Nekateri hoteli so na novo zgrajeni, 
namensko prilagojeni invalidom, ostali – starejši so adaptirani. Zaradi tega se prilagojenost 
prostorov glede dostopnosti razlikuje med hoteli. Trenutno pa še nimajo hotela, ki bi v celoti 
izpolnil vse posameznikove potrebe in želje. 
 
Navodila o dostopu do posameznih hotelov in podrobnosti o lokalnih možnostih prevoza so 
na voljo na spletnih straneh Premier Inn. Veliko hotelov ima svoja lastna parkirišča, ki so 
vedno locirana v bližini glavnega vhoda v hotel. Večina hotelov ima raven dostop do 
recepcije preko glavnega vhoda, drugi hoteli imajo prilagojen dostop (npr. dvigala s platformo 
ali alternativni vstop v stavbo). Sprejem gostov je v recepciji. Indukcijske zanke so 
nameščene v vseh recepcijskih prostorih. Dostop v okolici javnih površin hotelov je v ravnini, 
kjer pa to ni mogoče, namestijo dostopno rampo. 
 
Nekateri bari in restavracije so sestavni del hotelskih stavb, kjer imajo sanitarije, dostopne 
invalidom. Opremljene so z oprijemali, ustreznim prostorom za transfer, dostopnimi 
umivalniki in ročicami za pipe ter z alarmnim kablom. Jedilni listi v restavracijah so 
natisnjeni z velikimi črkami, na voljo so prenosne indukcijske zanke. Spremljevalni psi so 
dobrodošli tako v hotelih kot v restavracijah Premier Inn. Vsem zaposlenim je na voljo 
program usposabljanja o invalidnosti. 
 
Nekateri hoteli imajo opremljene sobe za srečanja, sestanke in konferenčne sobe. Opremljeni 
so z dostopnimi sanitarijami in premičnimi slušnimi zankami. Vsi hoteli imajo spalnice, 
namenjene invalidnim osebam. Dimenzija sob in opremljenost pa sta odvisni od starosti in 
lege objektov. Skoraj vse dostopne sobe so locirane v neposredni bližini recepcij in dvigal. 
Vse sobe imajo prilagojene kopalnice. Grajene so tako, da dopuščajo gostom na vozičkih 
dovolj prostora za normalno premikanje po prostoru. Vstopna vrata v sobe so opremljena s 
kukali na dveh nivojih (na sedeči in stoječi višini). Vse dostopne sobe so opremljene z alarmi 
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za nujno pomoč. Na zadnji strani vrat je opisan načrt evakuacije z opozorilom, da gostje 
obvestijo recepcijo, če potrebujejo pomoč. Osvetljene vibrirajoče blazine opozarjajo 
gluhoneme goste na nevarnost pred požarom. Vse dostopne kopalnice imajo široka vhodna 
vrata za lažji dostop. Dimenzije teh kopalnic zagotavljajo ustrezen obračalni prostor za 
standardno velikost vozičkov. Sanitarije so opremljene z oprijemali. Vse dostopne kopalnice 
so opremljene z  varnostno vrvico v primeru nesreče.  

 
Njihovi načrti v prihodnje so naslednji: v vseh novih hotelih bodo v 50 % sob nameščene 
kopalnice s prho, ostalih 50 % pa bo opremljenih z dostopnimi kopalnicami s plitvimi 
banjami. To bo zagotovilo veliko fleksibilnost za njihove goste in bo v skladu z najboljšimi 
praksami, ki so priporočene s strani Britanskih standardov. Prav tako nameravajo tudi v 
starejših hotelih, kjer možnosti to dopuščajo, obnoviti polovico obstoječih kopalnic v 
kopalnice s prho. Hoteli Premier Inn so zadolženi za ustrezno prilagoditev hotelov zato, da bi 
bili enako dostopni tako za invalide, kot za ostale goste. Tudi v bodoče bodo investirali na to 
področje, zato da bodo izboljšali objekte in njihove storitve (Premier Inn).  

3.4 Primer dobrih praks v igralništvu po svetu  
 
3.4.1 Avstralija 
 
V vseh igralnicah v Avstraliji se zavedajo svoje odgovornosti do ljudi s posebnimi potrebami, 
zato izpolnjujejo zakonske zahteve v zvezi z dostopnostjo in mobilnostjo za invalidne osebe.  
 
Mnoge njihove igralnice zagotavljajo izobraževanje za osebje o ozaveščanju glede  
invalidnosti. Ena od  igralnic je eno leto sodelovala pri usposabljanju psa vodnika. To dejanje 
je povečalo zavedanje tako osebja kot obiskovalcev.  
 
Večina igralnic ponuja tudi nastanitvene zmogljivosti. Le te zagotavljajo namensko zgrajene 
sobe za invalide, taktilne gumbe, oprijemala na hodnikih, stole za tuširanje in invalidske 
vozičke, dvigala, opremljena za goste z motnjami vida in sluha, nižje igralne mize s trdnimi in 
stabilnimi stoli. 
 
Vse igralnice v Avstraliji  ponujajo enake možnosti zaposlitve, tako za invalide kot za ostale. 
Primeri programov in pobud v posameznih igralnicah so:  
• program, ki udeležencem omogoča, da se usposabljajo v igralnici in diplomirajo z 

nacionalno priznano kvalifikacijo. Ta program je močno usmerjen v to, da udeležencem, 
ki bi sicer težko dokazali, da so konkurenčni (vključno z invalidnimi), ponudi možnost 
izobrazbe, 

• igralnica ima v hotelskem delu zaposleno osebo z močno okvaro sluha. Na podlagi 
strategije vključevanja so tej osebi zagotovili tedenske vaje. Tak program se je izkazal za 
zelo uspešnega, saj se je izboljšalo delavno okolje in prijateljstvo znotraj hotela in 
igralnice kot celote, 
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• v skladu s standardi imajo vsi zaposleni zagotovljeno prijazno delavno okolje, kot na 
primer: ergonomske sedeže, prilagojene tipkovnice, zapestne podpore, zaslone, 
podnožnike, strojna pomoč, preproge za počitek (Australasian Casino Association).  

 
3.4.2 Las Vegas 

Vse novejše igralnice in hoteli v Las Vegasu so zgrajeni v skladu z ADA (Americans with 
Disabilities Act) standardi. V vseh restavracijah, trgovinah, super marketih in poslovnih 
stavbah so na voljo električni invalidski vozički za vse gibalno ovirane goste. Vsi hoteli so 
opremljeni z apartmaji za invalidne goste, s stenskimi prijemali in stoli za tuširanje. Pločniki 
so široki in lahko dostopni, saj so opremljeni s klančinami. Vsi hoteli imajo parkirno hišo z 
dvigali, ki so v neposredni bližini parkirnih prostorov za invalide. Parkirni prostori za 
invalidne goste so nameščeni po vsej dolini. Las Vegas je torej vsem dostopna destinacija 
(Shepard, 2010). 
 
3.4.3 Aruba 
 
Turisti s posebnimi potrebami, ki potujejo na Arubo, so lahko brez skrbi glede oskrbe. 
Vsi objekti za invalidne osebe na Arubi ustrezajo vsem standardom: letališče, hoteli in 
igralnice. Navajam dva primera: 
 
• Letovišče in igralnica Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino: 
Sobe, ki so dostopne za invalide, imajo razgled na morje. Zanje so prilagojeni tudi prostori  za 
počitek po vsem hotelu in položne sprehajalne poti. Prav tako so na voljo invalidski vozički. 
Na celotnem področju hotela in igralnice so dovoljeni spremljevalni psi za slepe, če imajo 
zdravstveno spričevalo s potrdilom o cepljenju proti steklini. 
 
• Letovišče in igralnica La Cabana All Suite Beach Resort & Casino: 
Na razpolago sta dva apartmaja v četrtem nadstropju, dostopna za goste na invalidskem 
vozičku. Na voljo so tudi apartmaji z dvema posteljama. Na razpolago so toaletni stoli in 
invalidski vozički. Za invalide je urejen dostop do bazenov, restavracij, barov in igralnice. Na 
celotnem področju hotela in igralnice so dovoljeni spremljevalni psi za slepe, če imajo 
zdravstveno spričevalo s potrdilom o cepljenju proti steklini (Aruba Caribbean Beaches).  

4 TURISTIČNA PONUDBA HIT-A 
 
Dejavnost družbe Hit d.d. so različni segmenti turistične ponudbe in sicer: igralništvo in 
zabava, hotelirstvo, restavracije in kongresni turizem. 

4.1 Ponudba igralništva  
 
Hitova ponudba igralništva je raznolika. Ponuja enajst igralniško-zabaviščnih centrov, igralnic 
ter igralnih salonov. Od teh se osem igralnic nahaja v Sloveniji, tri pa so v tujini (Črni Gori, 
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Bosni in Hercegovini ter Hrvaški). Tri igralnice so v Novi Gorici in njeni okolici. Največja je 
igralnica Perla v Novi Gorici, ki je hkrati največja igralnica v Evropi. Poleg Perle se v goriški 
občini nahajata še igralnica Park in igralni salon Drive-in v Šempetru pri Gorici. V Kranjski 
Gori sta locirani Korona ter igralni salon Larix, v Kobaridu igralnica Aurora, v Rogaški 
Slatini igralnica Fontana in v Šentilju igralnica in kabaret Mond. V Črni Gori se nahaja 
Maestral, na Hrvaškem Kristal ter Coloseum v Bosni in Hercegovini (Hit universe of fun). 

4.2 Ponudba hotelirstva  
 
Tako kot ponudba igralništva je tudi ponudba prenočišč raznolika. Večina že omenjenih 
igralnic ponuja poleg igralniške ponudbe tudi prenočišča, veliko pa je samostojnih 
prenočitvenih kapacitet. Izmed trinajstih ponudnikov se trije nahajajo v Novi Gorici, in sicer 
Hotel Perla in Hotel Park ter hotela Lipa in Sabotin. Največ prenočišč je v Kranjski Gori. Že 
prej omenjeni igralnici in hkrati hotela Korona in Larix, poleg tega pa še apartmaji Vitranc ter 
hoteli Alpina, Špik, Kompas in Gran hotel Prisank. V Bovcu je Hotel Kanin ter Maestral v 
Črni Gori. Hitovi hoteli spadajo v kategorijo treh ali štirih zvezdic (Hit univers of fun). 

4.3 Ponudba restavracij  
 
Hit ponuja tudi verigo odličnih restavracij. Ponudnikov je petnajst. Največja ponudba je v 
Novi Gorici in njeni okolici. V igralnici Perla se lahko razvajate v naslednjih restavracijah; 
Calypso, Mediterraneo ter Oceanis. V igralnici Park v restavracijah Tiffany in Alba. Poleg 
igralnic pa so v okolici Gorice tudi samostojni ponudniki restavracij in sicer Mark ter 
restavraciji Hotela Sabotin in Hotela Lipa. V Kranjski Gori lahko izbirate med tremi 
restavracijami in sicer; restavracija Montana in Garden v igralnici Korona ter samostojni 
restavraciji Fabula. Restavracija je tudi v že prej omenjeni igralnici Aurora v Kobaridu. 
Igralnica Maestral v Črni Gori pa ponuja restavraciji Lumpar in Lampuga ter igralnica 
Coloseum-restavracija Arena, v Bosni in Hercegovini (Hit universe of fun). 

4.4 Ostala ponudba  
 
Hit ponuja tudi dvorane in sejne sobe z najsodobnejšo tehnično opremo, kjer organizirajo 
dogodke tudi na najvišji ravni. Vsako leto gostijo številne konference, seminarje, simpozije, 
strokovna srečanja in izobraževalne delavnice. Za takšno ponudbo je opremljenih šest Hitovih 
ponudnikov; konferenčni center Perla v Novi Gorici, hoteli Larix, Špik in Kompas v Kranjski 
Gori, Hotel Kanin v Bovcu ter konferenčni center Maestral v Črni Gori (Hit universe of fun). 

5 ODZIV HITOVIH PONUDNIKOV NA TURIZEM ZA VSE 
 
Kot je razvidno iz prejšnjega poglavja, je v Evropi pojem »turizem za vse« vsako leto bolj 
razpoznaven. Vse več turističnih ponudnikov se zaveda njegove pomembnosti tudi v 
ekonomskem smislu. V Sloveniji je zavedanje o pomembnosti socialnega turizma še v 
povojih, vendar se glede tega v zadnjih letih tudi pri nas opaža občuten napredek.  
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Na podlagi ankete in intervjujev sem analizirala pripravljenost Hitovih ponudnikov za 
dostopni turizem. 

5.1 Sedanja Hitova ponudba za turiste s posebnimi potrebami  
 
Nekateri izmed Hitovih ponudnikov že imajo prilagojene prenočitvene zmogljivosti za turiste 
s posebnimi potrebami. Nekatere izmed njih (Hotel Park, Hotel Perla in Hotel Sabotin) sem si 
tudi osebno ogledala s Tino Zgonik, vodjo hotela Sabotin in Mihom Bratcem, zaposlenim na 
NTZ. 
 
5.1.1 Hotel Park 
 
V Hotelu Park je dostop do vseh prostorov urejen s klančinami za goste na invalidskih 
vozičkih. Dvigala in hodniki so dovolj prostorni in prilagojeni zanje. Zanje je opremljena tudi 
ena enoposteljna soba. Vhodna vrata za vstop v sobo so dovolj široka za invalidski voziček, 
tudi kopalnica ima dovolj široka vstopna vrata. Na tleh ni stopnice, ki bi temu segmentu 
gostov onemogočala vstop. Oprema kopalnice je prilagojena njihovim potrebam in je dovolj 
velika in primerna za gibanje z vozičkom. V primeru spremstva pa je soba premajhna, saj 
nima dodatnega ležišča za spremljevalca. V takem slučaju spremljevalca nastanijo v sosednji 
sobi. V ostalih sobah so kopalnice s kadjo, ozkimi vrati ter stopnico pred vrati. Prav tako je v 
sobah premalo prostora za gibanje z vozičkom. Gost s posebnimi gibalnimi potrebami se torej 
v ostalih sobah in kopalnicah ne more nemoteno gibati. Restavracija in ostali prostori v hotelu 
so dostopni vsem, prav tako je osebje vedno pripravljeno nuditi pomoč gostom s posebnimi 
potrebami.  
 
5.1.2 Hotel Sabotin 
 
V Hotelu Sabotin je dostop do hotela primeren za invalidne goste. Zanje je opremljena ena 
soba s tremi ležišči, ki se nahaja v prvem nadstropju. Dostopna je z dvigalom, ki je dovolj 
široko za invalidski voziček. Hodniki so dovolj široki in opremljeni s klančinami. Soba je 
primerna tudi za goste s spremstvom, saj je v sobi ležišče tudi zanje. Vhodna vrata v sobo so 
dovolj široka, prav tako vrata v kopalnico. Pred vhodom v kopalnico ni stopnice, tako da 
invalidni gost lahko brez problemov vstopi vanjo. Notranjost kopalnice je primerno 
opremljena. Ostale sobe so težko dostopne invalidnim gostom. Vrata so preozka za vstop z 
vozičkom, prav tako je onemogočen vstop v kopalnico, pred katero je stopnica. Sobe so 
majhne, v njih ni dovolj prostora za nemoteno gibanje gosta z invalidskim vozičkom. 
Restavracija je dostopna za vse goste.  
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5.1.3 Hotel Perla  
 
V Hotelu Perla je dostop do vseh objektov primeren za invalidne goste, izjema je samo dostop 
do Spa-ja. Vrata dvigala po mojem mnenju niso dovolj široka za vse vrste invalidskih 
vozičkov. Vhod v hotel je enostaven, prav tako je dvigalo, ki vodi do sob, dovolj veliko. 
Oštevilčeno je z Braillovo pisavo za slepe in slabovidne goste. Hodniki so dovolj široki za 
gibanje invalidov. Dve sobi sta zelo dobro prilagojeni za invalidne goste. Vhodna vrata so 
široka, stikalo za luč je prilagojeno invalidom in se nahaja nižje kot običajno. Kopalnica je 
popolnoma opremljena in primerna za invalidne goste. Soba je dovolj široka za nemoteno 
gibanje po njej. Večina ostalih sob je dovolj prostornih za gibanje po sobi, vendar so vrata v 
kopalnico in sama kopalnica preozka, oz. premalo prostorna. Pred vrati vanjo sicer ni stopnice, 
vendar je nemoteno gibanje nemogoče. Restavracija in vsi ostali prostori so prilagojeni.  
 
5.1.4 Hotel Lipa 
 
Hotel Lipa nima nobene sobe, prilagojene za invalide. Vse sobe se nahajajo v prvem 
nadstropju, do katerega ni dostopa z dvigalom. 
 
5.1.5 Hotel Kanin 
 
Hotel Kanin prav tako kot Hotel Lipa nima nobene sobe, prilagojene za invalide. Vse sobe se 
nahajajo v prvem nadstropju, do katerega ni dostopa z dvigalom. Zaradi tega vzroka tudi 
ostala ponudba ni prilagojena invalidom. Po besedah vodje marketinga, Gizele Flajs, želijo v 
bodoče prilagoditi potrebam gibalno oviranih gostov vsaj restavracijo. Ostala infrastruktura je 
zaradi nujnosti velikih gradbenih posegov in omejenih finančnih sredstev trenutno nemogoča.  
 
5.1.6 Hoteli Hit holidays Kranjska Gora 
  
Po podatkih Polonce Bačnar so v Kranjski Gori v preteklem letu gostili konferenco o 
invalidnosti, v času katere so se seznanili tudi z različnimi oblikami invalidnosti ter spoznali, 
da so njihovi hoteli prilagojeni invalidom na vozičkih, veliko manj pa slabovidnim, gluhim in 
ostalim. Vsi hoteli (Kompas, Larix, Grand hotel Prisank, Alpina, Špik) imajo dostop in 
posamezne sobe (z izjemo Alpine) prilagojene invalidom na vozičkih, določeni hoteli 
(Kompas, Larix in GH Prisank) imajo tudi skupne sanitarije, ločene za invalide. Tudi dostop 
do vseh skupnih prostorov (restavracija, konferenčne dvorane, bar)  jim je nemoteno 
omogočen - hodniki so dovolj široki, enako dvigala in vrata. 

5.2 Metodologija ugotavljanja pripravljenosti Hita na Turizem za vse 
 
Raziskava pripravljenosti turističnih podjetij za »turizem za vse« je sestavljena iz vprašalnika 
(glej Priloga 1), ki ga je pripravilo Nacionalno turistično združenje v okviru mednarodnega 
projekta CETA (Competitiveness for a European Tourism for All) in interpretacije odgovorov. 
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Vprašalnik sem pošiljala preko elektronske pošte vsem Hitovim ponudnikom v Sloveniji, ki 
ponujajo prenočitvene storitve, saj se na le-te vprašalnik nanaša. Izmed 11-ih ponudnikov je 
rešen vprašalnik poslalo 11 podjetij. Odgovore sem torej prejela od vseh izbranih Hitovih 
ponudnikov. 
 
Vprašalnik je sestavljen iz 10-ih sklopov vprašanj. 
 Prvi sklop vprašanj se nanaša na osnovne podatke o podjetju. Drugi sklop vprašanj se nanaša 
na tip hotela glede na lokacijo. Tretji sklop  vprašanj zajema vprašanja o seznanjenosti trenda 
razvoja »turizma za vse«. Četrti sklop vprašanj zajema tipe gostov s posebnimi potrebami, oz. 
v kolikšni meri so ali bi bili ponudniki pripravljeni prilagoditi svojo ponudbo glede na 
različne vrste gostov s posebnimi potrebami. Peti sklop vprašanj je namenjen ukrepom s 
katerimi so, oz. bi bila podjetja pripravljena prilagoditi svojo ponudbo. Razdeljen je na 
sledeče ukrepe: funkcionalnost, informacije in storitve. Pri šestem sklopu vprašanj je potrebno 
oceniti nujnost ukrepov za povečanje dostopnosti in konkurenčnosti podjetja za »dostopni 
turizem«. Sedmo vprašanje se nanaša na finančna sredstva, koliko so podjetja vložila, oz. bi 
bila pripravljena vložiti v infrastrukturne prilagoditve in izobraževanje zaposlenih. Osmi 
sklop vprašanj zajema tip izobraževanj, ki bi podjetjem najbolj ustrezal. Deveti sklop vprašanj 
zajema vzroke, zaradi katerih bi bila podjetja pripravljena prilagoditi svojo ponudbo. Deseti in 
zadnji sklop vprašanj pa se nanaša na to, v kolikšni meri so ali bi bila podjetja pripravljena na 
sodelovanje s specializirano agencijo za goste s posebnimi potrebami, ki bi slovensko 
dostopno turistično ponudbo usmerjeno posredovala turistom s posebnimi potrebami doma in 
v tujini.  
 
Za analizo sem uporabila podatke iz intervjuja, ki sem ga opravila z ga. Suzano Pavlin, 
namestnico direktorja trženja v Hitu.  

5.3 Raziskava pripravljenosti Hitovih ponudnikov za prilagajanje turistične 
ponudbe turistom s posebnimi potrebami  

 
Poglavje je namenjeno opisu rezultatov vprašalnika o pripravljenosti Hitovih ponudnikov za 
prilagajanje turistične ponudbe za turiste s posebnimi potrebami. Pri vsakem sklopu rezultatov 
je podana tudi interpretacija odgovorov podjetij. Tabele z rezultati so podane v Prilogi 2. 
Izmed 10-ih sklopov vprašanj bom izbrala 4 sklope vprašanj oz. odgovore Hitovih 
ponudnikov in naredila grafično primerjavo z odgovori vseh ponudnikov, ki jih je zajela 
obravnavana analiza. 
 
Rešen vprašalnik je poslalo vseh 11 podjetij, in sicer:  hoteli Perla, Sabotin, Park, Lipa iz 
Nove Gorice in njene okolice, Hotel Kanin iz Bovca, Hotel Korona iz Kranjske Gore ter 
skupina Hit Alpinea, ki sestoji iz petih hotelov (Kompas, Larix, Grand hotel Prisank, Alpina 
in Špik) pod blagovno znamko Hit holidays Kranjska Gora. 
Izmed naštetih ponudnikov, nekateri na vprašalnik niso odgovorili v celoti, zato je število 
odgovorov pri točkah različno. Vprašalnik je sestavljen v okviru NTZ- ja, zato sem za svojo 
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analizo uporabila podatke, ki so pomembni za moje diplomsko delo (rezultati vprašanj od 2 
do 10). 
 
5.3.1 Tip hotela glede na lokacijo 
 
Drugo vprašanje (glej Priloga 2, Tabela 1) se nanaša na tip hotela glede na lokacijo. Ker so 
nekateri hoteli označili več odgovorov, bom za vsak hotel posebej navedla, za kakšne tipe 
hotelov glede na lokacijo so se opredelili. Hotel Kanin in vsi hoteli Hit Alpinea spadajo pod 
zimsko-letoviške hotele. Hotel Kompas, ki spada v verigo hotelov Hit Alpinea je poleg 
zimsko-letoviškega tudi družinski hotel. Hotel Park spada pod samostojni tip hotela. Hotela 
Sabotin in Perla pa vključujemo pod mestni tip hotela. Hotel Lipa spada pod mestni, 
kongresni in samostojni tip hotela.  
 
5.3.2 Razvoj vsem dostopnega turizma 
 
Odgovori na tretji sklop vprašanj (glej Priloga 2, Tabela 2) o razvoju »turizma za vse« so bili 
nad pričakovanji. Na vprašanje »Ali ste seznanjeni s trendom razvoja turizma za vse« je 
namreč 9 od njih odgovorilo z da in le 2 z ne. To kaže na dejstvo, da je ta pojem med 
Hitovimi ponudniki že poznan, vendar je šele v začetni fazi. Le dvema podjetjema je namreč 
poznan ekonomski potencial tovrstne oblike turizma-hotelu Kompas in Sabotin. Večina izmed 
njih, kar 8, pa jih je že razmišljalo o tem, da bi razvijali »turizem za vse« in svojo ponudbo 
prilagodili gostom s posebnimi potrebami. Vsi (razen enega) so svojo ponudbo deloma tudi že 
prilagodili temu segmentu gostov, iz četrtega sklopa vprašanj pa je razvidno, da so imeli v 
mislih predvsem gibalno ovirane goste. Nihče izmed ponudnikov nima izdelane politike 
razvoja »turizma za vse«, kar je bilo tudi pričakovano. Vsem (razen enemu) se namreč zdi, da 
bi jim prilagoditev ponudbe predstavljala veliko finančno breme v primerjavi s potencialnim 
dodatnim zaslužkom. Le v hotelu Park menijo, da imajo dovolj znanja in primerno 
usposobljen kader za tovrstno prilagajanje ponudbe. Na vprašanje »Ali vam je poznan 
certifikat »Invalidom prijazno« je 7 podjetij odgovorilo pozitivno, 4 pa niso seznanjeni s tem 
pojmom.  
 
5.3.3 Tipi gostov s posebnimi potrebami 
 
Pri četrtem sklopu vprašanj (glej Priloga 2, Tabela 3) so podjetja označila za katere tipe 
gostov s posebnimi potrebami so že prilagodila, oz. bi bila pripravljena prilagoditi svojo 
ponudbo. Gibalno oviranim gostom je prilagodilo svojo ponudbo 9 podjetij. Za slepe in 
slabovidne ima prilagojeno ponudbo le eno podjetje, Hotel Kanin v Bovcu, ostalih 10 podjetij 
nima prilagojene ponudbe za ta segment gostov. Za gluhe in naglušne goste imata prilagojeno 
ponudbo 2 podjetji, Hotel Kanin in Hotel Korona. Za osebe s težavami v govoru imajo 
ponudbo prilagojena 3 podjetja in sicer Hotel Kanin, Hotel Korona in Hotel Lipa. Za osebe s 
težavami in motnjami v duševnem razvoju ima prilagojeno ponudbo le Hotel Kanin. Za 
diabetike ima prilagojeno ponudbo 8 podjetij, za astmatike in alergike pa 6 podjetij. Za 
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pritlikave osebe nima prilagojene ponudbe nobeno podjetje. Za seniorje, starejše od 65 let, 
ima prilagojeno ponudbo 5 podjetij. Pod drugo ni nobeno podjetje navedlo ničesar. 
 

Slika 1: Prilagojena ponudba Hitovih hotelov glede na tipe gostov s posebnimi potrebami 
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Če primerjamo prilagojenost Hitovih  ponudnikov z ostalimi izbranimi ponudniki v Sloveniji 
lahko vidimo, da imajo Hitovi ponudniki za nekatere segmente gostov bolje prilagojeno 
ponudbo, za druge pa imajo bolj prilagojeno ostali izbrani ponudniki. Za gibalno ovirane 
goste, diabetike in astmatike imajo svojo ponudbo bolj prilagojeno Hitovi ponudniki. Za 
ostale tipe gostov pa ostali izbrani ponudniki.  
Procentualno imajo oboji najbolj prilagojeno ponudbo za gibalno ovirane goste, diabetike, 
astmatike, alergike in seniorje starejše od 65 let. Slabše pa za slepe in slabovidne, gluhe in 
naglušne, osebe s težavami v govoru, osebe s težavami in motnjami v duševnem razvoju, za 
pritlikave in druge. 
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Slika 2: Primerjava prilagojene ponudbe Hitovih hotelov z ostalimi izbranimi ponudniki v 
Sloveniji 

0

20

40

60

80

100

%

gi
ba

ln
o 

ov
ira

ni

sle
pi

 in
 sl

ab
ov

id
ni

gl
uh

i i
n 

na
gl

uš
ni

os
eb

e 
s t

ež
av

am
i

v 
go

vo
ru

os
eb

e 
s t

ež
av

am
i

in
 m

ot
nj

am
i v

du
še

vn
em

 ra
zv

oj
u

di
ab

et
ik

i

as
tm

at
ik

i

al
er

gi
ki

pr
itl

ik
av

i

se
ni

or
ji 

(s
ta

re
jši

od
 6

5 
le

t) dr
ug

o

D
R

U
G

O
(o

pr
ed

el
i)

tip gostov

HIT da HIT ne OSTALI da OSTALI ne  
 
5.3.4 Ukrepi za prilagajanje ponudbe 
 
Peti sklop vprašanj je bolj obsežen (glej Priloga 2, Tabela 4), saj je bilo potrebno oceniti 
težavnost ukrepov za prilagajanje ponudbe od 1 do 5 (1-najlažje, 5-najtežje), oz. kaj izmed 
naštetega bi ponudniki najlažje oz. najtežje izboljšali. Vprašanje je razdeljeno na tri sklope, in 
sicer na prilagoditev glede na funkcionalnost, informacije in storitve. Od tega sklopa vprašanj 
naprej je vključenih le 10 anket, saj so v hotelu Lipa odgovorili le na prve štiri sklope 
vprašanj.  
 
• Funkcionalnost: 
Zagotoviti nemoten dostop do objekta (parkiranje, vstop) večina podjetij vidi kot manj 
težaven ukrep, trem ponudnikom pa se ta ukrep zdi bolj pomemben, oz. bi ga bili pripravljeni 
izboljšati. Drugi ukrep se nanaša na funkcionalnost skupnih prostorov: prilagojen recepcijski 
pult, prilagojeni prehodi med različnimi višinskimi nivoji, prilagojene širine vrat, zagotoviti 
oprijemala, prilagojeni vidni standardni kontrastni znaki in prilagojene sanitarije. Vsa podjetja 
vidijo ta ukrep kot zahteven ukrep, oz. težaven za prilagajanje ponudbe. Hotelu Kanin in 
Hotelu Park pa se zdi ta ukrep zelo težaven za prilagoditev. Funkcionalnost sob, kot je 
razporeditev v sobah in prilagojene sanitarije 7 ponudnikov vidi kot težaven ukrep, Hotel 
Kanin in Hotel Korona kot zelo težaven in Hotel Park kot ne-težaven ukrep. Dodatno opremo 
v sobah, kot so ambulift, negovalna postelja, višja postelja, video telefon, telefon z izpisom 
besedila, lupa, računalnik z lupo itd., vidi 8 ponudnikov kot zelo težaven ukrep, Hotel Sabotin 
kot težaven in Hotel Korona kot ne-težaven ukrep. Zagotoviti funkcionalnost restavracijske 
ponudbe: mize v jedilnicah prilagoditi invalidom, prilagoditi samopostrežne obroke ter 
alternativne oblike tiskanih jedilnih listov 7 ponudnikov vidi kot težaven ukrep, hoteli Kanin, 
Perla in Kompas pa kot zelo težaven ukrep. 
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kreacijske površine kot so bazeni, fitnesi in savne. Večina ponudnikov vidi ta ukrep kot 

botin in Park kot zelo težaven ukrep ter Hotel Kanin kot ne-težaven ukrep. 

je, je izdelati načrt evakuacije za osebe s posebnimi potrebami. Hotelu Park in 
otelu Korona se ta ukrep zdi zelo težaven, Hotelu Kanin in Sabotin ne- težaven, ostalim pa 

mi potrebami v prostočasne in animacijske aktivnosti. Hotel Park in Hotel Sabotin 
idita ta ukrep kot zelo težaven, Hotel Korona kot ne-težaven, ostali ponudniki pa kot težaven 

 
 
.3.5 Nujnost ukrepov za povečanje dostopnosti in konkurenčnosti za »dostopni 

č  izjemo hotelov Park, Kanin in Korona) se strinja, da so nujni ukrepi 
izobraziti: 

Zagotoviti funkcionalnost kongresnih prostorov, oz. dvorane za kongrese, seminarje in 
prireditve narediti invalidom dostopne brez arhitekturnih in komunikacijskih ovir 5 
ponudnikov vidi kot ne-težaven ukrep, kot težaven ukrep 4 ponudniki, Hotel Kanin pa vidi ta 
ukrep kot zelo težaven, oz. zelo težko izvedljiv. Zadnji ukrep funkcionalnosti se nanaša na
re
težaven, hotela Sa
 
• Informacije: 
Vsi ponudniki vidijo posredovanje informacij gluhim gostom na recepciji v vizualni obliki kot 
težaven ukrep, isto velja za posredovanje informacij v avdio obliki slepim gostom. Objekt 
opremiti z jasnimi, standardnimi in mednarodnimi simboli vidi večina ponudnikov kot 
težaven ukrep, veriga hotelov Hit Holidays pa tega ukrepa ne vidi kot težavnega. Na ukrep ki 
se nanaša na informacije o objektu, tiskane cenike ter jedilnike, objavljene v povečani pisavi, 
je odgovorilo 6 podjetij. Vsem se zdi ta ukrep težaven, Hotelu Korona zelo težaven. Ukrep, da 
bi glavne informacije na spletni strani objavili v povečani pisavi, 7 podjetij vidi kot težaven 
ukrep, hoteli Kanin, Sabotin in Perla pa kot ne-težaven. Zadnji ukrep, ki se nanaša na 
informaci
H
težaven. 
 
• Storitve: 
Zagotavljanje fleksibilnosti in potrebne odstope od standardnih postopkov storitev za nudenje 
večjega ugodja gostom s posebnimi potrebami vidi večina ponudnikov kot težaven ukrep, 
Hotel Korona kot zelo težaven, Hotel Kanin pa kot ne-težaven ukrep. Primerno izobraževanje 
zaposlenih za izvajanje storitev, ki jih gostje s posebnimi potrebami potrebujejo, hotela Kanin 
in Park vidita kot ne- težaven ukrep, ostali kot težaven, hotel Korona pa kot zelo težaven 
ukrep. Poskrbeti, da lahko gost najame zunanjo pomoč, kot je osebni negovalec, znakovni 
tolmač, spremljevalec ipd., vidi večina ponudnikov kot težaven ukrep. Hotel Park kot zelo 
težaven, Hotel Korona pa kot ne-težaven ukrep. Nudenje posebnih storitev za osebe s 
posebnimi potrebami, kot so posebne terapije, programi sproščanja, zdravstveni programi itd., 
vidi večina ponudnikov kot težaven ukrep. Hotel Park kot zelo težaven, Hotel Korona pa kot 
ne-težaven ukrep. Zadnji ukrep se nanaša na zagotavljanje nemotenega vključevanja oseb s 
posebni
v
ukrep.

5  
turizem« 

 
Pri šestem sklopu vprašanj (glej Priloga 2, Tabela 5) so morala podjetja oceniti nujnost 
ukrepov.  
Ve ina ponudnikov (z

 



 

• vodstvo podjetja, 
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ami s posebnimi potrebami, 

 vzdrževalno in čistilno osebje (sobarice, hišniki, vzdrževalci, čistilke). 

nujno 
otrebna, predvsem hoteloma Kanin in Perla. Hotel Korona na to trditev ni odgovarjal. 

 
Slika 3: Nujnost ukrepov za povečanje dostopnosti in konkurenčnosti podjetja za »dostopni 

turizem« v Hitu 

• zaposlene o osnovah dela z oseb
• sprejemno osebje (v recepciji), 
• osebje v barih in restavracijah, 
•
 
Na naslednjo trditev je odgovorilo 9 ponudnikov. Izobraževanje zdravstveno-negovalnega 
osebja kot so terapevti, maserji, estetiki in športni inštruktorji predstavlja nujno potreben 
ukrep šestim ponudnikom, ostali trije menijo, da ta ukrep ni nujno potreben (hoteli Kanin, 
Park in Sabotin). Ukrep, ki poudarja izobraževanje trženjsko-marketinškega osebja, se zdi 
nujno potreben večini. Hoteli Kanin, Park in Korona tega ukrepa ne vidijo kot nujno 
potrebnega. Večina se strinja, da bi bilo potrebno izobraziti vodstvo podjetja, le v hotelih 
Kanin in Park so mnenja, da to ni potrebno. Enako velja za ukrep, ki poudarja sodelovanje s 
turistično strokovnimi, nevladnimi ter invalidskimi in upokojenskimi organizacijami ter 
njihovimi predlogi in ponujenimi izobraževanji. Vsi ponudniki (razen Hotela Korona, v 
katerem na to trditev niso odgovorili) se strinjajo, da bi bilo nujno potrebno nameniti del 
lastnih sredstev za prilagajanje ponudbe (strukturne prenove, izobraževanja) osebam s 
posebnimi potrebami. Zadnja trditev »Najeti zunanjega strokovnega svetovalca specialista za 
prilagajanje ponudbe osebam s posebnimi potrebami« se večini ponudnikov zdi 
p
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V primerjavi nujnosti ukrepov za povečanje dostopnosti in konkurenčnosti podjetij za 
»dostopni turizem« Hitovih ponudnikov z ostalimi izbranimi ponudniki v Sloveniji lahko 
vidimo, da se v povprečju Hitovim ponudnikom zdi najpomembnejše sledeče: posebej 
izobraziti zdravstveno-negovalno osebje, nameniti del lastnik sredstev za prilagajanje 
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ziti o osnovah dela z osebami s posebnimi potrebami ter posebej izobraziti 
rejemno osebje. 

Slika 4 tij  za 
»dostopni turizem« za Hitove hotele  z ostalimi izbranimi ponudniki v Sloveniji 

ponudbe (strukturne prenove in izobraževanja) ter najeti zunanjega strokovnega svetovalca 
specialista za prilagajanje ponudbe temu segmentu gostov. Ostalim izbranim ponudnikom pa 
se zdi najpomembnejše sodelovati s turistično strokovnimi, nevladnimi ter invalidskimi in 
upokojenskimi organizacijami. Tako enim kot drugim pa je pomembno tudi vodstvo podjetja 
in zaposlene izobra
sp
 

: Primerjava nujnosti ukrepov za povečanje dostopnosti in konkurenčnosti podje
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5.3.6 Finančna sredstva za prilagoditve in izobraževanje zaposlenih 

ripravljeni vlagati nobenih finančnih sredstev, saj je na prvem mestu odplačevanje kreditov.  

.3.7 Tip izobraževanj za zaposlene 

nja s seminarji in delavnicami. Hotelu 
orona pa teoretski tip izobraževanja s predavanji.  

 
Na vprašanje »Koliko finančnih sredstev bi bili pripravljeni vložiti v strukturne prilagoditve 
in koliko v izobraževanje zaposlenih« (glej Priloga 2, Tabela 6) večina ponudnikov ni 
odgovorila, ostali pa nimajo podatkov o finančnih sredstvih, ki so jih že vložili, oz. bi jih v 
bodoče bili pripravljeni vložiti. V enem podjetju so odgovorili, da trenutno ne bi bili 
p
 
5
 
Na osmo vprašanje (glej Priloga 2, Tabela 7), ki se nanaša na tip izobraževanj za zaposlene, je 
večina ponudnikov odgovorila, da bi jim najbolj ustrezal teoretsko-praktični (seminarji in 
delavnice) tip izobraževanja, s primeri dobrih praks in študijskih obiskov. Hotelu Kanin bi 
najbolj ustrezal teoretsko-praktični tip izobraževa
K
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 sklopu vprašanj (glej Priloga 2, Tabela 8) so morali ponudniki označiti trditve oz. 

voljo 
ovolj javnih, finančnih in drugih spodbud. Na trditev »na voljo je dovolj strokovno 

usposobljene podpore« tem ne strinjajo. 
 

Slika 5: Vzroki za prilagoditev ponudbe v Hitu 

5.3.8 Vzroki za prilagoditev ponudbe 
 
Pri devetem
vzroke, ki so oz. bi vplivali na njihovo odločitev za prilagoditev ponudbe osebam s posebnimi 
potrebami. 
Vsi, razen Hotela Kanin, so/ bi prilagodili svojo ponudbo gostom s posebnimi potrebami 
zaradi naraščajočega povpraševanja po tem tipu turizma. Na trditev »Zaradi ustvarjanja 
konkurenčne prednosti« je polovica ponudnikov odgovorila pritrdilno, druga polovica pa 
negativno. Vsi, razen Hotela Park, so/ bi prilagodili svojo ponudbo, ker so mnenja, da je treba 
vsem ljudem omogočiti počitnice. Nihče izmed ponudnikov (z izjemo Hotela Kompas) ni 
mnenja, da so/ bi morali svojo ponudbo prilagoditi, ker v segmentu oseb s posebnimi 
potrebami vidijo specializacijo. Trije ponudniki so/ bi svojo ponudbo prilagodili zato, ker so/ 
bi za to pridobili nepovratna sredstva, in sicer hoteli Kompas, Park in Perla. Večina 
ponudnikov se strinja (z izjemo hotelov Kompas in Sabotin), da za prilagoditev ponudbe ni 
dovolj informacij ter programov izobraževanja in usposabljanja za zaposlene v turizmu. Prav 
tako je večina mnenja (razen hotela Kompas in Park), da za prilagoditve ponudbe ni na 
d
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 naraščajoče povpraševanje po tem tipu turizma

ustvarjanje konkurenčne prednosti

 vsem ljudem omogočiti počitnice

v segmentu oseb s posebnimi potrebami vidimo našo specializacijo

pridobljena nepovratna sredstva

za prilagoditev ponudbe je na voljo dovolj informacij

za prilagoditev dovolj  izobraževanj in usposabljanj za zaposlene v turizmu

za prilagoditev dovolj javnih finančnih in drugih spodbud

za prilagoditev dovolj strokovno usposobljene podpore

V
zr

ok
i z

a 
pr

ila
go

je
no

st
 p

on
ud

b

ne
da

%

 
 

Med najpomembnejšimi vzroki, zaradi katerih bi bili tako Hitovi ponudniki kot ostali izbrani 
ponudniki pripravljeni prilagoditi svojo ponudbo so: naraščajoče povpraševanje po tem tipu 
turizma, ustvarjanje konkurenčne prednosti, vsem ljudem omogočiti počitnice ter zaradi 
strokovno usposobljene podpore. Najmanj pomembni vzroki za prilagoditev ponudbe pa so 
sledeči: v segmentu oseb s posebnimi potrebami vidimo našo specializacijo, za prilagoditev 

onudbe je na voljo dovolj javnih, finančnih in drugih vzpodbud. Ostalim izbranim 
onudnikom je nepomemben vzrok tudi »zato ker smo zato pridobili nepovratna sredstva«.  
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Slika 6: Primerjava pozitivnih  odgovorov za vzroke za prilagoditev ponudbe « za Hitove 
hotele  z ostalimi izbranimi ponudniki v Sloveniji 
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Slika 7: Primerjava negativnih odgovorov za vzroke za prilagoditev ponudbe « za Hitove 
hotele  z ostalimi izbranimi ponudniki v Sloveniji 
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bami. Večina 
onudnikov (razen hotela Kanin in Park) bi bila pripravljena skupaj s specializirano agencijo 
ripraviti in promovirati skupne promocijske akcije in posebne ugodne pakete.  

 
 

 
5.3.9  Sodelovanje s specializirano agencijo  
 
Zadnji sklop vprašanj (glej Priloga 2, Tabela 9) se nanaša na sodelovanje ponudnikov s 
specializirano agencijo za goste s posebnimi potrebami, ki bi slovensko dostopno turistično 
ponudbo usmerjeno posredovala turistom s posebnimi potrebami doma in v tujini. Večino 
ponudnikov zanima sodelovanje s specializirano agencijo, v hotelih Kanin, Park in Korona pa 
niso pripravljeni na sodelovanje. Prav tako bi večina ponudnikov (z izjemo hotelov Kanin, 
Kompas in Park) tej agenciji ponudila na voljo določen kontingent sob. Vsi ponudniki bi dali 
na voljo svoje kapacitete z namenom, da se v sodelovanju z drugimi turističnimi podjetji 
pripravijo skupni paketi spoznavanja Slovenije za osebe s posebnimi potre
p
p
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Slika 8: Načini sodelovanja s specializirano agencijo za goste s posebnimi potrebami v Hitu 
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Med najmanj zaželenimi načini sodelovanja s specializirano agencijo za goste s posebnimi 
potrebami med ostalimi izbranimi ponudniki je nudenje določenega kontingenta sob tej 
agenciji, med Hitovimi ponudniki pa priprava in promocija skupnih promocijskih akcij in 
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6 ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA  
 
Ugotovila sem, da je pojem »turizem za vse« tako v Sloveniji kot pri Hitovih ponudnikih še 
mlad, čeprav se v Hitu delno že zavedajo pomembnosti te vrste turizma. Menim, da je 
zavedanje o pomembnosti te ponudbe povezano tudi z dostopnostjo finančnih virov. Zaradi 
tega dejstva je v Hitovih hotelih bolj prisotno kot v ostalih hotelih v Sloveniji. Izjema so 
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 prvo hipotezo, da je Hit še na začetku razvojne poti 
lede invalidom prijaznih kapacitet.   

gosti  in v počasnosti prilagoditve ponudbe tovrstnim gostom, 
idi Suzana največji problem. 

ena izboljšati znanje zaposlenih v turističnih podjetjih o 
turizmu za vse« (Müller,2010).  

 

zdravilišča zaradi same vsebine ponudbe. Odziv na vprašalnik je bil izredno dober, saj so mi 
odgovorili vsi izbrani ponudniki. Iz tega je razvidno, da jim je pojem dostopnega turizma 
poznan, zaenkrat pa imajo še zelo malo kapacitet prilagojenih za ta segment gostov. 
Ugotavljam, da se še ne zavedajo tržnih priložnosti in ekonomskih učinkov, ki jih prinaša 
dostopni turizem. Zaenkrat jim osnovna ponudba prinaša še dovolj dohodka, vendar je 
povezava med starajočo družbo in invalidnimi zelo velika in tudi struktura Hitovih gostov bo 
zaradi tega dejstva vsako leto starejša. Potrebe po dostopnosti so torej podobne za oba 
segmenta, kar pomeni, da bodo prisiljeni prilagoditi hotelske kapacitete tako invalidom kot 
starejšim gostom. S tem sem potrdila
g
 
Suzana Pavlin, namestnica direktorja trženja v Hitu, mi je v intervjuju na vprašanje o vzrokih 
Hitove odločitve za ta segment gostov odgovorila, da je to nova ciljna skupina ljudi, ki bi bila 
primerna za trženje v določenih Hitovih hotelih. Glede na nove možnosti financiranja, glede 
na možno pridobivanje sredstev iz EU za te ciljne skupine in glede na to, da bo imela 
Slovenija agencijo, ki se bo ukvarjala s tovrstnimi prihodi gostov, vidijo to ponudbo kot 
poslovno priložnost. Nadalje je navedla probleme, s katerimi se pri uvajanju te ponudbe 
srečujejo, saj Hitovi hoteli ne izpolnjujejo vseh potrebnih zahtev za tovrstni turizem. 
Potrebnih bi bilo več sob za invalide, potrebni bi bili posebni pulti, dostopi, mogoče drugačni 
materiali, večja pisava in drugo. Potrebno bi bilo torej še veliko prilagoditev, v kolikor se 
zavestno odločijo za to vrsto ponudbe. Tudi odziv sodelavcev na »turizem za vse« je različen. 
Nekateri izmed njih so pripravljeni ponudbo prilagoditi v tej smeri, drugih to žal ne zanima. 
Le te bo potrebno izobraziti, saj bodo tako bolj sprejemali in razumeli  ta segment gostov. 
Prav tako pa bo potrebno ostale goste ozavestiti o sprejemanju različnosti. Suzana pravi: 
»Ljudje se odzivamo različno, vendar je vse več takšnih in drugačnih ljudi z različnimi 
problemi, tako da bo to postalo del vsakdanjika«. Prav v sprejemanju takšnih gostov, tako 
med zaposlenimi kot ostalimi 
v
 
Prav tako sem potrdila drugo hipotezo glede primera dobrih praks v Evropi, kjer so invalidom 
prilagojene tako namestitvene kapacitete kot celotna ponudba posameznih destinacij. Kot 
drugi ljudje, si namreč tudi invalidne osebe želijo preživeti počitnice bogate z aktivnostmi in 
izkušnjami. Zato ni dovolj le, da jim zagotovimo prenočišče, temveč tudi kakovostno 
gostinsko ponudbo, dostop do kulturnih znamenitosti, nakupovanje, javni prevoz, oglede, 
bančne in zdravstvene storitve uporabne za vse. Destinacija je torej popolnoma dostopna za 
»turizem za vse« šele takrat, kadar lahko ponudi celotno verigo storitev. Eden od 
pomembnejših kriterijev, ki vodi ljudi do tega, da postanejo zvesti destinaciji je, da ponudnik 
v tej destinaciji res lahko ponudi, kar obljublja in da kupec dobi izdelek in storitve, ki jih 
pričakuje. Zato je izrednega pom
»

 



 

Moja tretja hipoteza je bila, da Slovenija kot destinacija za invalide še ni dostopna. Po mojem 
mnenju v Sloveniji še nimamo pa še vzpostavljenega celovitega sistema, ki bi povezoval vse 
deležnike:  
• državo, ki bi zagotavljala pomoč pri financiranju investicij, 
• institucijo, ki bi zagotavljala izobraževanje, 
• turistično agencijo, ki bi se ukvarjala z organizacijo potovanj za invalide, 
• turistične ponudnike, ki bi imeli prilagojeno ponudbo za vse. 
 
Pri tem bi lahko pomagale raziskave, ki so jih na to temo že opravili v svetu in priporočila 
evropskih institucij.  
 
Strinjam se z mnenjem Simona Darcy-ja (2006, str. ix, x), ki pravi, da je velik problem 
pomanjkanje informacij, ki so na voljo širši industriji o možnostih ponudbe za dostopni 
turizem. Zato bi bilo nujno potrebno: 
• oceniti prispevek segmenta dostopnega turizma na gospodarstvo države, 
• predstaviti izkušnje dobrih praks tako turističnim ponudnikom kot industriji, ki proizvaja 

opremo in invalidom primerno infrastrukturo, 
• izdelati kakovosten spletni portal, ki bi ponujal  kakovostne informacije o dostopni 

ponudbi in natančen zemljevid dostopnih poti do objektov, 
• zagotoviti, da bi spletni portal služil tudi kot tržni kanal tako za ponudnike turističnih 

storitev, kot tudi ponudnike opreme in ostale infrastrukture. 

SKLEP 
 
Med turističnimi delavci, razen na področju zdraviliškega turizma in invalidom namenjenih 
turističnih kapacitet, invalidi še vedno veljajo za obrobno ciljno skupino gostov. Razmišljanje 
bi moralo potekati ravno v nasprotno smer, saj ima »turizem za vse« številne pozitivne učinke, 
tako na ljudi same kot na nacionalno gospodarstvo. Turistična potovanja invalidov so že 
zaradi varnosti bolj usmerjena na izven sezonske mesece in prav to dejstvo zmanjšuje 
sezonska nihanja turističnega povpraševanja, ki je skoraj v vseh državah velik problem. S tem 
prispeva tudi k ohranjanju delavnih mest, oziroma k stalnim zaposlitvam. Nova delovna mesta 
pa se ne ohranjajo samo v turističnem gospodarstvu, temveč posledično tudi v industriji in 
gradbeništvu, ki zagotavljata invalidom prilagojeno infrastrukturo in opremo.  
Mislim, da bi tudi v Sloveniji veliko več nastanitvenih obratov prilagodilo svoje kapacitete 
invalidom prijazno, če bi imela boljši dostop do ugodnih finančnih virov. V sedanjem času je 
zelo težko zagotoviti bančno financiranje investicij, pa tudi pridobivanje denarnih sredstev 
EU predstavlja zaradi zapletenih postopkov včasih velik problem. To velja predvsem za 
manjše ponudnike, ki težko zagotavljajo svoj delež sofinanciranja. Problem so tudi stari 
objekti, saj je zaradi zakonodaje na področju gradenj pridobivanje uporabnih dovoljenj zelo 
zapleteno.  
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Poleg izboljšanja dostopnosti finančnih virov bi bilo potrebno v prihodnosti pri uvajanju 
dostopnega turizma nameniti pozornost predvsem: zagotavljanju informacij, trženju in 
promociji, raziskati različne turistične zahteve ljudi glede na njihovo obliko invalidnosti in jih 
stalno nadgrajevati, vzpodbujati razvoj industrije, ki proizvaja opremo in infrastrukturo za 
invalide. To bi lahko dosegli tudi z zagotavljanjem državnih virov za podeljevanje nagrad pri 
oblikovanju izdelkov in z zavedanjem o ekonomskem vidiku dostopnega turizma. Velik 
poudarek bi moral biti na izobraževanju in usposabljanju, tudi z vključevanjem tematike v 
učne načrte na določenih srednjih šolah in univerzah. Prav tako bi morali turistični sektor 
seznanjati s študijami primerov najboljših praks v svetu, ki bi vključevale tudi razumevanje 
poslovne priložnosti v zvezi z dostopnim turizmom. Dobro bi bilo, da bi se vzpostavila 
organizacija, ki bi se ukvarjala z združevanjem vseh zgoraj navedenih. Informacije o njenem 
delovanju pa bi morale biti predstavljene na kvalitetno izdelanem spletnem portalu.  
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Priloga 2: Rezultati vprašalnika 

Tabela 1: Tip hotela glede na lokacijo/ vsebinsko ponudbo 
 

 TIP HOTELA TIP HOTELA % 
zdraviliški 0 0 
mestni 3 27 
kongresni 1 9 
zimsko letoviški 6 55 
obmorsko letoviški 0 0 
podeželski 0 0 
DRUŽINSKI 1 9 
HOTEL V VERIGI 0 0 
SAMOSTOJNI 3 27 

 
Tabela 2: Razvoj (vsem) dostopnega turizma 

 
 DA NE DA 

% 
NE % 

Ali ste seznanjeni s trendom razvoja “turizma za vse”?  9 2 82 18 
Ali vam je poznan ekonomski potencial tovrstne oblike 
turizma? 

2 9 18 82 

Ali ste že kdaj razmišljali o tem, da bi razvijali »turizem za 
vse« in svojo ponudbo prilagodili gostom s posebnimi 
potrebami?  

8 3 73 27 

Ali ste svojo ponudbo deloma že prilagodili gostom s 
posebnimi potrebami?  

10 
 

1 91 9 

Ali imate v podjetju izdelano politiko razvoja »turizma za 
vse«?  

0 11 0 100 

Ali se vam zdi, da bi vam prilagoditev ponudbe predstavljala 
veliko finančno breme v primerjavi s potencialnim dodatnim 
zaslužkom?  

10 1 91 9 

Ali se vam zdi, da imate na voljo dovolj znanja in primerno 
usposobljen kader za tovrstno prilagajanje ponudbe? 

1 10 9 91 

Ali vam je poznan certifikat “Invalidom Prijazno” ?  7 4 64 36 
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Tabela 3: Tipi gostov s posebnimi potrebami 
 

 DA NE DA % NE % 
gibalno ovirani 9 2 82 18 
slepi in slabovidni 1 9 9 82 
gluhi in naglušni 2 9 18 82 
osebe s težavami v govoru 3 8 27 73 
osebe s težavami in motnjami v duševnem razvoju 1 10 9 91 
diabetiki 8 1 73 9 
astmatiki 6 5 55 45 
alergiki 6 5 55 45 
pritlikavi 0 11 0 100 
seniorji (starejši od 65 let) 5 6 45 55 
drugo 0 5 0 45 

 
Tabela 4: Prilagajanje turistične ponudbe osebam s posebnimi potrebami skozi izobraževanja 

zaposlenih 
 

13 

FUNKCIONALNOST POVPREČNA 
OCENA 

zagotoviti nemoten dostop do objekta (parkiranje, vstop) 2 
zagotoviti funkcionalnost skupnih prostorov (npr. prilagojen recepcijski 
pult, prilagojeni prehodi med različnimi višinskimi nivoji, prilagojene 
širine vrat, zagotoviti oprijemala, prilagojeni vidni standardni kontrastni 
znaki, prilagojene sanitarije) 

4 

zagotoviti funkcionalnost sob (razporeditev v sobah, prilagojene 
sanitarije) 

3,7 

zagotoviti dodatno opremo v sobah (ambulift, negovalna postelja, višja 
postelja, videotelefon, telefon z izpisom besedila, lupa, računalnik z lupo, 
itd.) 

4,5 

zagotoviti funkcionalnost restavracijske ponudbe (mize v jedilnicah 
prilagoditi invalidom, prilagoditi samopostrežne obroke, alternative 
oblike tiskanih jedilnih listov) 

4,2 

zagotoviti funkcionalnost kongresnih prostorov (dvorane za kongrese, 
seminarje in prireditve narediti invalidom dostopne brez arhitekturnih in 
komunikacijskih ovir) 

3 

zagotoviti funkcionalnost rekreacijskih površin (bazen, fitnes, savne) 3,3 
INFORMACIJE  
gluhim gostom na recepciji posredovati informacije v vizualni obliki 3,6 
slepim gostom na recepciji posredovati informacije v avdio obliki 4,2 
objekt opremiti z jasnimi, standardnimi mednarodnimi simboli 2,9 
informacije o objektu, tiskane cenike ter jedilnike objaviti v povečani 
pisavi 

3,4 

glavne informacije na spletni strani objaviti v povečani pisavi 3 
izdelati načrt evakuacije za osebe s posebnimi potrebami 3,4 
STORITVE  
zagotoviti fleksibilnost in potrebne odstope od standardnih postopkov 
storitev za nudenje večjega ugodja gostom s posebnimi potrebami 

3,2 

primerno izobraziti zaposlene za izvajanje storitev, ki jih gostje s 
posebnimi potrebami potrebujejo 

3,1 

 



 

poskrbeti, da lahko gost najame zunanjo strokovno pomoč, kot je osebni 
negovalec, znakovni tolmač, spremljevalec ipd. 

3,2 

nuditi posebne storitve za osebe s posebnimi potrebami (posebne terapije, 
programi sproščanja, zdravstveni programi, itd.) 

3,4 

zagotoviti nemoteno vključevanje oseb s posebnimi potrebami v 
prostočasne in animacijske aktivnosti 

3,5 

 
Tabela 5: Nujnost ukrepov za povečanje dostopnosti in konkurenčnosti za »dostopni turizem« 

 
 POVPREČNA 

OCENA 
vodstvo podjetja in zaposlene, izobraziti o osnovah dela z osebami s 
posebnimi potrebami 

3,6 

posebej izobraziti sprejemno osebje 3,7 
posebej izobraziti osebje v barih in restavracijah 3,3 
posebej izobraziti vzdrževalno in čistilno osebje 3,7 
posebej izobraziti zdravstveno-negovalno osebje 3,6 
posebej izobraziti trženjsko-marketinško osebje 3,7 
posebej izobraziti vodstvo podjetja 3,3 
sodelovati s turistično strokovnimi, nevladnimi ter invalidskimi in 
upokojenskimi organizacijami ter njihovimi predlogi in ponujenimi 
izobraževanji 

3,6 

nameniti del lastnih sredstev za prilagajanje ponudbe osebam s posebnimi 
potrebami 

3,7 

najeti zunanjenga strokovnega svetovalca specialista za prilagajanje 
ponudbe osebam s posebnimi potrebami 

3,8 

 
Tabela 6: Finančna sredstva za prilagoditve in izobraževanje zaposlenih 

 
 SREDSTVA V 

€   
Vložili smo € v FUNKCIONALNE PRILAGODITVE ni podatka 
Pripravljeni bi bili vložiti € v FUNKCIONALNE PRILAGODITVE ni podatka 
Vložili smo € v IZOBRAŽEVANJA ni podatka 
Pripravljeni bi bili vložiti € v IZOBRAŽEVANJA ni podatka 
 

Tabela 7: Tip izobraževanj za zaposlene 
 

 ŠTEVILO 
ODGOVOROV 

 
% 

teoretski (predavanja)
 

1 10 

teoretsko-praktični (seminarji in delavnice)
 

1 10 

teoretsko-praktični (seminarji in delavnice) s 
primeri dobrih praks in študijskih obiskov

8 80 

internetno izobraževanje na daljavo 
 

0 0 

 
Tabela 8: Vzroki za prilagoditev ponudbe 
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 DA NE DA % NE % 
zaradi naraščajočega povpraševanja po tem 
tipu turizma 

9 1 90 10 

zaradi ustvarjanja konkurenčne prednosti 5 5 50 50 
zato, ker moramo vsem ljudem omogočiti 
počitnice 

9 1 90 10 

zato, ker v segmentu oseb s posebnimi 
potrebami vidimo našo specializacijo 

1 9 10 90 

zato, ker smo za to pridobili nepovratna 
sredstva 

3 7 30 70 

za prilagoditve ponudbe je na voljo dovolj 
informacij 

2 8 20 80 

za prilagoditve ponudbe je na voljo dovolj 
programov izobraževanja in usposabljanja za 
zaposlene v turizmu 

2 7 22 78 

za prilagoditve ponudbe je na voljo dovolj 
javnih finančnih in drugih spodbud 

2 8 20 80 

za prilagoditve ponudbe je na voljo dovolj 
strokovno usposobljene podpore 

6 4 60 40 

 
Tabela 9: Sodelovanje s specializirano agencijo 

 
 DA NE DA % NE % 
bi vas zanimalo sodelovanje s specializirano 
turistično agencijo za ljudi s posebnimi 
potrebami 

7 3 70 30 

bi tej agenciji ponudili na voljo določen 
kontingent sob 

7 3 70 30 

bi dali na voljo svoje kapacitete, da se v 
sodelovanju z drugimi turističnimi podjetji 
pripravijo skupni paketi spoznavanja 
Slovenije za osebe s posebnimi potrebami 

9 1 90 10 

bi se bili pripravljeni udeležiti hišnega sejma 
te specializirane agencije, kjer bi svojo 
dostopno ponudbo skupaj s svojimi 
promocijskimi materiali predstavili 

8 2 80 20 

bi bili pripravljeni skupaj s specializirano 
agencijo pripravljati in promovirati skupne 
promocijske akcije in posebne ugodne pakete 

4 2 67 33 
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