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1. UVOD 
 
Že več let delam v hotelu Jezero v Bohinju, zadnja štiri leta kot pomočnica direktorja in vodja 
trženja. Od leta 2002 sem tudi članica nadzornega sveta družbe IRP Alpinum d.d., edine 
lastnice družbe Alpinum hoteli d.o.o., ki ima v lasti hotel Jezero. Družba Alpinum hoteli 
d.o.o. je pred nekaj leti prenehala poslovno sodelovati z družbo Alpinum d.d., v kateri so bile 
organizirane skupne funkcije na področju trženja za šest hotelov in kamp. Tako se je po 
investiciji v letu 2003, ko se je obnovil stari del hotela z restavracijo in recepcijo ter povečalo 
število sob, na novo oblikoval oddelek trženja in začelo se je pojavljati vprašanje kako 
uspešno le-ta deluje v primerjavi z nekaterimi drugimi trženjskimi oddelki primerljivih 
hotelov v destinaciji Julijskih Alp. Ker sem v lanskem letu začela tudi s svetovalno 
dejavnostjo na področju trženja v hotelu Jelovica na Bledu, se je tako oblikovala priložnost, 
da se s primerjavo po posameznih elementih trženjskega spleta lahko izboljša trženje obeh 
hotelov.  
 

1.1.  Opredelitev problematike in namena 
 
Hoteli in restavracije so komercialna podjetja, ki s svojimi proizvodi in storitvami nastopajo 
na trgu. Med seboj in z drugimi podjetji tekmujejo za porabnikova finančna sredstva. V borbi 
za ohranjanje pridobljenega tržnega položaja (včasih celo za ekonomsko preživetje) morajo 
nenehno preverjati in izboljševati svoje proizvode in storitve, uvajati razne tehnološke in 
vodstvene spremembe ter na ta način povečevati učinkovitost in konkurenčnost (Mihalič, 
1999a, str. 185). 
 
V današnjem času trg od podjetij zahteva izjemno prožno poslovanje, ki omogoča hitro 
odzivanje na spremembe v okolju ter prilagajanje novim zahtevam kupcev. Zato se mora 
vodstvo podjetja zavedati nujnosti uvajanja sprememb, ki omogočajo izboljšanje poslovanja 
ter doseganje boljših poslovnih rezultatov, saj se s tem povečuje tudi uspešnost poslovanja. 
Vodstvo podjetja zato potrebuje informacije, ki ne bodo kazale zgolj finančnega stanja in 
uspeha podjetja, pač pa tudi njegove druge zmožnosti. Podjetja, ki želijo na trgu uspešno 
konkurirati, morajo sprejemati logiko doseganja poslovne odličnosti. Zato je nujno, da 
uporabljajo sodobna managerska orodja, ki omogočajo lažje sprejemanje odločitev o 
poslovanju podjetja ( Jerala Peterman, 2005, str. 5). 
 
V Sloveniji se sodobna managerska orodja, v primerjavi s tujino, uporabljajo v relativno 
majhnem obsegu. Rezultati raziskave, kjer je bilo zajetih 264 podjetij, kažejo, da slovenska 
podjetja najpogosteje uporabljajo koncept stalnih izboljšav poslovanja (22 odstotkov podjetij), 
celovito obvladovanje kakovosti (20 odstotkov podjetij) in benchmarking (17 odstotkov 
podjetij) (Tekavčič, Šink, 2002, str. 203).  
 
Eden od načinov izvedbe analize dejavnikov na področju trženja je uporaba metode 
benchmarkinga, katere naloga je pridobivati različne poslovne informacije o drugih podjetjih, 
namen pa ustvarjanje poslovnega znanja, ki nastaja z analizo in primerjavo značilnosti 
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različnih poslovnih dejavnikov raznih podjetij. Na osnovi tega lahko podjetje sprejema bolj 
kakovostne poslovne odločitve in s tem posledično zagotavlja učinkovitejše in uspešnejše 
poslovanje (Debeljak et al., 2002, str. 16). Izraz benchmarking je v slovenskem prostoru 
dobro poznan, čeprav so se v slovenski literaturi uveljavili tudi slovenski izrazi, na primer 
primerjalno presojanje, primerjalno ocenjevanje, posnemovalno primerjanje, poslovodenje na 
temelju usmernikov, količenje in podobno (Tekavčič, Šink, 2002, str. 198). 
 
Predmet proučevanja magistrskega dela je analiza trženjskega spleta in drugih dejavnikov 
trženja hotela Jezero, vzporedno pa je izpeljana še primerjava z enako analizo hotela Jelovica.  
 
Pri opredelitvi samega benchmarkinga sem se zaradi razširjenosti uporabe izraza v teoriji in 
praksi odločila obdržati kar splošno poimenovanje, ki pa sem ga v povezavi s praktičnim 
delom magistrskega dela, glede na primernost in predmet proučevanja, preimenovala v 
primerjalno analizo. 
 
Namen magistrskega dela je izdelati celovito analizo dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost 
trženja v hotelu Jezero in hotelu Jelovica. Izvedena analiza bo lahko nato osnova za 
oblikovanje ustreznih strategij in podlaga za postavljanje ciljev trženjskih oddelkov obeh 
hotelov. Za postavitev strateških ciljev in strategij mora namreč vodstvo podjetja imeti 
informacije o stanju v posameznih oddelkih in vplivu le-teh na uspešnost poslovanja podjetja 
kot celote. Te informacije pa lahko dobimo z analizo vplivov trženja na uspešnost podjetja in 
s primerjavo rezultatov analize trženjskega spleta in drugih dejavnikov trženja obeh hotelov. 
 

1.2.  Cilj in hipoteza dela 
 
Cilj magistrskega dela je primerjalno analizirati trženjski splet in druge dejavnike, ki vplivajo 
na uspešnost trženja v hotelih Jezero in Jelovica ter ugotoviti notranje potenciale in rezerve. 
Ti bodo nato osnova za oblikovanje strategije trženja in postavitev novih ciljev trženjskih 
oddelkov v obeh hotelih. 
 
Temeljna hipoteza je, da ima trženje velik vpliv na uspešnost poslovanja hotela, zato moramo 
nenehno spremljati dejavnike trženja in odkrivati še neizkoriščene notranje in zunanje 
potenciale. V managerski praksi je benchmarking vse pogosteje uporabljeno orodje. Kot 
metoda za izboljševanje konkurenčnosti se lahko uporablja samostojno, velikokrat pa 
dopolnjuje druge managerske metode izboljševanja poslovanja (Potokar, 2003, str. 25).  
 
Dejavniki trženja, ki sem jih analizirala, pomembno vplivajo na uspešnost in učinkovitost 
poslovanja hotela kot celote ter na njegovo konkurenčno sposobnost. Z uvedbo predlaganih 
izboljšav v trženju bosta hotela Jezero in Jelovica lahko okrepila položaj na trgu ter na ta 
način pridobila konkurenčno prednost. 
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1.3.  Metode dela 
 
Pri izdelavi dela sem uporabila metode deskripcije, primerjave, deduktivnega sklepanja in 
empirične metode znanstvenega raziskovanja. 
 
Raziskava teoretičnih spoznanj je v nalogi izvedena na osnovi strokovne literature in člankov 
domačih ter tujih avtorjev s področja strateškega upravljanja in poslovodenja, organiziranja in 
benchmarkinga, s poudarkom na analizi trženja v turizmu. Teoretična spoznanja s področja 
analize trženjskega spleta in drugih dejavnikov trženja sem poskusila aplicirati na primeru 
trženja v hotelih Jezero in Jelovica. Tista teoretična spoznanja, ki so se v praksi izkazala kot 
uporabna, sem poskušala predstaviti v svoji nalogi, pri čemer sem vključila tudi znanje, ki 
sem ga pridobila med magistrskim študijem. Pri analizi trženja obeh hotelov sem poleg 
teoretičnih spoznanj vključila tudi informacije iz poslovnih poročil in internih virov podjetij, 
razgovorov z zaposlenimi, internetnih virov, informacije pridobljene z anketami in seveda 
tudi lastno znanje in izkušnje, ki sem jih pridobila med večletnim delom v turizmu in 
hotelirstvu. 
 

1.4.  Zasnova dela 
 
V drugem in tretjem poglavju sem najprej s teoretičnega vidika opredelila hotelirsko 
dejavnost in še posebej izpostavila najpomembnejše značilnosti, ki vplivajo na uspešnost 
poslovanja hotelskih podjetij. Nato sem predstavila trženjski splet v turizmu in nadaljevala s 
segmentiranjem, ciljanjem in pozicioniranjem. V četrtem poglavju sem opredelila 
benchmarking in uporabo te metode pri trženju hotela.  
 
V petem poglavju sem prešla na praktični primer primerjalne analize trženja na primeru 
hotelov Jezero in Jelovica. Tu sem na kratko predstavila podjetji Alpinum hoteli d.o.o. in 
Hotel Jelovica Bled d.o.o. ter za boljše razumevanje razložila tudi organigrama obeh hotelov. 
Podrobno sem analizirala trženjski splet hotelov Jezero in Jelovica (turistični proizvod, ceno, 
tržno komuniciranje in tržne poti) ter ju primerjala. Prikazala sem kako v obeh hotelih 
segmentirajo svoje goste, na kakšen način uporabljajo ciljanje in kje pozicionirajo svoja 
hotela glede na konkurente. Zraven sem navajala priporočila, po katerih bi se glede na 
izvedeno primerjalno analizo trženje v obeh hotelih lahko izboljšalo. 
 
Magistrsko delo sem sklenila v šestem poglavju s kratkim povzetkom glavnih ugotovitev. 
 
 

2. HOTELIRSTVO 
 

Po naši zakonodaji (Zakon o gostinstvu, 1995; Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gostinstvu, 1999) je hotel ''gostinski obrat, ki ima v enem objektu najmanj petnajst sob in/ali 
apartmajev, ki jih oddaja gostom za prenočevanje''. V sklopu hotelskega objekta je največkrat 
tudi hotelska restavracija, kavarna ali drug podoben prehrambeni obrat. Zegg (Mihalič, 1999a, 
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str. 184) definira hotel kot podjetje, katerega osnovna dejavnost je prenočevanje in strežba 
gostov s hrano in pijačo. V to kategorijo lahko štejemo majhna vaška gostišča z nekaj sobami 
in velike hotele z več tisoč posteljami, enostavne družinsko vodene hotele in luksuzne hotele 
z enim zaposlenim na posteljo. 
 
Tako nastanitvena kot tudi prehrambena gostinska podjetja je potrebno kategorizirati. Glede 
na to se potem loči kakovost in asortiman storitev posameznih istovrstnih gostinskih podjetij 
in potencialni gost lahko že iz oznake kategorije razbere, kakšno raven kakovosti storitev 
lahko od določenega gostinskega podjetja pričakuje. Kategorije objektov se označujejo z 
različnim številom zvezdic, s črkami ali številkami, lahko tudi z drugačnimi simboli (Noč, 
2004, str. 22). Merila in način kategorizacije nastanitvenih obratov in marin določa Pravilnik 
o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (1997, 1998). Ministrstvo za 
malo gospodarstvo in turizem pa je leta 1998 izdalo tudi Navodilo za določitev kategorije 
nastanitvenih obratov na podlagi ocene, iz katerega izhaja, da je oceno potrebno priložiti za 
hotele, motele in penzione s štirimi ali petimi zvezdicami, za apartmaje, gostišča s tremi ali 
štirimi zvezdicami, za kmetije z nastanitvijo s tremi ali štirimi jabolki ter za kampe, 
prenočišča in prostore pri sobodajalcih s tremi zvezdicami.  
 

2.1.  Dejavnost hotelskih podjetij 
 
Gostinska podjetja so ustanovljena z namenom, da nudijo storitve osnovne dejavnosti. Poleg 
osnovnih lahko opravljajo tudi nekatere od stranskih in pomožnih dejavnosti, ki pa niso 
vezane na opravljanje osnovne dejavnosti. Od vrste gostinskega podjetja je potem odvisno, ali 
nudi storitve vseh treh sklopov - npr. hotel kot najznačilnejši predstavnik (Slika 1), ali pa 
samo storitve, vezane na strežbo jedi in pijač - npr. bar, kavarna (Mihalič, 1999a, str. 177). 
 
Slika 1: Vrste dejavnosti hotela 

HOTEL 
 

OSNOVNA DEJAVNOST 
Osnovne storitve 

 
STRANSKA DEJAVNOST

Stranske storitve 
 
 

 
POMOŽNA DEJAVNOST 

Pomožne storitve 

Sobe 
Restavracije 

Bar 
itd. 

Telefon 
Savna 

Kopanje 
Garaža 

Menjalnica 
itd. 

Pralnica 
Delavnica 

Vzdrževanje parkov 
itd. 

Vir: Mihalič, 1999a, str. 177. 
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2.1.1. Osnovne storitve hotelskih podjetij 
 
Osnovne storitve so vezane na osnovno dejavnost, ki je pri hotelskih podjetjih sestavljena iz 
treh sklopov (Mihalič, 1999a, str. 177; Sedmak, 2000, str. 33): 

• iz aktivnosti, vezanih na oddajanje sob oziroma nastanitev gostov in/ali 
• iz aktivnosti, vezanih na pripravo in strežbo pijače in/ali 
• iz aktivnosti, vezanih na pripravo in strežbo hrane. 

 
Oddajanje sob sodi v kategorijo nudenja neoprijemljivih storitev. Hotel proda oziroma odda v 
najem ustrezen prostor za določen čas. Vendar porabnik sobe ne kupi, jo le najame in 
uporablja določen čas ter potem zapusti hotel. Hotelska soba je nekoliko obrabljena, hotelir pa 
jo lahko znova ''proda''. Hotelski proizvod, ki je vezan na sobe, imenujemo prenočitev. Je 
neoprijemljiv, porabniku ostane samo spomin na neko doživetje (Mihalič, 1999a, str. 177). 
 
Strežbo pijač v gostinstvu lahko primerjamo s trgovino na drobno. Aktivnosti v zvezi z 
nudenjem pijač vključujejo nabavo, razstavo in prodajo, nekatere pijače pa zahtevajo tudi 
krajšo predpripravo (npr. koktejli, čaji). V nasprotju z oddajanjem sob je strežba pijač bolj 
oprijemljiva, vendar vključuje tudi element neoprijemljive storitve (strežba). Aktivnosti v 
zvezi z nudenjem pijač zahtevajo določene zaloge, ki morajo biti zadosti velike, da 
omogočajo zadovoljevanje potreb gostov po količini in asortimanu (Mihalič, 1999a, str. 178). 
 
Strežba hrane sodi tako kot strežba pijač v skupino kombiniranih proizvodov in storitev, 
dodatno pa vsebuje tudi proizvodno funkcijo. Aktivnosti gostinskega podjetja (hotela, 
restavracije, kavarne in podobno) glede nudenja hrane tako vključujejo nakup prehrambenih 
surovin, predelavo teh v končne proizvode (jedi), njihovo distribucijo in prodajo. Proizvod je 
oprijemljiv, čeprav ima, podobno kot strežba pijače, storitveni element. Nudenje prehrane 
zahteva učinkovito vodenje zalog in organizacijo proizvodnega procesa priprave hrane, saj se 
v večini hotelov ali restavracij hrana pripravlja na istem mestu, kjer se nudi gostu (Mihalič, 
1999a, str. 178). 
 

2.1.2. Stranske storitve hotelskih podjetij 
 
Sedmak (2000, str. 33) med stranske storitve šteje vse aktivnosti, ki so povezane z osnovnimi 
storitvami, jih olajšujejo in dopolnjujejo, vendar niso tipične za panogo gostinstva. Osnovna 
značilnost je, da se jih gostu praviloma posebej zaračuna. Mihaličeva (1999a, str. 179) za 
primer stranskih storitev navaja posredovanje telefonskih zvez za goste, pranje in čiščenje 
njihovega perila, nakup blaga v hotelski trgovini, garažiranje avtomobilov gostov, menjavo 
tujih valut in podobno. V to skupino sodijo tudi storitve, vezane na obisk savne, hotelskega 
bazena, športnih prostorov ipd., če se le-te gostu posebej zaračunajo in niso krite v ceni za 
nočitev. V primeru, ko lahko gostje hotela uporabljajo npr. bazen brezplačno, se ti stroški 
štejejo k osnovni dejavnosti. 
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2.1.3. Pomožne storitve hotelskih podjetij 
 
Pomožne storitve so po Sedmaku (2000, str. 33) tiste, ki nudijo podporo prvima dvema 
skupinama storitev in jih gostinska podjetja, npr. hotel, pogosto prepuščajo zunanjim 
pogodbenim partnerjem. Gostu se teh storitev ne nudi in ne zaračunava neposredno. Primer je 
lahko pralnica za pranje hotelskega perila, lastna pekarna, vzdrževanje, ogrevanje in podobno. 
Mihaličeva (1999a, str. 180) dodaja, da jih lahko opravlja tudi kakšno drugo, negostinsko 
podjetje, lahko pa se gostinsko podjetje iz ekonomskih in drugih razlogov odloči, da jih bo 
opravljalo v sklopu lastnega podjetja. 
 

2.2.  Osnovne značilnosti, ki vplivajo na uspešnost poslovanja hotelskih podjetij 
 
Mihaličeva (1999a, str. 168-176) še posebej izpostavi nekatere osnovne značilnosti, ki 
pomembneje vplivajo na uspešnost poslovanja hotelskih podjetij. Te so naslednje: 

• fiksna zmogljivost, 
• neobstojnost in kratkotrajnost storitev, 
• neenakomerno povpraševanje, 
• širok izbor storitev, 
• nemudnost storitev, 
• delovna intenzivnost, 
• lokacija, 
• relativna majhnost podjetij, 
• združena izvajanje in poraba, 
• kapitalna intenzivnost in 
• velik delež stalnih stroškov v celotnih stroških. 

 
V kratkem obdobju je količina hotelskih zmogljivosti fiksna. Določena je s količino ležišč 
in/ali sob. V sezoni visokega povpraševanja in polne zasedenosti zmogljivosti se (presežne) 
rezervacije odklanjajo, kar pomeni izpad prihodka. V obdobju nizkega povpraševanja hotel 
sicer lahko zmanjša nekatere stroške poslovanja, vendar je njihov večinski del stalen (npr. 
stroški administracije, elektrike, vzdrževanja, najemnine, obresti, amortizacije, ...). 
 
Hotelskih sob ali postelj se ne da uskladiščiti. Pravimo, da so hotelske storitve absolutno 
minljive oziroma neobstojne. Neprodana soba je izgubljena in pomeni nenadomestljiv izpad 
prihodka. Tudi zaloge hrane so pokvarljive, torej minljive, vendar ne tako zelo kot sobe. 
 
Značilno za povpraševanje po hotelskih storitvah je, da občutno niha. Npr. v času zajtrkov in 
večerij je neka restavracija lahko polno zasedena, vendar relativno prazna v času kosila. 
Nekateri hoteli imajo visoko stopnjo zasedenosti zmogljivosti med tednom zaradi poslovnih 
gostov, prazni pa so ob koncu tedna. Sezonski hoteli v turističnih destinacijah so lahko visoko 
zasedeni v času sezone in napol prazni ali celo zaprti izven sezone. 
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Za industrijska podjetja velja, da se iz ekonomskih razlogov specializirajo na proizvodnjo le 
nekaj proizvodov in velike količine. V nasprotju s tem imajo hoteli in restavracije nizek 
proizvodni obseg, nudi pa se veliko število različnih proizvodov. Lahko rečemo, da je izbor 
storitev širok. Večina restavracij nudi tri ali štiri različne obroke dnevno, vendar večje število 
različnih jedi za določen obrok še povečuje ponujeno število različnih proizvodov in 
zmanjšuje obseg proizvodnje posamezne vrste proizvoda. 
 
Medtem ko so kupci avtomobilov in pralnih strojev pripravljeni določen čas počakati na 
proizvod, mora gost, ki pride na kosilo, pijačo ali želi prenočiti, dobiti svojo storitev 
nemudoma. Časovni pritisk ustvarja v hotelih in restavracijah relativno stresno delovno 
ozračje, zato morajo biti aktivnosti natančno in dobro načrtovane. 
 
Za naravo storitev v hotelih in restavracijah je značilna delovna intenzivnost oziroma 
prisotnost žive delovne sile, ki je ne morejo nadomestiti stroji. V novejšem času mnogi hoteli 
uvajajo avtomatizacijo aktivnosti, vendar to nikakor ni primerljivo z možnostmi za uvajanje 
avtomatizacije v drugih podjetjih. V dejavnosti, ki temelji na nudenju storitev, je človeška 
delovna sila trenutno še nepogrešljiva. To se kaže v relativno visokih stroških dela. 
 
Hoteli in restavracije morajo biti locirani na mestu, kjer obstaja povpraševanje in se njihove 
storitve tudi potrošijo. To je navadno na privlačnih lokacijah (center mesta, razgledna točka, 
tranzitna točka in podobno). Takšne lokacije so sicer povezane z visokimi stroški pridobitve 
zemljišča in delovne sile, vendar hotel v cenejši industrijski četrti nima veliko možnosti, da bi 
posloval ekonomsko uspešno. 
 
Hotelska podjetja ali restavracije so relativno majhna, če jih primerjamo s podjetji v drugih 
dejavnostih. Celo največji hoteli so relativno majhni, če njihovo poslovanje primerjamo z 
velikimi, npr. energetskimi ali industrijskimi podjetji. Zato so možnosti za uveljavljanje 
prednosti ekonomije obsega omejene, težko pa je tudi pritegniti visoko usposobljene kadre. V 
zadnjem času se je s spremenjenimi razmerami pokazal določen napredek, ki so ga dosegle 
predvsem velike hotelske verige. Te znajo pritegniti dovolj visoko usposobljenega kadra in 
tudi bolje izkoristiti prednosti ekonomije obsega. 
 
Za hotele velja, da sta izvajanje in poraba pogosto združena. Hrana se pripravlja na istem 
mestu, kot se poje, poje se takoj, ko je pripravljena. Posledica je, da imajo nekatere 
restavracije najdražje kuhinje, ker so stroški tako visoki. 
 
Za izgradnjo hotela potrebujemo velik investicijski kapital, ki se veže pretežno v zemljišče in 
zgradbe. Dobre lokacije še dodatno zvišujejo investicijske stroške, ker vplivajo na visoke 
stroške poslovanja hotela in negativno na strukturo stroškov, kjer stalni stroški predstavljajo 
večinski delež. 
 
Razmerja med stalnimi in spremenljivimi stroški vplivajo na zahtevani obseg poslovanja, ki 
omogoča doseganje dobička. Podjetja, ki imajo višji delež stalnih stroškov v celotnem 
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prihodku, morajo prodati relativno večjo količino proizvodov, če želijo poslovati ekonomsko 
uspešno. Visoki stalni stroški na enoto proizvoda so posledica narave dejavnosti in značilni 
predvsem za nastanitveno gostinstvo, ker le-to zahteva precej osnovnih sredstev v obliki 
zgradb in zemljišč. Prav tako na relativno še višji delež stalnih stroškov na enoto vpliva nizka 
izkoriščenost zmogljivosti, ki je posledica sezonske narave turističnega povpraševanja. To se 
v zadnjem času delno spreminja, saj se hotelska podjetja vedno bolj trudijo zapolniti svoje 
zmogljivosti izven sezone. Eden najbolj priljubljenih načinov je postalo prirejanje seminarjev 
v jesenskih in pomladnih mesecih, ko je pomanjkanje gostov največje.   
 
 

3. TRŽENJE V TURIZMU 
 

Trženje v turizmu je najlažje predstaviti skozi elemente trženjskega spleta (turistični proizvod, 
cena, tržno komuniciranje in tržne poti), temu pa sem zaradi namena magistrske naloge 
dodala tudi segmentiranje, ciljanje in pozicioniranje v turizmu. To se mi zdi smiselno, saj 
imata tudi v praksi oba hotela, ki ju bom med seboj primerjala, trženje organizirano na taki 
osnovi. 
 

3.1.  Trženjski splet 
 
Trženjski splet je običajno sestavljen iz 4 P-jev (product – proizvoda, price – cene, place – 
tržnih poti in promotion – tržnega komuniciranja). Ker pa je turizem specifična dejavnost, 
kjer se poleg fizičnega proizvoda navadno prodajajo tudi storitve, se lahko storitvenemu 
trženjskemu spletu dodajo še 3 P-ji (Mihalič, 1999b, str. 90):  

• people – ljudje (število zaposlenih, izobrazba, lokalno prebivalstvo, odnos in 
podobno), 

• physical evidence – fizični dokazi (oprema, barve, osvetlitev, hrup in podobno) in 
• process – postopki (vključevanje porabnikov, postopki pri izvajanju storitev in 

podobno). 
 
V nadaljevanju sem se oprla na trženjski splet, ki se deli na 4 P-je, med storitvenimi elementi, 
ki so sicer del turističnega proizvoda, pa sem še posebej izpostavila zaposlene. 

 
3.1.1. Turistični proizvod 

 
Turistično potovanje predstavlja z vidika porabnika celo vrsto različnih storitev, npr. prevoza, 
nastanitve, ogleda znamenitosti, zabave (Mihalič, 1999b, str. 62). Turistični proizvod z vidika 
turista zato imenujemo integralni oziroma celotni turistični proizvod in pomeni celotno 
doživetje od trenutka, ko zapusti kraj stalnega bivališča, do trenutka, ko se vrne vanj (Mihalič, 
1999a, str. 43). 
 
Čeprav je na turistični proizvod najbolj smiselno gledati z vidika zadovoljevanja 
porabnikovih potreb, ga pogosto opredelimo tudi z vidika individualnega izvajalca. V tem 
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primeru govorimo o delnem turističnem proizvodu. Ta zajema posamezno storitev ali skupek 
več storitev, ki jih posamezni izvajalec izvaja oziroma prodaja (Mihalič, 1999b, str. 64). Z 
vidika hotela je turistični proizvod celotno doživetje, ki ga ima gost od prvega stika s 
hotelom, in vključuje storitve v času bivanja v hotelu, vse do odjave v hotelski recepciji 
(Mihalič, 1999a, str. 43). Hotelski proizvod zajema sobe (enoposteljne, dvoposteljne, hotelske 
apartmaje), gostinski del (mini bare, aperitiv bare, sobni servis, restavracije in podobno) in 
posebne storitve (fitnes, bazen, savna in podobno) (Kotler et al., 1999, str. 273). 
 
Na turistični proizvod lahko gledamo še s tretjega vidika, to je z vidika organizatorja 
potovanj. Pavšalni proizvod je standardiziran paket storitev, ki je sestavljen iz najmanj dveh 
potovalnih storitev, ki je vnaprej proizveden za neznanega porabnika in za trg, ki je razpisan v 
tiskanih in drugih medijih ter ponujen po javno objavljeni pavšalni ceni tako, da cene 
posameznih, v paket povezanih turističnih storitev, niso razpoznavne. Pavšalni proizvod je 
lahko blizu integralnemu turističnemu proizvodu, vendar pa nista identična (Mihalič, 1999b, 
str. 65). 
 
Kotler (1998, str. 432) loči pet ravni proizvoda: jedro, osnovni (generični) proizvod, 
pričakovani proizvod, razširjeni proizvod in potencialni proizvod. Osebno se mi zdi v primeru 
turističnega proizvoda bolj primerna razdelitev Žabkarjeve (2004), ki izpostavi le tri ravni 
proizvoda: osnovni (generični) proizvod, pričakovani proizvod in razširjeni proizvod.  Jedro 
proizvoda je namreč le osnovna storitev ali korist, ki jo porabnik kupuje, tržniki pa so tisti, ki 
ljudem koristi posredujejo. Jedro proizvoda morajo pretvoriti v osnovni proizvod, ki je 
temeljna različica proizvoda. Tako je hotel le zgradba s sobami, ki jih je možno najeti. Na 
drugi ravni pripravijo tržniki pričakovani proizvod, ki ga sestavlja vrsta lastnosti in pogojev, 
ki jih porabniki navadno pri nakupu že pričakujejo. Hotelski gostje, na primer, pričakujejo 
čisto posteljo in brisače, vodovodno napeljavo, telefon, omaro za obleke in primerno tišino. 
Na naslednji ravni pa je razširjeni proizvod, ki vsebuje dodatne storitve in koristi, zaradi 
katerih se turistični proizvod hotela razlikuje od konkurenčnih. Hotel lahko svojo ponudbo 
razširi s tem, da vključi kabelsko televizijo, šampon, sveže rože, hitro prijavo v hotel, odlično 
hrano, postrežbo v sobi in podobno. Današnja konkurenca je na ravni razširjenega proizvoda, 
vendar moramo upoštevati, da vsaka razširitev pomeni dodatne stroške za podjetje, razširjene 
koristi kmalu postanejo pričakovane, konkurenti pa se ob zviševanju cen lahko vrnejo k 
ponudbi ''golega proizvoda'' po nižjih cenah (Kotler, 1998, str. 432-433). 
 
Čeprav govorimo o turističnem proizvodu, le-ta ni v celoti fizični proizvod. Največkrat se v 
turizmu kupuje in prodaja storitve ali kombinacije fizičnega proizvoda in storitev (Mihalič, 
1999b, str. 47).  
 

3.1.1.1.  Značilnosti in posebnosti turističnih storitev  
 

Štiri osnovne značilnosti storitev so (Middleton, 2001, str. 28-32; Mihalič, 1999b, str. 47): 
• neotipljivost (neopredmetenost), 
• neločljivost izvajanja in porabe, 
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• variabilnost (spremenljivost) in 
• kratkotrajnost (minljivost). 

 
Za storitve je značilno, da so neotipljive. Za primer lahko vzamemo nočitev, ki je sama po 
sebi neotipljiva, vendar dobi svojo vrednost skozi prostor in predmete, ki jo obdajajo. 
Porabnik tako pred nakupom išče fizične dokaze o storitvi (npr. hotelski prospekt, katalog) 
(Middleton, 2001, str. 28-32; Mihalič, 1999b, str. 47). 
 
Neločljivost izvajanja in porabe pomeni, da potekata dejanji izvajanja in porabe istočasno. 
Izdelek lahko porabnik porabi takoj ali čez čas. Pri večini storitev gre za hkratno izvajanje in 
porabo, iz česar sledi (Middleton, 2001, str. 28-32): 

• da storitve ni mogoče ločiti od tistega, ki jo ustvari; zato mora porabnik priti k 
izvajalcu, hkrati pa porabnik storitve pred nakupom ne more preizkusiti, zato išče 
dokaze oziroma znake o kakovosti storitve in 

• da je porabnik vključen v storitev ali pa mora biti fizično prisoten pri njenem 
izvajanju; zato je tudi kakovost storitve, še posebej, če gre za delovno intenzivno 
storitev, zelo težko kontrolirati in zagotoviti stalno raven kakovosti. 

 
Z neločljivostjo je povezana tudi nemudnost storitev. Gost, ki pride na kosilo, pijačo ali želi 
prenočiti, zahteva storitev takoj. Časovni pritisk lahko povzroča osebju v hotelih in 
restavracijah precej stresa, zato morajo biti aktivnosti natančno in dobro načrtovane (Mihalič, 
1999b, str. 48). 
 
Variabilnost se nanaša na variabilnost v kakovosti storitev. Osnovna razlika med proizvodi in 
storitvami je, da se proizvodi proizvajajo, storitve pa izvajajo. Storitve nastajajo v določenem 
procesu (npr. prijava in odjava v hotelu, večerja v restavraciji). Ker se storitve izvajajo in je 
osnovni sestavni del storitve človek, se enaka raven kakovosti storitve ne more zagotoviti 
vnaprej. Na storitev vplivata tako izvajalec kot porabnik. Obnašanje enega ali drugega lahko 
pozitivno ali negativno vpliva na ostale. Zato je pomembno, da storitvena podjetja nadzirajo 
svoje storitve z ustreznimi delavci, standardizirajo storitve in spremljajo zadovoljstvo 
porabnikov (Mihalič, 1999b, str. 48). 
 
Kratkotrajnost storitev pomeni, da določena storitev obstaja oziroma jo je možno izvesti le v 
nekem določenem času in prostoru (Mihalič, 1999b, str. 48). Če podjetje storitve ne proda, je 
potencialni zaslužek tistega dne izgubljen za vedno. Za podjetje je torej odločilnega pomena 
pravilno načrtovanje storitvenih kapacitet, ko povpraševanje niha in iskanje načinov, kako 
ohraniti odjemalce tudi ob konicah, ko je povpraševanje lahko celo večje od zmogljivosti 
(Middleton, 2001, str. 28-32). 
 
Proizvajalec fizičnih proizvodov lahko svoj proizvod uskladišči, hotel jih ne more. 
Nezasedena soba na določen dan je naslednji dan za hotel izgubljena in se ne more več 
prodati. To lastnost različni avtorji imenujejo tudi pokvarljivost ali neobstojnost storitev 
oziroma nezmožnost zalog (Mihalič, 1999b, str. 48). Tako v obdobju nizkega povpraševanja 
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podjetje ne more kopičiti zalog, s katerimi bi se lahko na (pričakovano) povečanje 
povpraševanja v prihodnosti ustrezno pripravilo (Middleton, 2001, str. 28-32). 
 
Povezano z osnovnimi značilnostmi, ki so skupne vsem storitvam, so tu še vsaj tri posebnosti, 
ki veljajo za storitve na področju turizma. To so (Middleton, 2001, str. 45-47; Žabkar, 
Konečnik, 2001, str. 9): 

• sezonskost in druga nihanja povpraševanja, 
• visoki stalni stroški v celotnih stroških in 
• medsebojna odvisnost turističnih proizvodov oziroma komplementarnost. 

 
Za trg turističnih storitev so značilna nihanja povpraševanja glede na letni čas oziroma 
klimatske razmere, obenem pa so povezana s časom letnih dopustov, šolskih počitnic in 
večjih praznikov. Na spremembe v povpraševanju, ki so lahko precej nenadne, pa vplivajo 
tudi različni dogodki kot so vojne, terorizem, naravne katastrofe in podobno (Mihalič, 1999b, 
str. 49). Zaradi tega se spreminja izkoriščenost zmogljivosti turističnih podjetij. Naloga 
tržnikov je, da poskušajo usmeriti povpraševanje tudi na čas izven sezone in tako zapolnijo 
neizkoriščene zmogljivosti (Middleton, 2001, str. 45-47). 
 
V turistični dejavnosti so za večino podjetij značilni visoki stalni in relativno nizki 
spremenljivi stroški. Najlažje je to razložiti na primeru hotela. Že sam objekt in njegovo 
vzdrževanje predstavljata visoke stroške, tu pa so še plače zaposlenih, elektrika in podobno. 
Nasprotno so spremenljivi stroški (npr. plače sezonskih delavcev) precej nizki in v primerjavi 
s stalnimi praktično zanemarljivi. Problem stalnih stroškov je v tem, da ostanejo večinoma 
nespremenjeni v primeru, ko je hotel zaseden, delno zaseden ali popolnoma prazen 
(Middleton, 2001, str. 45-47). 
 
Medsebojna odvisnost turističnih proizvodov oziroma komplementarnost obsega po 
Middletonu (2001, str. 45-47) dva vidika: 

• ponudba enega turističnega izvajalca je v medsebojnem razmerju do ponudbe ostalih 
turističnih izvajalcev in 

• ponudba turističnih podjetij je v komplementarnem razmerju do neizvedene turistične 
ponudbe.  

 
En del brez drugega ne more obstajati (turistični proizvod poletne počitnice ima dve 
komplementarni dimenziji: na eni strani izvedene hotelske kapacitete in na drugi ugodne 
klimatske razmere v poletnih mesecih). Razlaga Mihaličeve (1999b, str. 50) je preprostejša. 
Komplementarnost pomeni, da se morajo turistični ponudniki v destinaciji medsebojno 
povezovati in usklajevati. Kakovost celotnega turističnega proizvoda se namreč meri po 
kakovosti delnega turističnega proizvoda najslabše kakovosti.  
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3.1.1.2.  Zaposleni 
 
V turizmu so zaposleni del turističnega proizvoda. Tržniki morajo razviti tehnike in postopke, 
s katerimi zagotovijo, da vsi zaposleni dobro poznajo proizvode, ki jih prodajajo, se 
poistovetijo s podjetjem, za katerega delajo in tako vplivajo na kvaliteto izvajanih storitev in 
zadovoljstvo porabnikov (Kotler et al., 1999, str. 319). Po Middletonu (Kočevar, 2003, str. 
17) so ljudje celo bistvena sestavina turističnega proizvoda. Ljudje, s katerimi ima gost 
neposredne stike, lahko bistveno vplivajo na zadovoljstvo porabnikov oziroma na kvaliteto 
turističnega proizvoda. Kočevarjeva (2003, str. 17) tudi trdi, da obstaja direktna povezava 
med zadovoljnimi zaposlenimi, zadovoljnimi porabniki in večjim hotelskim dobičkom. 
 
Koncept notranjega trženja torej temelji na zavedanju, da je za uspešno trženjsko aktivnost 
potrebno sodelovanje vseh zaposlenih. Zaposleni v prvi vrsti prihajajo v stik s končnimi 
kupci, zato morajo dobro poznati tako trženjske aktivnosti, kot tudi koristi, ki jih te prinašajo 
za potencialne porabnike, zanje in za podjetje. Istočasno morajo biti tudi zaposleni, ki delujejo 
v ozadju, dobro seznanjeni z aktivnostmi in njihovimi koristmi, da lahko uspešno podpirajo 
zaposlene v prvi vrsti (Mihalič, 1999b, str. 107). Za razliko od notranjega trženja, ki je 
usmerjeno na zadovoljevanje potreb zaposlenih, imenujemo trženje, ki je usmerjeno na 
zadovoljevanje potreb porabnikov, zunanje trženje (Kotler et al., 1999, str. 319). 
 
Za zaposlene na področju turizma so značilni veliko povpraševanje po dodatni delovni sili 
med sezono, visoka fluktuacija delovne sile, sezonska zaposlitev, geografska mobilnost, 
visoka stopnja ženske delovne sile, visoka stopnja nekvalificirane in slabše kvalificirane 
delovne sile, nižje plače in podobno (Pirjevec, 1998, str. 100-105). 
 

3.1.2. Cena turističnega proizvoda 
 
Cena je edini element trženjskega spleta, ki prinaša prihodek, vsi ostali namreč povzročajo 
stroške. Cena je tista količina denarja, ki se zaračuna v zameno za uporabo turističnega 
proizvoda ali storitve. Je plačilo, ki ga porabnik v procesu menjave za turistični proizvod 
dejansko plača oziroma za koristi, ki jih je na ta način pridobil (Kotler et al., 1999, str. 403). 
 
Ceno podjetje oblikuje tako, da zasleduje svoje cilje (prodajni obseg oziroma dobiček), 
medtem ko porabnik maksimira dobljene koristi ob ceni, ki jo mora plačati (value for money 
koncept). Odloča se med alternativnimi proizvodi in storitvami, ki imajo lahko različne cene 
(Mihalič, 1999b, str. 75). 
 
Kotler (1999, str. 404, 442-444) deli dejavnike, ki vplivajo na odločitve pri oblikovanju cen, 
na notranje in zunanje. Notranji faktorji vključujejo trženjske cilje turističnega podjetja, 
strategije trženjskega spleta, stroške poslovanja in organizacijo postavljanja cen, zunanji 
faktorji pa lastnosti trga in ponudbe, konkurenco in druge faktorje okolja (gospodarstvo, 
država in podobno). Ti dejavniki zahtevajo, da turistična podjetja sprejemajo kompleksne 
odločitve glede cen na dveh ravneh – strateški in taktični. Strateške cene so tiste, ki jih 
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podjetje objavi mesece vnaprej (npr. v katalogih, prospektih). So rezultat trženjskih odločitev, 
ki jih podjetje postavlja zaradi pozicioniranja, operativnih stroškov in ciljev poslovanja kot so 
rast, tržni delež, obseg prodaje, višina prihodka ter dobička. Taktične cene so rezultat 
trženjskih operacij in taktik ter jih podjetje postavlja občasno oziroma posluje z njimi na 
tedenski, dnevni ali urni osnovi. Z njimi se prilagaja last minute povpraševanju, nenadnim 
spremembam cen pri konkurentih, določa kratkoročni denarni tok in podobno (Middleton, 
2001, str. 142-144). 
 
V literaturi avtorji (Rojšek, Starman, 1994, str. 2-4; Kotler et al., 1999, str. 422-427) 
razlikujejo nekaj različnih metod oblikovanja cen, kot so oblikovanje cene glede na stroške 
(celotne, mejne, direktne, spremenljive), ciljni donos, konkurenco, povpraševanje oziroma 
zaznano vrednost proizvoda pri uporabniku, določanje cen ob ponudbi na natečaju in 
podobno. Turistična podjetja te metode med seboj kombinirajo, saj je nemogoče, da se na 
stroške ne bi ozirali in prodajali pod stroškovno ceno. Prav tako morajo skrbeti za 
konkurenčnost in upoštevati porabnike oziroma njihovo povpraševanje (Mihalič, 1999b, str. 
76-77). Turistična podjetja pri nas največkrat uporabljajo kombinacijo naslednjih treh metod: 

• oblikovanje cen glede na stroške, 
• oblikovanje cen glede na povpraševanje in 
• oblikovanje cen glede na konkurenco. 

 
Oblikovanje cene na osnovi celotnih stroškov zahteva poznavanje celotnih stroškov 
posameznega turističnega proizvoda. Turistična podjetja nato celotnim stroškom dodajo 
željeni pribitek za realizacijo dobička in na ta način oblikujejo končno ceno. Veliko turističnih 
proizvodov pa se na trgu nudi po stroškovni ceni, saj njihovi izvajalci računajo, da bodo 
dobiček realizirali iz naslova dodatne porabe obiskovalcev. Nizka cena za npr. penzionsko 
namestitev ima namen privabiti turiste, ki bodo s svojo izvenpenzionsko porabo v hotelu 
omogočili, da bo hotelir posloval ekonomsko uspešno. Nekatera turistična podjetja oblikujejo 
cene na osnovi spremenljivih ali direktnih ali mejnih stroškov. Teoretično je takšen model 
poznan kot metoda oblikovanja cene s pribitkom ali maržo na direktne ali spremenljive 
stroške. Pribitek (mark-up) je namenjen kritju indirektnih (stalnih) stroškov in oblikovanju 
dobička. V odvisnosti od povpraševanja pa se podjetja pogosto odpovedo pribitku ali 
njegovemu delu. Zaradi dejstva, da je turistični proizvod lahko pokvarljivo blago, ki ga ne 
moremo uskladiščiti, je ekonomsko smiselno, da se s prodajno ceno krijejo vsaj direktni, 
spremenljivi oziroma mejni stroški prodanega proizvoda. Izguba na stalnih stroških je namreč 
v obeh primerih enaka – če se turistični proizvod proda ali ne (Mihalič, 1999b, str. 76-77).  
 
Vedno več turističnih podjetij določa cene na podlagi povpraševanja oziroma zaznane 
vrednosti proizvoda v očeh porabnika. Podjetje uporablja necenovne spremenljivke 
trženjskega spleta, s katerimi dosega v očeh porabnika določeno vrednost proizvoda in 
postavi ceno tako, da se ta ujema z zaznano vrednostjo porabnika. Cena hotelske sobe se tako 
lahko spreminja glede na ciljni segment, v katerega spada gost. Za individualne goste so cene 
navadno nekoliko višje kot za skupine, spet drugačne so za poslovne oziroma seminarske 
goste in podobno. Zelo pomembno je poznavanje cenovne elastičnosti povpraševanja za vsak 
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segment. Največkrat je segment poslovnih gostov cenovno manj občutljiv in se na spremembe 
cen ne odziva bistveno, že manjše spremembe v cenah pa lahko vplivajo na segment 
individualnih gostov (Kotler et al., 1999, str. 425-426). 
 
Oblikovanje cen na osnovi konkurence je v turizmu dokaj pogosto. Veliko turističnih podjetij, 
še posebno organizatorjev potovanj in hotelskih podjetij, se zgleduje po cenah konkurentov, 
da bi tako lahko ostali na trgu. Najprej tržni vodje objavijo cenike za prihajajočo sezono, 
sledijo pa jim druga konkurenčna turistična podjetja. Samo tisti hoteli, ki imajo posebno 
lokacijo ali se po čem bistveno razlikujejo od drugih, si lahko privoščijo samostojno 
oblikovanje (višjih) cen. Takšen način oblikovanja cen lahko prispeva k stabilnosti trga, 
dokler se ne pojavi hotel ali organizator potovanj, ki skuša z agresivnim zniževanjem cen 
povečati tržni delež. V konkurenčnem boju za porabnike mu navadno sledijo tudi drugi, kar 
lahko privede do cenovne vojne (Mihalič, 1999b, str. 77). 
 
Ob upoštevanju treh sestavin cene: povpraševanja, stroškovne funkcije in cene pri 
konkurenci, lahko podjetje določi svojo ceno. Ta bo nekje med ceno, ki je tako nizka, da ne 
bo prinesla nobenega dobička, in ceno, ki je tako visoka, da bi odvrnila povpraševanje. 
Stroški predstavljajo spodnjo cenovno mejo. Cene pri konkurentih in cene nadomestnih 
izdelkov služijo podjetju za orientacijo pri določanju cene. Mnenje porabnikov o izrednih 
lastnostih izdelka, ki ga podjetje ponuja, postavi zgornjo cenovno mejo (Kotler, 1998, str. 
498).  
 
Te metode cenovni razpon zožujejo, vendar pa mora podjetje, preden se dokončno odloči o 
ceni, upoštevati še nekaj dodatnih dejavnikov (Kotler, 1998, str. 506-507): 

• psihologijo cen (višja kakovost v povezavi z višjimi cenami, uporaba lihih števil, ki 
predstavljajo popust ali cenenost nakupa in podobno), 

• vpliv drugih prvin trženjskega spleta na ceno (kakovost blagovne znamke, oglaševanje 
glede na konkurenco), 

• cenovno politiko podjetja in 
• vpliv cen na druge (zastopnike, prodajno osebje, tekmece, dobavitelje, vlado in 

podobno). 
 

3.1.3. Tržno komuniciranje v turizmu  
 
Splet trženjske komunikacije oziroma trženjski splet sestavlja pet poglavitnih dejavnosti 
(Kotler, 1998, str. 596): 

• oglaševanje, 
• neposredno trženje, 
• pospeševanje prodaje, 
• odnosi z javnostmi in  
• osebna prodaja. 
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Pomembno mesto v trženjskem spletu ima tiskano gradivo (brošure, turistični katalogi, 
turistični prospekti, letaki, posterji oziroma plakati, turistični vodniki, turistične karte, interni 
vodniki in revije, vozni redi, načrti mest, ceniki, koledarji prireditev, stenski in namizni 
koledarji, razglednice in podobno), zato ga nekateri avtorji navajajo kot poseben element 
(Middleton, 2001, str. 271-287; Žabkar, 2004).  
 
Osnovni namen tržnega komuniciranja je, da se porabnik zave obstoja proizvoda in da se 
spodbudi njegovo povpraševanje. Zato tržno komuniciranje vključuje tudi informativno 
dejavnost, kot je nudenje informacij in celo svetovanje potencialnim porabnikom preko 
distribucijskih mrež (Mihalič, 1999b, str. 80). 
 

3.1.3.1.  Oglaševanje 
 
Kot oglaševanje opredelimo ''vsako plačano obliko neosebnega predstavljanja in trženja 
zamisli, dobrin ali storitev, ki jo plača znani naročnik'' (Kotler, 1998, str. 627). Turistične 
proizvode oglašujejo v različnih medijih, najbolj pogosti pa so: radio, televizija, časopisi, 
revije, direktna pošta, rumene strani, oglasi na prostem, brošure in katalogi turističnih 
združenj, komercialni turistični vodiči, v zadnjem času pa tudi teletekst in internet.  
 

3.1.3.2.  Neposredno trženje  
 
Neposredno trženje je ''interaktivni sistem trženja, ki uporablja enega ali več oglaševalskih 
medijev (telefon, pošto ali drug oseben način), da na katerikoli lokaciji pripelje do merljivega 
odziva in/ali transakcije'' (Kotler, 1998, str. 655). 
 
Na začetku razvoja je naziv neposredno trženje označeval neposredni stik med ponudnikom in 
potencialnim porabnikom, npr. prek prodajnega osebja. Vendar pa so se za trženje ponudbe 
vedno bolj pričeli uporabljati telefoni in drugi mediji, zato se je opredelitev neposrednega 
trženja spremenila. Poudarek nove opredelitve je na merljivosti rezultata, to je na merljivosti 
naročil, ki nastanejo na osnovi aktivnosti neposrednega trženja. Nekateri zato to trženje 
imenujejo tudi trženje neposrednih naročil (direct-order marketing) (Mihalič, 1999b, str. 83). 
 

3.1.3.3.  Pospeševanje prodaje  
 
Pospeševanje prodaje sestoji iz zbirke orodij, ki jih potrebujemo za zlasti kratkoročno 
spodbujanje, da na ta način izzovemo hitrejše in/ali večje nakupe določenega 
proizvoda/storitve s strani porabnikov ali trgovine (Kotler, 1998, str. 664). Orodja, ki so na 
voljo za pospeševanje prodaje turističnih proizvodov, so številna: cenovni popusti, razprodaje, 
dodatne storitve, cenovni paketi, posebni proizvodi, posebni pogoji rezervacij, darila, 
brezplačni preizkus, tekmovanja, žrebanja nagrad, kuponi in podobno (Mihalič, 1999b, str. 
81). 
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Zlasti priljubljene so nižje cene in cenovni paketi, ko na primer hotelir ponudi vikend v hotelu 
po nižji ceni od redne. Pogosto v takšen paket vključi še storitve, ki sicer niso vključene v 
višjo redno ceno (npr. masažo, animacijo, plesni večer) in ga tako napravi privlačnejšega. 
Izpostaviti je potrebno predvsem pospeševanje prodaje s t.i. ponudbami rezervacij v zadnjem 
hipu, kjer gre za rezervacije tik pred odhodom na potovanje po močno znižani ceni. Turistične 
agencije oziroma organizatorji potovanj so razvili posebne sisteme, ki jih imenujejo ruleta. V 
tem primeru porabnik kupi poceni turistični proizvod, vendar si organizator pridrži pravico 
izbire destinacije ali hotelskega objekta. K pospeševanju prodaje sodijo tudi nagrade stalnim 
porabnikom. Nekatere hotelske verige so vključene v programe, ki temeljijo na posebnem 
zbiranju točk, ki jih porabnik dobi ob nakupu. Določeno število točk prinese nato določene 
ugodnosti v obliki cenovnih popustov, nagrad in dodatnih storitev ob nakupu novih 
proizvodov. Nekateri hotelirji oziroma predvsem lastniki penzionov uporabljajo tudi orodje, 
ki ga imenujemo brezplačni preizkus. Potencialnim porabnikom ponudijo ob prvem obisku 
brezplačno prenočevanje v njihovem penzionu, da bi jih tako prepričali v bodoči nakup 
(Mihalič, 1999b, str. 81). 
 
Našteta orodja pospeševanja prodaje turističnih proizvodov so usmerjena na končnega 
porabnika, vendar pa turistična podjetja uporabljajo tudi orodja, ki ciljajo na vmesnega 
porabnika – organizatorja potovanj ali agenta. Najpomembnejše so predstavitve na sejmih, 
zlasti na turističnih borzah, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje organizacij. Na 
sejmih, raznih prireditvah ali akcijah turistična podjetja prodajo pospešujejo tudi z žrebanjem 
nagrad, s tekmovanji, darili ali kuponi (Mihalič, 1999b, str. 81). 
 

3.1.3.4.  Odnosi z javnostmi  
 
Kotler (1999, str. 596) pojmuje odnose z javnostmi kot razne programe za trženje in/ali 
ohranjanje podobe podjetja oziroma proizvodov. Orodja za odnose z javnostmi so sporočila 
za tisk, govori, seminarji, letna poročila, dobrodelna darila, sponzorstvo, objave, odnosi s 
krajevnim okoljem, lobiranje, lastne revije in različni dogodki. 
 
V turistični dejavnosti za odnose z javnostmi skrbijo tudi posebne, nacionalne, regionalne ali 
lokalne organizacije, ki skušajo sistematično vplivati na mnenjske vodje in novinarje tako, da 
jih vabijo na potovanja, o katerih potem poročajo v različnih medijih. Študijska potovanja pa 
lahko organizirajo tudi turistična podjetja (Mihalič, 1999b, str. 82). 
 

3.1.3.5.  Osebna prodaja  
 
Osebna prodaja je neposreden stik med porabnikom in izvajalcem. V hotelu lahko prav vsi 
zaposleni prihajajo v stik z gosti, zato ločimo prodajne aktivnosti specializiranega prodajnega 
osebja in vsakodnevne prodajne aktivnosti vseh zaposlenih (npr. natakarjev, receptorjev), ki 
na ta način lahko prav tako vplivajo na predstavitev turističnega proizvoda (npr. natakar 
priporoči gostu dražje vino) (Middleton, 2001, str. 266). V osebno prodajo štejemo: prodajne 
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predstavitve, prodajna srečanja, spodbujevalne programe, vzorce, sejme in prodajne razstave  
(Kotler, 1998, str. 597). 
 
Osebna prodaja je stroškovno najučinkovitejše orodje na kasnejših stopnjah nakupnega 
procesa, še posebej pri spodbujanju naklonjenosti do izdelka, vplivu na prepričanje porabnika 
in odločitve za nakup. V primerjavi z oglaševanjem ima osebna prodaja tri dobre lastnosti: pri 
osebni prodaji pride do neposrednega, takojšnjega in vzajemnega odnosa med dvema ali več 
osebami, ki se tako lahko takoj prilagodijo (osebni stik), poglabljanja razmerja in odziva 
(porabnik čuti obvezo, ker je poslušal prodajalca) (Kotler, 1998, str. 616). 
 

3.1.4. Tržne poti v turizmu 
 
Po Middletonu (2001, str. 292) je tržna pot organiziran in vzdrževan sistem, ki ga oblikujemo 
in uporabljamo za zagotavljanje prodajnih mest in/ali dostopa do porabnikov, stran od 
lokacije porabe. Podobno jo tudi Kotler (1999, str. 452) opredeli kot skupek neodvisnih 
organizacij, vključenih v proces, ki naredi proizvod ali storitev dostopno porabniku oziroma 
poslovnemu partnerju. V gostinstvu in turističnih dejavnostih distribucijski sistem tako 
porabnika pripelje do proizvoda: hotela, restavracije, ladje, letala in podobno. 
 
Osnovna funkcija tržnih poti je doseči trg. Pri večini industrijskih proizvodov tržne poti 
omogočajo distribucijo fizičnih proizvodov od proizvajalcev do trga, kjer so dostopni 
potencialnim porabnikom. Tržne poti v turizmu pa omogočajo, da se potencialnega potnika 
privabi v destinacijo. Pri industrijskih proizvodih sta torej v ospredju logistična problematika 
in dostava, v turizmu pa se dostavljajo brošure in druge oblike trženjskega materiala, ki 
predstavljajo oprijemljivi del neoprijemljivega turističnega proizvoda (Mihalič, 1999, str. 83). 
 
Najbolj splošno je razlikovanje med neposrednimi in posrednimi tržnimi potmi. Kotler (1998, 
str. 529-530) navaja neposredno tržno pot tudi kot ničelno raven tržne poti. Predstavlja jo 
izvajalec, ki prodaja neposredno končnemu porabniku. Tržna pot ene ravni vključuje eno 
vrsto prodajnega posrednika, medtem ko ima tržna pot dveh oziroma večjega števila ravni 
vedno več posrednikov med izvajalci in porabniki. Po Mihaličevi (1999b, str. 84) je za večino 
domačih potovanj značilna neposredna tržna pot: potniki direktno rezervirajo turistične 
proizvode v destinaciji in si sami organizirajo prevoz do izbranega cilja. Bolj oddaljene 
destinacije pogosteje zakupijo kot pavšalna potovanja pri organizatorjih potovanja ali njihovih 
pooblaščenih agentih. To so posredne tržne poti, posrednik med porabnikom in destinacijo 
oziroma turističnim izvajalcem pa je lahko eden (npr. turistična agencija, organizator 
potovanj) ali več ( npr. turistična agencija - emitivni organizator potovanj - receptivni 
organizator potovanj), od česar je odvisna tudi dolžina tržne poti. Kotler (1999, str. 481) 
navaja razloge za uporabo posrednih tržnih poti. Ti so predvsem v večji učinkovitosti 
posrednikov zaradi boljšega dostopa do ciljnih trgov, saj jih zaradi stikov, izkušenj, 
specializacije in obsega poslovanja mnogo bolje poznajo in lahko ponudijo veliko več kot 
podjetje samo.  
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Middleton (2001, str. 296) poleg osnovne delitve razlikuje tudi več neposrednih tržnih poti: 
podjetje lahko proda svoj izdelek oziroma storitev porabniku na mestu izvajanja le-te, lahko 
uporablja različne načine neposrednega trženja in porabnik rezervira storitev preko 
rezervacijskega sistema, tretja možnost pa je ustanovitev lastnih poslovalnic podjetja, kjer 
nato porabnikom prodaja svoje izdelke in storitve. 
 
Turistične agencije in organizatorji potovanj so tako le del tržnih poti, po katerih se lahko 
prodaja turistični objekt. Za hotel je tržna pot tudi centralni rezervacijski sistem, drugi hoteli v 
hotelski verigi, letalske družbe, telefonske linije, svetovni splet in podobno. Rezervacijski 
sistemi (direktni ali on line) omogočajo hiter pregled prostih zmogljivosti in enostavne 
rezervacije. Danes so nekateri neposredno dostopni porabniku, ki lahko počitnice rezervira od 
doma s pomočjo računalnika. Svetovni splet (internet ali world wide web) je oznaka za 
globalno mrežo medsebojno povezanih računalnikov, ki predstavljajo globalni trg. Svetovni 
splet tako omogoča turističnim podjetjem, da preko njega nastopajo na elektronskem trgu. V 
tem primeru je svetovni splet prodajna pot turističnih podjetij, ki ima pred drugimi nekaj 
prednosti (je relativno poceni, ima izredno velik doseg, večpredstavni način prestavitve naredi 
proizvode bolj ''otipljive'' in privlačne, turistično podjetje lahko prek interneta tudi prodaja, 
ponudba je lahko vedno aktualna, omogoča komunikacijo s porabniki, je idealno orodje za 
raziskavo trga, močno pa je olajšana tudi komunikacija s poslovnimi partnerji) in seveda tudi 
slabosti (trženje in prodaja sta omejena le na specifičen segment kupcev, ki imajo dostop, 
pritiski konkurence so hudi, medij sam po sebi je pasiven, nastop na svetovnem spletu zahteva 
veliko organizacijskih sprememb – tudi izobraževanje in strokovno usposabljanje kadrov, 
problem je lahko tudi odvisnost od razvitosti infrastrukture, ažurnost podatkov in vprašanje 
učinkovitega in varnega poslovanja – plačevanje preko spleta v povezavi z možnostjo zlorabe 
podatkov) (Mihalič, 1999b, str. 85-90). 
 

3.2.  Segmentiranje, ciljanje in pozicioniranje  
 
Ciljno trženje v nasprotju z množičnim zahteva tri glavne faze. Prva faza je segmentiranje 
trga, to je postopek razčlenitve trga na različne skupine, za katere bi potrebovali posebne 
izdelke in/ali trženjske splete. Druga faza je izbor ciljnega trga, to je postopek izbiranja enega 
ali več tržnih segmentov, na katere namerava podjetje vstopiti. Tretja faza je tržno 
pozicioniranje, to je postopek ugotavljanja glavnih tržnih prednosti izdelka in komuniciranja o 
njih (Kotler, 1998, str. 265). 
 
V današnjih razmerah ni več možno, da bi ponujali proizvod, ki bi ustrezal celotnemu 
turističnemu trgu. Takšen pristop imenujemo masovno trženje, saj cilja na vse porabnike. Le 
malo podjetij lahko ponuja enak proizvod za vse. Naraščajoči stroški in konkurenca to 
enostavno preprečujejo. Zato je nujno, da podjetja trg segmentirajo in zadovoljujejo potrebe 
omejenega števila segmentov. S segmentiranjem podjetja ustvarijo homogene skupine 
porabnikov, ki imajo podobne potrebe in nakupovalno obnašanje (Mihalič, 1999b, str. 15). 
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Segmentacija temelji na predpostavki, da je trg mogoče razdeliti na različne segmente, ki jim 
ustrezajo različni proizvodi, ker imajo porabniki različne potrebe, želje, nakupovalne navade, 
proizvode različno pogosto kupujejo in podobno. Združevanje porabnikov v segmente pa 
mora zaradi trženjskih namenov izpolnjevati nekatere zahteve (Mihalič, 1999b, str. 16) : 

• jasnost opredelitve, 
• merljivost (velikost, potencialna kupna moč), 
• dosegljivost porabnikov, 
• zadostno velikost (dobičkonosnost) in 
• komercialno uporabnost. 

 
V praksi ločimo sedem glavnih načinov segmentiranja turističnih trgov, ki se lahko med seboj 
prepletajo in dopolnjujejo v namen analiziranja. Segmente na trgih v turizmu torej 
najpogosteje oblikujemo glede na (Middleton, 2001, str. 111): 

• namen potovanja (športne aktivnosti, počitnikovanje, posel, izobraževanje), 
• porabnikove potrebe, motive in koristi (zabava, sprostitev, nizke cene), 
• porabnikovo vedenje (nakupovalne navade – zvestoba, pripravljenost na nakup, status 

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

bivanja, velikost mesta, klima) značilnosti,  
• psihografske značilnosti (življenjski stil, osebnostne značilnosti, družbeni sloj), 
• geodemografske značilnosti (npr. na nekem območju, državi glede na določeno 

značilnost) in 
• ceno (različna cenovna elastičnost). 

 
Po Middletonu (2001, str. 106) hoteli svoje goste najpogosteje delijo na naslednje segmente: 

• poslovne potnike, 
• skupine, 
• individualne turiste, 
• turiste, ki zakupijo pavšalna potovanja pri organizatorjih potovanj in 
• seminarske goste. 

 
Segmentiranje trga odkrije priložnosti, ki pomenijo tržni segment za podjetja. Zdaj mora 
oceniti različne segmente in se odločiti, na koliko in katere se bo usmerilo. Pri tem mora 
podjetje upoštevati tri dejavnike (Kotler, 1998, str. 281-282): 

• velikost segmenta in njegovo rast: podjetja analizirajo velikost in rast segmenta ter 
izberejo tistega, ki zagotavlja najboljšo priložnost; 

• privlačnost z vidika konkurenčne strukture: podjetje mora oceniti vpliv petih 
dejavnikov in s tem povezanih nevarnosti na dolgoročno dobičkonosnost. To so 
sedanji konkurenti v panogi – nevarnost intenzivnega tekmovanja v segmentu, 
potencialni novi konkurenti – nevarnost vstopa potencialnih novih izvajalcev, 
nadomestni izdelki – nevarnost nadomestnih izdelkov, porabniki – nevarnost 



20  

naraščajoče pogajalske moči porabnikov in dobavitelji – nevarnost naraščajoče 
pogajalske moči dobaviteljev;  

• cilje in vire podjetja: podjetje mora poleg vsega proučiti kako se segment sklada z 
dolgoročnimi cilji podjetja, ali je dovolj izkušeno in ima vire, da uspe v tem segmentu. 

 
V vsakem segmentu obstajajo določeni pogoji za uspeh. Podjetje mora opustiti segment, če 
nima ene ali več sposobnosti in jih ne more pridobiti. Tudi če podjetje ima ustrezne 
zmogljivosti, mora razviti svoje največje prednosti. Vstopi naj samo na tiste tržne segmente, 
na katerih lahko ponuja več od drugih (Kotler, 1998, str. 282-283). 
 
Ko je podjetje ocenilo različne tržne segmente, se mora odločiti katere in koliko segmentov 
bo oskrbovalo. To je vprašanje izbire ciljnega trga. Izbira lahko med koncentriranim, 
nediferenciranim in diferenciranim trženjem. Ko se podjetje odloči za pokrivanje enega 
samega segmenta, imenujemo to koncentrirano trženje in je primerno predvsem za podjetja z 
omejenimi viri. Namesto pokrivanja majhnega deleža na velikem trgu, se raje odločijo za 
velik delež na enem ali več manjših trgih. Tako lahko podjetje doseže trden položaj v 
segmentu po zaslugi boljšega poznavanja potreb segmenta in posebnega ugleda, ki si ga je 
tam pridobilo. Kadar podjetje zanemari razlike med tržnimi segmenti in nastopi na celotnem 
trgu z eno tržno ponudbo, govorimo o nediferenciranem trženju. Pri tem upošteva to, kar je 
skupno, ne pa tega, kar je različno glede na potrebe porabnikov. Zato oblikuje takšen izdelek 
in program trženja, ki bosta pritegnila veliko število porabnikov, v zameno pa pričakuje večje 
prihranke stroškov. Pri diferenciranem trženju posluje podjetje na več tržnih segmentih in 
oblikuje posebne trženjske programe za vsak segment. Skupaj zagotavlja praviloma večjo 
skupno prodajo kot nediferencirano trženje, vendar pa to povečuje tudi stroške poslovanja 
(Kotler, 1998, str. 284-285). 
 
Ko podjetje izbere svoje ciljne tržne segmente, se mora samo še odločiti glede pozicioniranja 
na njih. To je postopek oblikovanja ponudbe in podobe podjetja z namenom, da v očeh ciljnih 
porabnikov pridobi neko vidno mesto z določeno vrednostjo. Od podjetja zahteva, da določi, 
koliko in katere razlike bo uporabilo za svoje ciljne porabnike. Na voljo je najmanj sedem 
strategij pozicioniranja, izmed katerih lahko podjetja izberejo najprimernejše (Kotler, 1998, 
str. 307, 311): 

• pozicioniranje na osnovi lastnosti, 
• pozicioniranje na osnovi prednosti, 
• pozicioniranje na osnovi uporabnosti, 
• pozicioniranje na osnovi uporabnika, 
• pozicioniranje glede na konkurenta, 
• pozicioniranje na osnovi vrste izdelka in 
• pozicioniranje na osnovi kakovosti/cene. 

 
V pozicioniranju ločimo tri stopnje. Najprej podjetje pri izdelku, storitvah, osebju in podobi 
določi možne razlike, ki bi jih lahko razvilo glede na konkurenčna podjetja. Nato določi 
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kriterije, na osnovi katerih bo izbiralo najpomembnejše razlike. In končno, za podjetje ni 
dovolj, da razvije jasno strategijo pozicioniranja. Vedeti mora tudi, kako porabnika na to 
strategijo opozoriti. Ciljnemu trgu mora učinkovito sporočiti, v čem se njegovi izdelki 
razlikujejo od konkurenčnih (Kotler, 1998, str. 312, 313). 
 
 

4. BENCHMARKING 
 

Benchmarking je zelo splošen poslovni koncept, ki ga v taki ali drugačni obliki uporablja prav 
vsako podjetje po svetu in tudi v Sloveniji. Najprej se je začel uporabljati v proizvodnih 
podjetjih na področju proizvodnje, razvoja in kakovosti. Prvotno je pomenil sistematičen in 
nepretrgan proces primerjave značilnosti najboljših izdelkov, storitev in delovnih procesov s 
ciljem izboljšanja uspešnosti. Prvi so izraz benchmarking in njegovo sistematično opredelitev 
uporabili v ameriški mednarodni korporaciji Xerox leta 1979, postopno pa se je obseg 
benchmarkina širil, tako da se največkrat opredeljuje kot proces nenehnega iskanja najboljših 
praks konkurentov in drugih podjetij, ki vodijo k nadpovprečni uspešnosti, če se uporabijo v 
podjetju (Debeljak et al., 2002, str. 15; Tomše, 2002, str. 20).  
 
Močno povečano uporabo benchmarkinga kot orodja za izboljšanje konkurenčne sposobnosti 
podjetja je zaznati ob koncu osemdesetih in v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ob 
stopnjevalnih pritiskih s strani globalnega trga. Pred tem so v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja v  podjetjih uporabljali predvsem po Porterju tako imenovano konkurenčno analizo, ki 
pa še vedno predstavlja nepogrešljivi del izdelave strategij (korporacijske, poslovne, 
marketinške itd.) (Agnič, 2004, str. 4).  
 
Obstaja veliko definicij benchmarkinga po posameznih avtorjih, vendar na koncu ugotovimo, 
da so si v osnovi med seboj precej podobne. Med prvimi je bencmarking kot ''iskanje 
najboljših panožnih praks, ki vodijo k najboljšim poslovnim rezultatom'', definiral Camp 
(1989, str. 12). Kearns (Camp, 1989, str. 10) ga opredeli kot ''nepretrgan proces primerjanja 
izdelkov, storitev in praks z najhujšimi tekmeci ali s tistimi, ki so priznani kot panožni vodje'', 
Keehley (1997, str. 39) pa kot ''proces identifikacije in sprejemanja najboljših praks za 
izboljšanje učinka''. Andersenova (1996, str. 4) definicija benchmarking opredeli kot ''proces 
neprekinjenega merjenja in primerjanja enega poslovnega procesa z ostalimi podobnimi v 
vodilnih organizacijah za pridobitev informacij, ki bodo pripomogle k identifikaciji in izvedbi 
izboljšav''. Watson (1993, str. 3) povzema definicijo ameriških organizacij za kakovost, te pa 
benchmarking opredelijo kot ''nepretrgan proces merjenja in primerjanja poslovnih procesov 
podjetja s poslovnimi procesi vodilnih podjetij, lociranih kjerkoli po svetu, s ciljem dobiti 
informacije, ki bodo podjetju pomagale začeti izvajati akcije za izboljšanje rezultatov.  
McNair in Leibfried (1992, str.1) ga kratko definirata kot ''zunanje osredotočenje na notranje 
aktivnosti, funkcije ali operacije z nalogo, dosegati nenehen napredek''. Najpodrobnejšo 
opredelitev pa je na osnovi tedaj obstoječih definicij podal Spendolini (1992, str. 9-10) in 
benchmarking opisal kot ''neprestan, sistematičen proces vrednotenja in primerjanja izdelkov, 
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storitev, delovnih procesov, operacij in poslovnih funkcij podjetij, ki predstavljajo najboljše 
prakse z namenom nenehnega izboljševanja''.  
 
Iz navedenih opredelitev lahko povzamemo glavne značilnosti in govorimo o benchmarking 
metodi kot o ''nepretrganem procesu primerjanja podjetja z drugimi, predvsem vodilnimi in 
najboljšimi podjetji na svetu, katerega izvajanje omogoča iskanje, kritično presojanje in 
uvajanje ustreznih praks, ki zagotavljajo podjetju dolgoročno konkurenčno prednost''. V 
definiciji se namesto izraza ''najboljša praksa'' raje uporablja izraz ''ustrezna praksa'', saj 
namreč ni nujno, da je najboljša praksa, ki sicer nekemu podjetju omogoča trajno 
konkurenčno prednost, uporabna tudi za podjetje, ki se z njim primerja (Bogataj, 2002, str. 
34). 
 
Metoda benchmarkinga torej omogoča podjetju ugotoviti v kakšnem položaju se nahaja 
nasproti drugim organizacijam, poveča kolektivno zavedanje vzrokov, ki so privedli do 
sedanjega položaja, in ponuja rešitve v obliki najboljših praks. S pridobljenimi informacijami 
se lahko odkrivajo vrzeli v posameznih elementih poslovanja, po drugi strani pa se lahko s 
spoznavanjem in prenosom najboljših poslovnih praks pripomore k izboljšanju poslovanja 
(Dmitrović et al., 2002, str. 107).  
 
Pri benchmarkingu gre za razumevanje, merjenje presojanje in primerjanje, torej za 
raziskovalni proces, ki zagotavlja koristne informacije, ki izboljšajo kakovost odločanja. Pri 
tem gre izpostaviti predvsem iskanje idej za izboljšanje poslovanja, ne pa za posnemanje, saj  
bi le-to lahko zavrlo ustvarjalnost v podjetju in posledica bi bile manjše izboljšave kot v 
primeru, če bi si podjetje na podlagi spoznanj iz procesa benchmarkinga prizadevalo svoje 
poslovanje izboljšati na način, da ne bi svojih konkurentov le dohitelo, temveč tudi prehitelo 
(Mihajlovič, 2002, str. 7). Benchmarking torej nima namena le v primerjanju konkurenčnih 
proizvodov in procesov ter prevzemanju njihovih tehnologij, temveč je velik poudarek tudi v 
oblikovanju neodvisnega pogleda na prihodnje poslovne priložnosti in njihovo izkoriščanje. 
 
Predmet obravnave v podjetju je lahko na primer izdelek, storitev, poslovni proces ali 
poslovna funkcija. Proces benchmarkinga ga namreč ne omejuje, saj je uporaben na vseh 
organizacijskih nivojih in v katerikoli funkciji (McNair in  Leibfried, 1992, str. 2). 
Osredotočen je na proces, kako se nekaj naredi, in ne na vsebino, kaj je treba narediti. Prav 
tako tudi ni omejen na značilnost podjetja, organizacije ali panoge, nepomembni pa so tudi 
lokacija, velikost ali vrsta lastnine (Bogataj, 2002, str. 34). 
 

4.1.  Vrste benchmarkinga 
 
Avtorji v literaturi navajajo več različnih vrst benchmarkinga, kar vodi do tega, da se tudi v 
praksi benchmarking aktivnosti na poti k doseganju cilja lahko nekoliko razlikujejo med 
seboj. Na splošno lahko benchmarking najprej razdelimo na dva tipa glede na to, kaj 
primerjamo z metodo benchmarkinga in kje oziroma od kod pridobimo informacije za 
primerjavo (Možina et al., 2002, str. 680).  
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Watson (1992, str. 8-10) navaja vrste benchmarkinga glede na prvi tip, torej glede na to, kaj 
primerjamo z metodo benchmarkinga. Z uporabo strateškega benchmarkinga se najpogosteje 
analizirajo najboljša podjetja na svetu iz drugih panog z namenom, da podjetje določi 
priložnosti za strateške spremembe ključnih poslovnih procesov. Z benchmarkingom 
dosežkov se analizira poslovanje podjetja relativno v primerjavi s konkurenti v panogi, 
procesni benchmarking pa se osredotoča na analizo izvajanja posameznih poslovnih procesov 
med določenimi najboljšimi podjetji ne glede na panogo. Podobno tudi Bogan in English 
(1994, str. 7) ločita tri osnovne vrste benchmarkinga na benchmarking procesov, dosežkov in 
strategij, Debeljak, Prašnikar in Ahčan (2002, str. 19) pa tej delitvi dodajo še četrto vrsto 
benchmarkinga, in sicer benchmarking konkurenčnih prednosti. Tu gre za orodje, s katerim si 
ustvarimo znanje o dejavnikih, na katerih temeljijo konkurenčne prednosti konkurentov in 
drugih podjetij, z namenom dolgoročnega izboljšanja svojih konkurenčnih prednosti. 
Podobno si z benchmarkingom strategij pridobimo znanje o značilnostih strategij, ki jih za 
doseganje ciljev uporabljajo konkurenti in druga podjetja, da bi si lahko dolgoročno  izboljšali 
uspešnost strategij za doseganje svojih ciljev. Naloga benchmarkinga procesov je ugotoviti 
značilnosti načrtovanja, zasnove, izvajanja in nadziranja različnih poslovnih procesov, s 
katerimi konkurenti in druga podjetja uspešno izvajajo svoje strategije ter s pomočjo tega 
znanja dolgoročno izboljšati izvajanje lastnih strategij. Nenazadnje tudi benchmarking 
dosežkov ustvarja znanje o dosežkih konkurentov in drugih podjetij ter na ta način omogoča 
podjetju relativno ovrednotiti svoje poslovne dosežke in izboljšati kakovost načrtovanja 
svojih strateških ciljev. 
 
Glede na drugi tip, torej od kod pridobimo informacije za izvedbo benchmarkinga, Camp 
(1995, str. 16) loči notranji (interni), konkurenčni, funkcijski in generični benchmarking. 
Notranji benchmarking pomeni primerjavo med podobnimi operacijami znotraj organizacije 
med različnimi poslovnimi enotami. Pri konkurenčnem benchmarkingu primerjamo podjetja s 
konkurenti in področji, kjer so konkurenti najuspešnejši. Funkcijski benchmarking predstavlja 
primerjavo med posameznimi poslovnimi funkcijami podjetja in poslovnimi funkcijami 
podjetij izven panoge, generični benchmarking pa predstavlja primerjavo procesov z 
najboljšimi podjetji na svetu. Tudi Spendolinijeva (1992, str. 17-21) delitev je precej 
podobna, saj vključuje notranji, konkurenčni in funkcijski (generični) benchmarking. Notranji 
benchmarking opredeli kot določitev praks ter medsebojno primerjavo podobnih aktivnosti 
znotraj podjetja na različnih lokacijah, oddelkih, poslovnih enotah in državah. Konkurenčni 
benchmarking obsega primerjanje izdelkov, storitev in procesov podjetja z neposrednimi 
konkurenti, funkcijski (generični) benchmarking pa predstavlja aktivnost posamezne poslovne 
funkcije, ki jo primerjamo s podjetji, ki so poznana kot najboljša na določenem poslovnem 
področju.  
 
Glede na področje delovanja lahko benchmarking razdelimo na primerjavo znotraj podjetja 
oziroma notranji (interni) benchmarking, ko pa izdelke, storitve, procese in prakse 
primerjamo navzven z drugimi podjetji, govorimo o zunanjem (eksternem) benchmarkingu. V 
primeru, da so ta druga podjetja neposredni konkurenti, je to konkurenčni benchmarking, v 
nasprotnem primeru pa nekonkurenčni benchmarking. Nekonkurenčni benchmarking je 
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smiselno naprej razdeliti še glede na to, ali gre za primerjavo z vodilnimi podjetji v panogi 
(funkcijski benchmarking) ali pa podjetje primerjamo z najboljšimi podjetji ne glede na 
panogo (splošni benchmarking). Razdelitev je za prikazana na sliki 2. 
 
Slika 2: Vrste benchmarkinga 

 
Vir: Antončič, 1995, str. 19. 
 
Notranji benchmarking predstavlja najpreprostejšo obliko benchmarkinga, saj pomeni 
primerjanje z drugimi deli v okviru istega podjetja, medtem ko ga zunanje ovire ne zanimajo 
(Bendell et al., 1993, str. 69). Podjetje ne išče najboljše prakse na svetu, ampak jo ugotavlja 
znotraj lastne organizacije in skuša razumeti svoje notranje delovanje ter doseči napredovanje 
posameznih poslovnih praks glede na najboljšo prakso znotraj podjetja. To pomeni, da se 
proces učenja z notranjim bencmarkingom prične doma (Spendolini, 1992, str. 16). 
 
Že vnaprej se torej predpostavlja, da znotraj enega podjetja obstajajo občutne razlike med 
delovnimi procesi in njihovimi rezultati. Z notranjo primerjavo se odkriva najboljše prakse v 
podjetju in hkrati analizira, zakaj določeni deli ne delujejo enako dobro kot ostali. Cilj je 
postaviti notranje standarde in jih vpeljati v manj uspešne dele podjetja. 
 
Prednost notranjega benchmarkinga je predvsem v dostopnosti podatkov, največja 
pomanjkljivost pa v zanemarjanju dogajanja v okolju in pretežnega ukvarjanja s samim seboj.  
 
Nasprotno je zunanji benchmarking usmerjen navzven, na zunanje okolje, kjer se podjetje 
srečuje z drugimi podjetji.  
 
Konkurenčni benchmarking je prav gotovo najtežje izvedljiv in tudi najbolj občutljiv, saj od 
konkurenčnih podjetij ne gre pričakovati pripravljenosti za izmenjavo izkušenj in znanja. Tudi 
v primeru, ko že dobimo potrebne podatke, so ti vsekakor uporabni zaradi enakega področja 
delovanja, vendar pa nam velikokrat ne služijo najbolje, saj ne predstavljajo najboljših praks. 
Predmeti primerjave konkurentov so navadno dobro primerljivi, pričakovan rezultat 
konkurenčnega benchmarkinga pa je povečano zavedanje o svoji organizaciji in o konkurentih 
(Boxwell, 1994, str. 31, 32). 
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Cilj podjetja je ugotoviti kaj, na kakšen način in kako dobro dela samo v primerjavi s svojimi 
konkurenti in pri tem, če je mogoče, poskuša prevzeti prakse konkurentov, ki so boljše od 
njegovih (Marčetič, 2006, str. 11). 
 
Prednosti konkurenčnega benchmarkinga iščemo v primerljivosti različnih podatkov, 
informacij, poslovnih rezultatov, pa tudi poslovnih praks in tehnološke opremljenosti. 
Problemi, ki se pojavljajo, izhajajo v glavnem iz same konkurenčnosti, saj je težko priti do 
zanesljivih in ažurnih informacij, prisotne pa so lahko tudi etične ovire. 
 
Kadar podjetja, ki se primerjajo med sabo, ne delujejo v isti panogi ali na istem trgu, 
govorimo o nekonkurenčnem benchmarkingu. Tega naprej razdelimo še na funkcijski in 
splošni benchmarking. 
 
Pri funkcijskem benchmarkingu gre za primerjavo s podjetji, ki niso neposredni konkurenti, 
vendar delujejo v isti panogi oziroma opravljajo isto funkcijsko dejavnost (Bendell et al., 
1993, str. 69). Nekatere poslovne funkcije in procesi so lahko kljub različnosti med panogami 
enaki ali vsaj primerljivi med seboj. Ker so podjetja, s katerimi se primerjamo, največkrat 
najboljša podjetja v panogi, pa to vrsto benchmarkinga imenujemo tudi panožni 
benchmarking (McNair in Leibfried, 1992, str. 326). 
 
Splošni benchmarking je zelo podoben funkcijskemu, le da presega meje posamezne panoge. 
Pri tem primerjamo poslovne procese, ki potekajo vzdolž različnih funkcij in v različnih 
panogah (Bendell et al., 1993, str. 69). Cilj splošnega benchmarkinga je odkriti najboljše 
izmed najboljših praks oziroma se primerjati z najboljšimi podjetji, saj so nekatere poslovne 
funkcije in procesi enaki ali vsaj podobni ne glede na razlike med panogami. 
 
Glavna prednost funkcijskega in splošnega benchmarkinga je v možnosti neposrednega 
prenosa najboljših praks med podjetji, ker ni ovire v konkurenčnosti. Težave se lahko pojavijo 
zaradi razlik v kulturnem, etičnem in drugih okoljih, v katerih podjetja delujejo, lahko jih 
povzročajo nekatere prakse, ki niso direktno prenosljive ali pa je potrebno za prilagajanje 
porabiti veliko časa (Spendolini, 1992, str. 17). 
 

4.2.  Benchmarking modeli 
 
Benchmarking kot proces primerjanja z boljšimi praksami se vsebinsko razčlenjuje na 
metriko in prakso. V metričnem delu se ugotavljajo razlike oziroma vrzeli med nami in 
najboljšimi, in sicer kje se nahajajo, kolikšne so in kdaj so nastale. Vrzeli lahko obstajajo med 
praksami, njihovimi učinki ali obojim. V praktičnem delu pa se ugotavlja, kako vrzeli 
odpraviti in se jih praviloma tudi dejansko odpravi. Metrika pomeni ovrednotene učinke, 
prakse pa so opredeljene kot uporabljene metode (Camp, 1989, str. 4). 
 
Ne glede na vrsto benchmarkinga lahko torej podjetje v praksi uporabi enega izmed številnih 
možnih načinov izvajanja benchmarkinga. Izbor določenega načina izvajanja benchmarkinga 
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z izbranim številom korakov imenujemo tudi benchmarking model. Vsi modeli sledijo 
nekemu logičnemu, sistematičnemu zaporedju aktivnosti, ki vodijo do željenega rezultata in 
se med seboj bistveno ne razlikujejo. Podjetja imajo tako na voljo veliko možnosti za izbiro 
modela, po katerem želijo doseči izboljšane rezultate poslovanja, k že obstoječim pa lahko 
dodajo tudi svojo lastno različico. 
 

4.2.1. Model benchmarkinga po Spendoliniju 
 
Spendolini (1992, str. 48) govori o petih ključnih stopnjah procesa benchmarkinga, ki pa jih 
podjetja nato po želji lahko razdelijo še na manjše korake. Te faze so: 

• določitev predmeta benchmarkinga, 
• oblikovanje benchmarking tima, 
• izbor benchmarking partnerjev, 
• zbiranje in analiziranje benchmarking informacij, 
• izvajanje akcij. 

 
Proces benchmarkinga mora biti nepretrgan proces, ki se izvaja neprestano. Le na ta način 
lahko podjetje odpravi ugotovljene vrzeli in se prilagaja hitrim spremembam ter tako izboljša 
svoje poslovanje. Spendolini je to nazorno pokazal grafično, s krogi, ki jih povezujejo puščice 
(slika 3).  
 
Slika 3: Model benchmarkinga po Spendoliniju 
 

 
 
Vir: Spendolini, 1992, str. 48. 
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4.2.2. Model benchmarkinga po Watsonu 
 
Watson (1992, str. 12) uporablja šeststopenjski model benchmarkinga, ki temelji na 
Demingovem PDCA (angl. plan-do-check-act) ciklu, t.i. planiraj-naredi-preveri-deluj. Ta 
filozofija temelji na zaznavi potrebe po spremembi, ki zahteva planiranje za izvedbo novih 
rešitev, ki jih je potrebno uresničiti in kasneje spremljati z namenom preverjanja učinkov 
sprememb, vedno znova pa je potrebno preverjati tudi potrebe po novih spremembah. Na sliki 
4 vidimo kako se Watsonov model povezuje s fazami PDCA. 
 
Slika 4: Model benchmarkinga po Watsonu 
 

 
 Vir: Watson, 1992, str. 12. 
 
Faza planiranja se nanaša na razumevanje in merjenje kritičnih dejavnikov uspeha. Faza 
izvedbe vključuje iskanje primernih podjetij za primerjavo procesov, spremljanje rezultatov 
procesa in analizo razlik v poslovanju ter določitev in pojasnitev glavnih vzrokov za te 
razlike. Faza preverjanja zajema izbor najboljših praks in možnosti za prilagoditve na 
podjetje, faza delovanja pa se nanaša na uvedbo in integracijo izboljšav v poslovne procese.  
 

4.2.3. Model benchmarkinga po Campu  
 

Campov (1989, str. 17) model benchmarkinga obsega deset korakov, ki so vključeni v štiri 
osnovne faze (planiranje, analiza, integracija in izpeljava akcij). Na koncu lahko podjetje po 
uspešno izvedenih korakih doseže stopnjo zrelosti (slika 5). 
 

Planiranje: razumevanje in merjenje kritičnih 
dejavnikov uspeha 

Iskanje: iskanje primernih podjetij za primerjavo 
procesov 

Opazovanje: spremljanje rezultatov procesa in 
analiza razlik v poslovanju 

Analiza: določitev glavnih vzrokov za razlike v 
poslovanju 

Prilagoditev: izbor najboljših praks in prilagoditev 
na podjetje 

Izboljšanje: uvedba in integriranje izboljšav v 
poslovne procese 

Planiraj 

Naredi 

Preveri 

Deluj 
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Slika 5: Model benchmarkinga po Campu 

 
        
 
 
            
Vir: Camp, 1989, str. 17. 
 
V fazi planiranja se najprej določi predmet benchmarkinga, nato se izbere benchmarking 
partner, sledi določitev metode zbiranja podatkov in samo zbiranje. S fazo analize se ugotovi 
sedanja vrzel in določi možne prihodnje cilje, v fazi integracije pa gre za posredovanje 
rezultatov in določitev realnih ciljev prihodnjega poslovanja podjetja. Sledi izpeljava akcij, ki 
obsegajo izdelavo akcijskih načrtov, njihovo implementacijo in spremljanje rezultatov. Zadnji 
korak pomeni ponoven zagon procesa benchmarkinga, saj je za prehitevanje konkurentov 
potreben neprestan proces spreminjanja. Ko so vrzeli odpravljene in presežene pa lahko 
podjetje z vključitvijo boljših praks v svoje lastne procese doseže vodilno pozicijo na trgu. 
 

4.2.4. Model benchmarkinga po Chang in Kellyju 
 
Chang in Kellyjevo (1995, str. 15) različico procesa benchmarkinga sestavlja sedem stopenj 
(slika 6): 

• določitev predmeta primerjave, 
• določitev parametrov primerjave, 
• izbira primernih podjetij, 
• zbiranje podatkov, 
• analiza podatkov, 
• določitev ciljev in priprava akcijskega plana,  
• nadzorovanje izvajanja. 

 

Planiranje 

Izpeljava 
akcij 

Analiza 

Integracija 

1  Določitev predmeta benchmarkinga 
2  Določitev benchmarking partnerja 
3a  Določitev metode zbiranja podatkov 
3b  Zbiranje podatkov 
   
4  Določitev vrzeli 
5  Določitev možnih prihodnjih ciljev 
   

6  Posredovanje rezultatov (komunikacija) 

7  Določitev realnih ciljev poslovanja 

 
8  Oblikovanje akcijskih načrtov 
9  Implementacija načrtov in spremljanje rezultatov 
10  Benchmarking kot neprestani proces izboljševanja 

procesov 

       Zrelost -       dosežena vodilna pozicija na trgu 
 -       prakse popolnoma integrirane v procese 
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Slika 6: Model benchmarkinga po Chang in Kellyju 
 

 

 
Vir: Lastno delo. 
 
V prvem koraku sedemstopenjskega benchmarking modela je potrebno določiti predmet 
primerjave oziroma področje, ki ga želi podjetje z benchmarking procesom izboljšati. 
Opredeljen mora biti tudi osnovni cilj in to, komu bodo informacije namenjene. Sledi 
določitev članov tima, ki bodo proces benchmarkinga izvajali, le-tega pa je treba tudi jasno 
definirati. V drugem koraku se določi, po katerih parametrih bo potekala primerjava, sledi 
izbira benchmarking partnerja in nato zbiranje podatkov, njihova analiza in ugotavljanje 
razhajanj ter vrzeli. Na osnovi teh rezultatov se nato določijo cilji in pripravi akcijski plan, s 
pomočjo katerega se bodo v podjetju uvedle izboljšave. Zadnji korak zajema neprestano 
spremljanje procesa, saj je benchmarking potrebno izvajati stalno in neprekinjeno, da se lahko 
sledi nenehnim spremembam. 
 
Iz predstavitve le nekaj modelov benchmarkinga lahko ugotovimo, da so si večinoma enotni 
pri opredelitvi prve faze procesa, kjer je najprej potrebno določiti predmet primerjave in v 
zadnji fazi, kjer nastopi izvedba. Vmesne faze se med posameznimi avtorji sicer razlikujejo, 
vendar pa te razlike niso bistvenega pomena tudi vsebinsko. 
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4.3.  Uporaba benchmarkinga pri trženju hotela 
 
V primeru, da se podjetje odloči začeti uporabljati metodo benchmarkinga, mora najprej 
izoblikovati formalni proces benchmarkinga, ki vključuje vse bistvene elemente in faze, ki so 
za uspešno izvajanje potrebni. Poleg tega mora biti proces razumljiv vsem, ki bodo v njem 
sodelovali, se pravi zaposlenim. Management se mora zavedati, da benchmarking ne rešuje 
vseh problemov v podjetju in ne daje rezultatov kar sam po sebi, temveč omogoča neprestano 
učenje od drugih podjetij. 
 
Cilj magistrskega dela je analizirati trženjski splet in druge dejavnike trženja v hotelu Jezero 
in hotelu Jelovica ter v obeh ugotoviti notranje potenciale in rezerve glede na drugi hotel. 
Prav gotovo med trženjskim spletom in drugimi dejavniki trženja med obema hoteloma 
obstajajo razlike, naš namen pa je ugotoviti, kje se kaj izvaja bolje in to prakso poskušati 
prenesti tudi v drugi hotel.  
 
Za uporabo benchmarking metode sem se odločila zaradi njene vsesplošne uporabnosti in 
koristnosti ter primernosti uporabe v našem konkretnem primeru. V nobenem od hotelov se 
do sedaj benchmarking še ni izvajal, tako da gre za začetno stopnjo razvoja benchmarkinga 
oziroma primerjalne analize. Ta naj bi se nato neprestano nadgrajevala in morda celo postala 
ustaljena praksa tudi v ostalih oddelkih obeh podjetij (finance, strežba, kuhinja, 
gospodinjstvo, recepcija).  
 
Primerjavo med trženjskim spletom in drugimi dejavniki trženja hotelov Jezero in Jelovica 
bom izdelala po Chang in Kellyjevem modelu benchmarkinga, ki ga sestavlja sedem stopenj 
(določitev predmeta primerjave, določitev parametrov primerjave, izbira primernih podjetij, 
zbiranje podatkov, analiza podatkov, določitev ciljev in priprava akcijskega plana ter 
nadzorovanje izvajanja). Zadnja stopnja, torej nadzorovanje izvajanja, se lahko izvede šele, ko 
podjetje že začne uresničevati ukrepe, sklenjene z akcijskim planom, in tako preverja, če so 
zastavljeni cilji doseženi. 
 

4.3.1. Določitev predmeta primerjave 
 
Predmet primerjave je trženjski splet in drugi dejavniki trženja v hotelih Jezero in Jelovica. Z 
analizo bomo pridobili informacije o trženjskem spletu in drugih dejavnikih trženja v obeh 
hotelih, s primerjavo le-teh pa se bodo pokazale razlike oziroma vrzeli, ki bodo podlaga za 
postavitev novih ciljev in ustreznih strategij trženjskih oddelkov. Pridobljeni rezultati bodo 
tako osnova za sprejemanje prihodnjih odločitev managementa in vodij trženjskih oddelkov. 
 

4.3.2. Določitev parametrov primerjave 
 
Za primerjavo dejavnikov trženja v turizmu si podjetja lahko izberejo različne dejavnike. Na 
podlagi organiziranosti in potreb oddelkov trženja hotelov Jezero in Jelovica sem se odločila 
za glavne skupine dejavnikov izbrati elemente trženjskega spleta (turistični proizvod, cena, 
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tržno komuniciranje in tržne poti). Ti so nato še naprej razčlenjeni na podrobnejše parametre 
primerjave, dodala pa sem tudi primerjalno analizo segmentiranja, ciljanja in pozicioniranja v 
obeh hotelih. 
 
V magistrskem delu je tako primerjava med obema hoteloma izvedena po naslednjih 
parametrih dejavnikov trženja: 

a) predstavitev podjetja (investicije, letni promet, nočitve, …), 
b) organigram podjetja, 
c) turistični proizvod: 

• delni turistični proizvod, 
• celotni turistični proizvod, 
• osnovni, pričakovani in razširjeni proizvod, 
• namestitvene zmogljivosti, 
• seminarska ponudba, 
• dodatna ponudba, 
• struktura zaposlenih, 

d) cena: 
• oblikovanje cen, 
• analiza cen, 

e) tržno komuniciranje: 
• oglaševanje, 
• neposredno trženje, 
• pospeševanje prodaje, 
• odnosi z javnostmi, 
• osebna prodaja, 
• tiskano gradivo, 

f) tržne poti, 
g) segmentiranje, ciljanje in pozicioniranje. 

 

V drugem poglavju naloge so bili posamezni dejavniki primerjave teoretično že predstavljeni, 
v nadaljevanju pa bo sledila analiza stanja v obeh hotelih in seveda medsebojna primerjava 
rezultatov. 
 

4.3.3. Izbira primernih podjetij 
 
Tretja stopnja procesa se navezuje na vrsto benchmarkinga, ki ga bo podjetje izvedlo. Najbolj 
smiselno bi bilo primerjati trženje v dveh različnih hotelih (konkurenčni benchmarking), 
vendar pa je problem lahko v dostopnosti podatkov, saj so konkurenčni partnerji velikokrat 
med seboj zelo tekmovalni. Znotraj turistične panoge je lahko potencialni benchmarking 
partner tudi nekdo, ki se ne ukvarja z isto vrsto turizma in ne pomeni neposredne konkurence 
(funkcijski benchmarking). Primerjava izven panoge v našem primeru zaradi določenih 
karakteristik, ki so značilne samo za trženje v turizmu, ne bi prišla v poštev (splošni 
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benchmarking), prav tako pa ne bi bistvenega prispevka doprinesel benchmarking internih 
operacij (notranji benchmarking).  
 
Ker morajo biti podatki med seboj primerljivi, sem se odločila, da bom izvedla primerjalno 
analizo trženja med hotelom Jezero iz Bohinja in hotelom Jelovica z Bleda. Zaradi 
svetovalnega dela v obeh podjetjih imam dostop do vseh potrebnih podatkov, z rezultati 
analize pa se bodo v vsakem hotelu lahko izboljšali tisti dejavniki trženja, za katere se bo 
izkazalo, da glede na drugi hotel niso optimalni. 
 

4.3.4. Zbiranje podatkov 
 
Za primerjavo bom v večini primerov uporabila podatke o dejavnikih trženja obeh podjetij v 
letih 2004, 2005 in 2006, po potrebi tudi za več let nazaj. Zelo pomembno je, da so ti podatki 
med seboj primerljivi. Vir informacij bodo tudi osebni stiki, interne informacije in rezultati 
primarnih raziskav. Podrobneje bodo metode zbiranja podatkov obrazložene v naslednjih 
poglavjih, ko bom analizirala in primerjala posamezne dejavnike trženja v obeh hotelih. 
 

4.3.5. Analiza podatkov 
 
Zbiranju podatkov sledi primerjalna analiza, ki ne pomeni le opredelitve podobnosti in razlik 
med dvema podjetjema, saj je potrebno povezave med dobljenimi informacijami tudi 
razumeti. Primerjalna analiza se tako nanaša na analizo vrzeli med podatki o dejavnikih 
trženja hotelov Jezero in Jelovica. Na ta način bom poskušala odkriti, kateri dejavniki trženja 
so boljši oziroma kaj se izvaja bolje v hotelu Jezero in kaj v hotelu Jelovica. Morebitne vrzeli 
bodo tako osnova za nadaljnje akcije, ki naj bi izboljšale uspešnost in učinkovitost trženjskih 
oddelkov obeh hotelov. 
 

4.3.6. Določitev ciljev in priprava akcijskega plana 
 
Ugotavljanju vrzeli sledi določitev željenega stanja, torej ciljev in plana aktivnosti, s katerim 
naj bi se ti cilji uresničili. Cilji naj bi bili realni, dosegljivi in merljivi. Ko so le-ti določeni, se 
lahko začne izvajanje procesa primerjalne analize. 
 
Na osnovi ugotovitev raziskave podjetje sestavi akcijski načrt za vsak pričakovani rezultat, ki 
pomeni zmanjšanje oziroma odpravo vrzeli. Pri tem se določi, katere dejavnosti in do kdaj 
morajo biti izvedene za dosego cilja ter kdo je za njihovo dosego odgovoren (Antončič, 1995, 
str. 27). 
 
V magistrskem delu bom ob vsakem primerjanem dejavniku trženja predstavila ugotovljeno 
vrzel med obema hoteloma ter na podlagi rezultatov predlagala nadaljnje aktivnosti. Kjer bo 
to mogoče, bom tudi že konkretno poimenovala odgovorne osebe in rok za samo izvedbo 
določene aktivnosti. Ker je primerjalna analiza uspešna le, če se uporablja kontinuirano (slika 
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7), bo smiselno to čez nekaj časa spet ponoviti in na ta način preveriti učinkovitost in 
uspešnost narejenih izboljšav.  
 
Slika 7: Model primerjalne analize trženja hotelov Jezero in Jelovica 
 

 
Vir: Lastno delo. 
 
 

5. PRIMERJALNA ANALIZA TRŽENJA  HOTELOV JEZERO IN JELOVICA 
 
Po obravnavi teoretičnega ozadja trženja v turizmu in predstavitvi orodja benchmarkinga 
oziroma primerjalne analize kot metode za izboljševanje konkurenčnosti bom v nadaljevanju 
analizirala dejavnike, ki vplivajo na uspešnost trženja v hotelih Jezero in Jelovica. Tako bom 
najprej analizirala trženjski splet in dodala še druge dejavnike, ki vplivajo na trženje, cilj pa je 
s primerjavo med hoteloma ugotoviti notranje potenciale in rezerve v obeh oddelkih. Glede na 
ugotovljeno bom podala svoja priporočila in kjer bo to možno, tudi navedla odgovorne osebe 
za izvedbo sprememb. Z uvedbo predlaganih izboljšav v trženju bosta hotela lahko vplivala 
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na uspešnost in učinkovitost poslovanja, okrepila svoj položaj na trgu ter na ta način pridobila 
konkurenčno prednost. 
 

5.1.  Predstavitev podjetij Alpinum hoteli d.o.o. in Hotel Jelovica Bled d.o.o. 
 
Ustanovitelja družbe Alpinum hoteli d.o.o. sta družba IRP Alpinum d.d. in Alpinum d.d. Od 
konca decembra 2002 je IRP Alpinum d.d. edina lastnica Alpinum hotelov d.o.o. Glavna 
dejavnost družbe je dejavnost hotelov, šifra 55.100. Svojo dejavnost družba opravlja v hotelu 
Jezero (Priloga 1), ki je v njeni lasti. Kategoriziran je s štirimi zvezdicami in je član hotelske 
verige Minotel1 (Interni podatki Alpinum hotelov d.o.o., 2007). 
 
Hotel Jezero je bil zgrajen v letu 1982, leta 1990 pa se je na južni strani dogradil prizidek z 
bazenom in sobami. V letu 2003 je podjetje Alpinum hoteli d.o.o. spet izvedlo investicijo 
vredno 1,2 milijona EUR. Na ta način se je obnovila polovica starega dela hotela z 
restavracijo Vrtovin in recepcijo ter povečalo število sob, tako da ima hotel trenutno 65 sob s 
122 ležišči (Interni podatki Alpinum hotelov d.o.o., 2007).  
 
V letu 2007 se je podjetje prijavilo na razpis za sofinanciranje turističnih projektov, ki ga je 
maja objavil Slovenski podjetniški sklad. V primeru, da bodo evropska sredstva v okviru 
razpisa odobrena, bo v jeseni 2007 in pomladi 2008 izvedlo drugo fazo investicije, ki obsega 
adaptacijo, dozidavo in nadzidavo starega dela hotela. Prenovilo bo pritličje, kuhinjo, 
skladišča, garderobe, aperitiv bar, pokrili bodo teraso in nadzidali tretje nadstropje sob (25 
sob, 54 ležišč), na novo bodo namestili dvigalo za goste in transportno dvigalo ter vpeljali 
varčni program prezračevanja in izrabo toplotne energije hladilnih naprav in sončne energije. 
Investicija je ocenjena na 2,2, milijona EUR (Investicijski program prenove in dograditve 
osrednjega dela hotela Jezero v Bohinju v letih 2007 – 2008, 2007). 
 
Hotel Jezero je v letu 2006 naredil za 1,48 milijona EUR prometa in 23.000 nočitev (Priloga 
3). Po izvedeni drugi fazi investicije naj bi se letni promet dvignil na 1,95 milijona EUR ter 
število nočitev na 31.000 (Interni podatki Alpinum hotelov d.o.o., 2007). 
 
Več kot 90% lastnik podjetja Hotel Jelovica Bled d.o.o. je družba Electa inženiring d.o.o., 
ostalo so mali družbeniki. Šifra dejavnosti je 55.111, hotel (Priloga 2) pa je kategoriziran s 
tremi zvezdicami in je prav tako član hotelske verige Minotel (Interni podatki Hotela Jelovica 
Bled d.o.o., 2007). 
 
Na lokaciji hotela Jelovica tradicija gostinstva in turizma traja že od leta 1896. Prvi gostinski 
obrat je zgradila družina Jekler, ga povečala v penzion in kasneje v hotel. Po drugi svetovni 
vojni so bile dodeljene h Gostinskemu podjetju Jelovica še depandanse Mežakla, Blegaš in 
Bogatin. Leta 1965 je bil dograjen hotel na zahodni strani s 100 sobami. Podjetje je imelo leta 
1979 skupaj kar 418 postelj v hotelu in treh depandansah. Zaradi dotrajanosti sta bili nato 
                                                            
1 Hotelska veriga s sedežem v Švici, s svojim spletnim rezervacijskim sistemom. 
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depandansi Mežakla in Blegaš zaprti, podrta in na novo zgrajena pa je bila vila Bogatin. Po 
osamosvojitvi Republike Slovenije je prejelo podjetje sedem denacionalizacijskih zahtevkov. 
Družini Jekler je bilo vrnjeno leta 1996 premoženje v naravi, to je stari del hotela. Vrnjeni v 
naravi pa sta bili tudi depandansi Mežakla in Blegaš. V podjetju je postopek lastninjenja trajal 
do leta 1997, ko jo bilo ustanovljeno novo podjetje s sedanjim imenom in vpisano v sodni 
register. Na lokaciji vile Bogatin je bilo ustanovljeno skupno podjetje za zdravstveno 
dejavnost, Diagnostični center, Vila Bogatin Bled, delež pa kasneje prodan ostalim 
družbenikom (Interni podatki Hotela Jelovica Bled d.o.o., 2007). 
 
Hotel je bil v letih delovanja večkrat obnovljen. Obnove najpomembnejših delov beležimo v 
letu 1995, ko je bilo kegljišče prenovljeno v nove rekreacijske prostore z blagovno znamko 
Zeleni klub, v letu 1998 je sledila popolna prenova pralnice ter ureditev parkirišča z 
zapornicami in video nadzorom, v 2003 so bili prenovljeni vsi prostori za družabna in 
poslovna srečanja v prvem nadstropju, v zadnjih treh letih pa so se postopno prenavljale 
kopalnice, menjala vrata in okna, nekaj sob pa je bilo tudi popolno prenovljenih. Danes hotel 
nudi 100 sob s 188 ležišči (Interni podatki Hotela Jelovica Bled d.o.o., 2007). 
 
V hotelu Jelovica je promet v letu 2006 znašal 1,77 milijona EUR, nočitev je bilo 39.064 
(Priloga 3), kar pomeni, da je bil običajni letni plan v obeh kategorijah še celo nekoliko 
presežen (Interni podatki Hotela Jelovica Bled d.o.o., 2007).  
 
Samih podatkov o letnem prometu in številu nočitev v obeh hotelih ne moremo neposredno 
primerjati zaradi različnega števila sob in drugačne kategorije, zato sem za primerjavo 
izračunala povprečen promet na nočitev za leto 2006. Kot vidimo na sliki 8, je povprečni 
prihodek na nočitev v hotelu Jezero nekaj več kot 64 EUR in v hotelu Jelovica le okoli 45 
EUR (Priloga 3). To je povezano s povprečno ceno penzionske storitve, ki je v hotelu s štirimi 
zvezdicami seveda višja, drug razlog pa gre iskati tudi v izvenpenzionski ponudbi obeh 
hotelov (a la carte restavracija Zlatovčica hotela Jezero, Zeleni klub v hotelu Jelovica, …). 
 
Slika 8: Povprečni prihodek na nočitev hotelov Jezero in Jelovica v letu 2006 v EUR 

 
Vir: Interni podatki Alpinum hotelov d.o.o, 2007; Interni podatki Hotela Jelovica Bled d.o.o., 
2007. 
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Tabela 1: Priporočilo na osnovi primerjalne analize predstavitve podjetij Alpinum hoteli 
d.o.o. in Hotel Jelovica Bled d.o.o. 
Parameter primerjave Priporočilo 
Predstavitev podjetja Oba hotela sta člana hotelske verige Minotel, v okviru katere 

deluje tudi rezervacijski sistem in sta edina Minotelova hotela v 
Sloveniji. V letošnjem letu se je sicer razmišljalo o morebitnem 

izstopu zaradi precejšnje letne članarine in visokih provizij na cene 
nočitev, vendar se je s skupnim nastopom proti upravi Minotela 
dosegla ukinitev članarine in zmanjšanje provizij za vse člane po 
svetu. Še vedno pomeni članstvo v hotelski verigi prepoznavni 

znak in promocijo po Evropi in v svetu, zato hoteloma priporočam, 
da članstvo obdržita, še posebej zaradi doseženih sprememb. 

Vir: Lastno delo. 
 

5.2.  Organigrama hotelov Jezero in Jelovica 
 
Hotela Jezero in Jelovica imata enega direktorja, ki je v vsakem hotelu zaposlen po 4 ure na 
dan. V hotelu Jezero je trenutno 29 zaposlenih, delovni mesti pomočnika direktorja in 
nočnega receptorja pa se opravljata pogodbeno. Po izvedbi druge faze investicije se bo 
organigram nekoliko spremenil, saj se namerava uvesti delovno mesto vodje hotela, nekoliko 
pa bo potrebno spremeniti tudi organizacijo v strežbi (npr. uvedba stalnega delovnega mesta 
hostese) in kuhinji ter dodati nekaj delovnih mest tudi v ostalih oddelkih.  
 
V hotelu Jelovica je trenutno 46 zaposlenih, delovno mesto vodja hotela pa je že 
izoblikovano. Ista oseba je obenem tudi vodja gospodinjstva in pralnice. Po organigramu je 
sicer po številu ur potrebnih nekaj manj oseb, razlog za to pa so osebe, ki so stalno na bolniški 
in osebe, ki so zaposlene le za 4 ure na dan, takih pa je v hotelu kar nekaj.  
 
Tabela 2: Priporočilo na osnovi primerjalne analize organigramov hotelov Jezero in Jelovica 
Parameter primerjave Priporočilo 
Organigram podjetja V hotelu Jelovica bi se moralo zmanjšati število zaposlenih za 4 

ure na dan in odsotnosti zaradi bolniških. To pomeni, da bi bilo 
počasi potrebno zamenjati nekatere zaposlene, ki predstavljajo ta 

problem in pridobiti nove delavce, ki so zdravi in pripravljeni 
delati polni delovni čas. V hotelu Jezero se bodo zdajšnje 

pomanjkljivosti v organigramu odpravile po investiciji, ko je 
načrtovana reorganizacija skoraj vseh oddelkov, priprave nanjo pa 

že potekajo (npr. uvajanje za delovno mesto vodje hotela). 

Vir: Lastno delo. 
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Slika 9: Organigram hotela Jezero 
 

 
 
Vir: Interni podatki Alpinum hotelov d.o.o., 2007. 
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Slika 10: Organigram hotela Jelovica 
 

 
 
Vir: Interni podatki Hotela Jelovica Bled d.o.o., 2007. 
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5.3.  Primerjalna analiza po elementih trženjskega spleta  
 
Glede na prakso v obeh hotelih sem si za trženjski splet izbrala običajno delitev na 4 P-je, 
torej na turistični proizvod, ceno, tržne poti in tržno komuniciranje. Elementi, ki so v 
storitvenem trženjskem spletu izpostavljeni posebej kot 3 P-ji (ljudje oziroma zaposleni, 
fizični dokazi in postopki), so tu vključeni v sam turistični proizvod. 
 

5.3.1. Turistični proizvod 
 
Glede na teoretično razdelitev in prakso v hotelih Jezero in Jelovica sem turistični proizvod 
obravnavala z vidika delnega turističnega proizvoda, celotnega turističnega proizvoda, 
osnovnega, pričakovanega in razširjenega proizvoda, namestitvenih zmogljivosti, seminarske 
ponudbe, dodatne ponudbe in strukture zaposlenih. 
 

5.3.1.1.  Delni turistični proizvod 
 
Z vidika hotela lahko govorimo le o delnem turističnem proizvodu. V hotelu Jezero ta zajema 
nastanitveni del (62 sob in tri hotelske apartmaje), gostinski del (dve restavraciji – hotelska in 
a la carte, aperitiv bar in sobno strežbo) in posebne storitve (fitnes, notranji bazen, dve finski 
savni, solarij, masaže, mini golf, konferenčno dvorano in internet kotiček).  
 
V hotelu Jelovica je nastanitveni del nekoliko obsežnejši (95 sob, štiri suite in en studio), 
medtem ko je v gostinskem delu pestrejša ponudba v hotelu Jezero, saj je v hotelu Jelovica 
poleg hotelskega bara in sobne strežbe le ena restavracija za hotelske goste. Na voljo je kar 
veliko posebnih storitev za hotel s tremi zvezdicami, in sicer fitnes, notranji bazen, masažni 
bazen, finska in turška savna, solarij, masaže, studio lepote in zdravja, tri konferenčne 
dvorane, biljard klub in internet kotiček. 
 
Tabela 3: Priporočilo na osnovi primerjalne analize delnega turističnega proizvoda 
Parameter primerjave Priporočilo 

Delni turistični 
proizvod 

Če primerjamo hotela z vidika delnega turističnega proizvoda, sta 
si precej podobna, čeprav ima hotel Jezero eno zvezdico več. Hotel 

Jelovica ima namreč zelo pestro ponudbo posebnih hotelskih 
storitev, v primerjavi s hotelom Jezero mu manjka edino a la carte 
restavracija, ki pa po mojem mnenju za Bled niti ni potrebna zaradi 

pestre gostinske ponudbe v okolici. 
Vir: Lastno delo. 
 

5.3.1.2.  Celotni turistični proizvod 
 
Ker pa turisti gledajo na turistični proizvod z vidika zadovoljevanja njihovih potreb, kar 
zajema vse storitve, ki jih je porabnik deležen od odhoda s kraja stalnega bivališča do vrnitve 
domov, je potrebno govoriti tudi o celotnem oziroma integralnem turističnem proizvodu. Na 
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tem mestu se mi zdi smiselno omeniti tudi medsebojno odvisnost turističnih proizvodov 
oziroma komplementarnost, ki je poleg sezonskosti in visokih stalnih stroškov ena izmed treh 
posebnosti turističnih storitev. Turistični izvajalci v destinaciji morajo biti čim bolj 
medsebojno povezani, saj lahko že ena sama slaba izkušnja porabniku pokvari vtis o celotnem 
potovanju.  
 
Poleg zagotavljanja čim bolj pestre ponudbe, se hotel Jezero prav zaradi tega povezuje z 
raznovrstnimi turističnimi izvajalci v okviru turističnih destinacij Bohinja, Julijskih Alp in 
celotne Slovenije, z izborom katerih skuša svojim gostom zagotoviti kvalitetno dodatno 
ponudbo in znižati verjetnost za njihovo nezadovoljstvo. Tako sodeluje z izbranimi športnimi 
agencijami (Pac sports, Alpinsport, Koren sport, Osa, ...), izvajalci različnih aktivnosti (ranč 
Mrcina, Ribiška družina Bohinj, smučišča Vogel, Kobla, Senožeta, Soriška planina in 
podobno), taksi prevozniki (Taxi Jager, Taxi Bomba, ...), agencijami za najem avtomobilov 
(Budget, Avis), kongresnimi agencijami (Albatros), upravniki kulturnih in naravnih 
znamenitosti, drugimi hoteli, lokalnimi turističnimi organizacijami (Bohinj, Bled, Kranjska 
Gora, Bovec, Tolmin), s Slovensko turistično organizacijo in podobno.  
 
Podobno je tudi v hotelu Jelovica, kjer pa je opaziti edino pomanjkanje sodelovanja s 
športnimi agencijami in izvajalci raznih aktivnosti, predvsem kot dopolnitev in popestritev 
kongresnih srečanj. Zaradi tega so pred kratkim določili osebo, to je vodja recepcije in 
kongresov, ki bo skrbela za segment kongresov, seminarjev in srečanj ter zato tudi navezala 
tesnejše stike z omenjenimi ponudniki oziroma izvajalci aktivnosti. Namen je povečati 
kongresno dejavnost v hotelu, saj so pred tremi leti povsem prenovili kongresne dvorane. Na 
ta način bo ponudba podjetjem, ki si želijo organizirati seminar ali kongres na Bledu, precej 
bolj zanimiva, saj srečanj, ki bi potekala strogo samo v dvoranah, skoraj ni več. Vsi iščejo čim 
bolj pestro dodatno ponudbo, ki popestri srečanje in nudi možnost za večjo povezanost 
kolektiva ali zabavo. 
 
Tabela 4: Priporočilo na osnovi primerjalne analize celotnega turističnega proizvoda 
Parameter primerjave Priporočilo 

Celotni turistični 
proizvod 

Hotel Jezero je zelo dobro povezan z ostalimi turističnimi 
ponudniki v kraju in okolici, v hotelu Jelovica pa je bilo še do letos 

opaziti pomanjkanje sodelovanja s športnimi agencijami in 
izvajalci raznih aktivnosti, predvsem kot dopolnitev in popestritev 

kongresnih srečanj. V tej smeri je vodstvo že ukrepalo, saj so 
določili osebo, ki je zadolžena za stike z omenjenimi ponudniki 

oziroma izvajalci aktivnosti, to je vodja recepcije in kongresov. Na 
ta način naj bi seminarji in srečanja v hotelu postala za udeležence 

bolj zanimiva, povečalo naj bi se njihovo število in izboljšala 
izraba kongresnih dvoran. 

Vir: Lastno delo. 
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5.3.1.3.  Osnovni, pričakovani in razširjeni proizvod 
 
Turistični proizvod hotela lahko razdelimo tudi na osnovni, pričakovani in razširjeni 
proizvod. Ker je v današnjem času konkurenca v razvitih državah na ravni pričakovanega 
proizvoda, si verjetno skoraj noben hotel ne more privoščiti poslovanja na ravni samega 
osnovnega proizvoda, nasploh pa že sama kategorizacija nastanitvenih gostinskih podjetij 
gostu pove, kaj lahko od določenega hotela pričakuje.  
 
Hotel Jezero je kategoriziran s štirimi zvezdicami, kar pomeni udoben nastanitveni obrat in 
zato se pričakuje, da ima na primer prvorazredno opremo v vseh prostorih, v sobah telefon, 
televizor, mini bar, sef in sušilec za lase, zasebne parkirne prostore, 16 ur na dan dva 
receptorja in nočnega receptorja, osebje, ki prihaja v stik z gosti, mora govoriti vsaj dva tuja 
jezika in podobno (Obrazec za kategorizacijo nastanitvenih gostinskih obratov K/NGO-4, 
2003). Na ravni razširjenega proizvoda pa hotel svojim gostom ponuja nekatere stvari, ki jih 
ne pričakujejo in jih na ta način običajno razveseli ter svojo ponudbo razlikuje od 
konkurentov. V hotelu Jezero naj posebej omenim odlično hrano, prijazno in ustrežljivo 
osebje, konferenčne zmogljivosti, fitnes, bazen, savno, solarij, masaže, mini golf, internet 
kotiček, brezplačen brezžični internet po celem hotelu, postrežbo v sobi in seveda izjemno 
lokacijo ob začetku Bohinjskega jezera. 
 
Hotel Jelovica je kategoriziran s tremi zvezdicami, torej gre za standardni nastanitveni obrat. 
Pričakovano je, da so v sobah telefon, televizor, sušilec za lase, na voljo morajo biti parkirni 
prostori, 16 ur na dan receptor in nočni receptor, osebje, ki prihaja v stik z gosti, mora 
govoriti vsaj dva tuja jezika in podobno (Pravilnik o merilih in načinu kategorizacije 
nastanitvenih obratov in marin, 1995). Na ravni razširjenega proizvoda hotel gostom nudi 
konferenčne zmogljivosti, wellness zmogljivosti v Zelenem klubu, biljard, internet kotiček, 
plačljivi brezžični internet po hotelu in podobno kot hotel Jezero tudi privlačno lokacijo ob 
Blejskem jezeru. 
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Tabela 5: Priporočilo na osnovi primerjalne analize osnovnega, pričakovanega in razširjenega 
proizvoda 
Parameter primerjave Priporočilo 
Osnovni, pričakovani 
in razširjeni proizvod 

Hotelu Jezero za objekt s štirimi zvezdicami manjka predvsem 
dvigalo, ki pa je v investicijskem načrtu skupaj s še nekaterimi 

stvarmi, ki se bodo po investiciji precej izboljšale, trenutno pa se 
jih še ne da spremeniti. Tako bodo tudi vse sobe po velikosti 

postale primernejše za hotel te kategorije, rešiti pa bo potrebno še 
vprašanje parkirnih prostorov, ki jih že sedaj v glavni sezoni 
večkrat primanjkuje. V bližnji prihodnosti bi bilo potrebno 
posodobiti tudi opremo v fitnesu, ki je že precej dotrajana, 

brezžični internet pa naj zaradi kategorizacije za goste ostane 
brezplačen ter se računa samo v kongresnih dvoranah. 

 
V hotelu Jelovica je trenutno najbolj potrebna prenova sob, ki pa 
se počasi že izvaja, saj se vsako leto prenovijo sobe v nekem delu 

hotela ali pa določeni deli sob. Nekaj problemov je tudi tu s 
parkirnimi prostori, ki pa se zaradi postavitve zapornic umirjajo, za 

več avtomobilov pa zaradi okolice niti ni prostora. Brezžični 
internet lahko za razliko od hotela Jezero ostane za goste plačljiv, 

saj to ni pričakovana storitev v hotelu s tremi zvezdicami. 
Vir: Lastno delo. 
 

5.3.1.4.  Namestitvene zmogljivosti 
 
Hotel Jezero je moderen hotel, ki se nahaja v Ribčevem Lazu v Bohinju, nasproti cerkvice sv. 
Janeza, tik ob Bohinjskem jezeru. Ima 122 stalnih ležišč, vse sobe pa imajo telefon z direktno 
povezavo, kabelsko televizijo, mini bar, sušilec za lase in sef, večina tudi balkon s sedežno 
garnituro. Gostom so na voljo internet kotiček v recepciji, skladišče za smučarsko opremo in 
parkirišče ob hotelu. Restavracija Vrtovin ima po prenovi kot posebno ponudbo mize za dve 
osebi in je namenjena gostom hotela, v primeru seminarskih potreb za do 60 ljudi pa se jo 
lahko s premičnimi stenami pregradi na dva dela. Druga restavracija v hotelu je a la carte 
restavracija Zlatovčica, ki se ponaša z izbrano hrano in bogato vinsko ponudbo. Poleg dveh 
restavracij lahko gostje izbirajo tudi med aperitiv barom in zunanjo teraso, za sprostitev pa 
med notranjim hotelskim bazenom z zeleno vrtno teraso, fitnesom, savno, solarijem, masažo 
in mini golfom.  
 
Hotel Jelovica Bled je hotel višjega srednjega razreda. Stoji ob obali jezera, s katerim ga 
povezujejo parkovne površine. V bližini je prireditveni in kongresni center in staro mestno 
jedro. Hotel ima 188 stalnih ležišč v sobah z balkonom, v vseh pa so telefon, kabelska 
televizija, sobni trezor in sušilec las. Hotel ima na voljo prostore za poslovna in družabna 
srečanja, hotelsko restavracijo s poletno teraso, bar, biljard klub, prostore za rekreacijo s 
pokritim bazenom in vrtom za sončenje, savnami, solarijem in studiem za lepoto in zdravje. V 
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restavraciji so na voljo zajtrki in večerje ter kosila za skupine, svečane obroke in posebna 
omizja za obroke po naročilu. Pri večerjah se prireja poletni in zimski glasbeni program. 
Hotel ima lastno parkirišče, tudi za avtobuse. 
 
V letu 2002 je zasedenost hotelskih zmogljivosti glede na leto 2001 narasla iz 48% na 50%. V 
letu 2003 je bil hotel dva meseca zaprt zaradi prenove, kar je posledično vplivalo na nekoliko 
nižjo zasedenost zmogljivosti, ta je bila okoli 45%. V letih 2004 in 2005 je bil hotel spet 
zaseden 47% oziroma 48%, v letu 2006 pa je odstotek narasel na 52% (Priloga 4). V letih 
2007 in 2008 se (v primeru pridobitve evropskih sredstev na razpisu Slovenskega 
podjetniškega sklada) načrtuje prenova starega dela hotela, zaradi česar naj bi se posledično 
zasedenost hotela povečala na okoli 55% (Podatki o zasedenosti hotela Jezero, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, Finančni načrt prodaje v hotelu Jezero za obdobje 2007 – 2011, 
2007). Zasedenost hotelskih zmogljivosti hotela Jelovica (Priloga 4) je v vseh letih precej 
konstantna in se giblje med 56 in 57%, le v letu 2005 je bila nekoliko nižja in je znašala 54% 
(Podatki o zasedenosti hotela Jelovica, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006). 
 
Slika 11: Zasedenosti ležišč hotelov Jezero in Jelovica v  letih od 2001 do 2006 v % 

 
Vir: Podatki o zasedenosti hotela Jezero, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; Podatki o 
zasedenosti hotela Jelovica, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 
 
Poleg pregleda zasedenosti hotelskih zmogljivosti na letni ravni (Slika 11), je zanimivo 
nekoliko podrobneje primerjati tudi, kako se le-ta giblje znotraj posameznega leta, kar nam 
spet nakaže eno izmed treh posebnosti turističnih storitev, to je sezonskost. Iz slike 12 se lepo 
vidi, da je zasedenost zmogljivosti v hotelu Jezero (Priloga 5) daleč najvišja med poletno 
sezono (julij, avgust) in le nekoliko nižja v mesecih pred in po poletni sezoni (maj, junij, 
september). Zimska sezona je še vedno dokaj šibka in odstotki zasedenosti zmogljivosti se le 
počasi približujejo tistim iz 80. in začetka 90. let, ko sta si bili zimska in poletna sezona 



44  

povsem enakovredni. Marca, aprila, oktobra, novembra in v začetku decembra, ki jih 
imenujemo tudi ''mrtvi meseci'' oziroma meseci med zimsko in poletno sezono, pa se podjetje 
v zadnjih letih vedno bolj posveča organizaciji seminarjev. Na ta način poskuša podaljšati 
sezono oziroma usmeriti povpraševanje tudi na čas izven nje in tako zapolniti svoje 
neizkoriščene zmogljivosti. To bo predvsem omogočeno po drugi fazi investicije, saj se bo 
zaradi pokrite terase lahko večkrat uporabljala večja konferenčna dvorana Vrtovin, ki je sedaj 
v primeru, da je v hotelu več kot 40 gostov, v celoti potrebna kot hotelska restavracija. 
 
Slika 12: Zasedenost ležišč hotela Jezero po mesecih za leta od 2001 do 2006 v % 

 
Vir: Podatki o zasedenosti hotela Jezero, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 
 
Sezone na Bledu se nekoliko razlikujejo od tistih v Bohinju (Priloga 6), kar se že na prvi 
pogled opazi s primerjavo slik 12 in 13 oziroma je razlika še bolje vidna, če primerjamo 
zasedenost ležišč obeh hotelov po mesecih znotraj enega leta na sliki 14 (Priloga 7). Zima je 
na Bledu običajno šibkejša zaradi večje oddaljenosti od smučarskih centrov, vendar pa se 
zaradi bolj razvitega skupinskega turizma ter organizacije številnih dogodkov  in prireditev v 
kraju sezona vedno začne prej, to je v mesecu aprilu in traja skoraj do konca meseca oktobra. 
V nekaterih letih je opaziti tudi precej dobro zasedenost hotela Jelovica pozimi, kar je v 
največji meri odvisno od organizacije svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki, ki se odvija 
vsako leto meseca decembra ali januarja. Na Bledu so tako ''mrtvi meseci'' le marec, 
november in začetek decembra. Tudi v hotelu Jelovica se trudijo v tem času organizirati čim 
več seminarjev, kongresov in raznih dogodkov ter na ta način skrajšati izvensezonsko 
obdobje.  
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Slika 13: Zasedenost ležišč hotela Jelovica po mesecih za leta od 2001 do 2006 v % 

 
Vir: Podatki o zasedenosti hotela Jelovica, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 
 
Slika 14: Zasedenost ležišč hotelov Jezero in Jelovica po mesecih v letu 2006 v % 

 
Vir: Podatki o zasedenosti hotela Jezero, 2006; Podatki o zasedenosti hotela Jelovica, 2006. 
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Tabela 6: Priporočilo na osnovi primerjalne analize namestitvenih zmogljivosti 
Parameter primerjave Priporočilo 

Namestitvene 
zmogljivosti 

Hotel Jelovica ima stalno nekoliko višjo stopnjo zasedenosti 
hotelskih zmogljivosti od hotela Jezero. To je nekoliko povezano z 
lego in prepoznavnostjo kraja, saj je Bohinj od Bleda oddaljen še 
dodatnih 30 kilometrov, v deževnih dneh in mrzlih mesecih (za 

razliko od smučarske sezone) pa tam tudi ni dovolj pestre dodatne 
ponudbe, ki bi privabila zadostno število gostov, poleg tega pa je 
Bled v svetu tudi precej bolj poznan. Prav zaradi tega je potrebno 

razvijati dodatne produkte in programe ter jih nenehno 
dopolnjevati glede na izkušnje in poskrbeti, da bo za to izvedelo 

čim več ljudi. 
 

Hotelske zmogljivosti izven sezone zapolnjuje tudi organizacija 
seminarjev in hotelu Jezero vsako leto uspe zvišati odstotek gostov 
v tem segmentu. V hotelu Jelovica je nekoliko slabša zasedenost 

zmogljivosti v zimskih mesecih zaradi večje oddaljenosti od 
smučišč, vendar pa v kraju poskrbijo za organizacijo raznih 

prireditev, ki pomagajo napolniti hotelske objekte. Tako se vsako 
leto na Pokljuki izpelje svetovni pokal v biatlonu, na Bledu pa 

prespi tudi precej obiskovalcev prireditve v Planici. V Bohinju bi 
bilo potrebno s strani LTO Bohinj poskrbeti za kandidaturo pri 
organizaciji več prireditev izven glavne sezone in na ta način 

pomagati zapolniti namestitvene zmogljivosti v kraju. 
Vir: Lastno delo. 
 

5.3.1.5.  Seminarska ponudba 
 
V jesenskem in pomladanskem času, ko hotel ni polno zaseden, je možno za podjetja 
organizirati razne seminarje, konference, izobraževanja, sestanke, bankete, predstavitve, pa 
tudi družabna srečanja, sprejeme, praznovanja, plese, pogostitve in poročna slavja. Poleg 
nabiranja novega znanja si lahko udeleženci tudi odpočijejo in sprostijo ter tako združijo 
prijetno s koristnim. 
 
Konferenčna dvorana hotela Jezero sprejme do 35 oseb, če pa je potreben prostor za več ljudi 
(do 60), se v ta namen s premičnimi stenami pregradi restavracijo Vrtovin, ki ima nato tudi 
lasten vhod. Če so udeleženci seminarja nameščeni v hotelu, se najema konferenčne dvorane 
ne zaračunava. Del seminarske opreme je udeležencem na voljo brezplačno (grafoskop, demo 
deska s papirjem, radiokasetofon s CD-jem, videorekorder, televizija in telefon), najem LCD 
projektorja se zaračunava, zahtevnejšo opremo (prevajalske kabine, ozvočenje, ...) pa se 
običajno na željo organizatorjev najame prek kongresne agencije Albatros. 
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V primeru, da seminar ni le  izobraževalne narave, temveč namenjen tudi druženju, se lahko s 
pomočjo športnih agencij Pac sports, Alpinsport, ranča Mrcina in drugih organizirajo dodatne 
aktivnosti. Bohinj namreč ponuja veliko možnosti za krajše in daljše izlete v času seminarja. 
Za bolj adrenalina željne seminarske goste so na voljo kanjoning, rafting, snežni rafting, 
hidrospeed, jadralno padalstvo, sankanje in plezanje, bolj umirjene pa z novo energijo napolni 
že sprostitveni tek ob jezeru, igra mini golfa ali tenisa, vožnja s kolesom, sprehod do kanjona 
Mostnice in Hudičevega mosta, jahanje na ranču Mrcina, vožnja z izletniškim čolnom Bohinj 
po Bohinjskem jezeru in podobno. 
   
Dodatne storitve, ki so prav tako na voljo udeležencem seminarjev, so: 

• šola smučanja, snowboarda, teka na smučeh, kajaka, kanuja;  
• izposoja smuči, snowboardov, tekaških smuči, sank, koles, kanujev, kajakov;  
• programi za podjetja in večje skupine (t.i. ''team building'' programi). 

 
V hotelu Jelovica so konferenčne dvorane pred tremi leti popolnoma prenovili. Zeleno 
dvorano ima v najemu studio za lepoto in zdravje za svoje dejavnosti, rdeča dvorana pa se 
lahko predeli na tri manjše dvorane A, B in C, ki sprejmejo tudi do 120 oseb (A+B) oziroma 
do 80 oseb (A), do 40 oseb (B) in do 26 oseb (C). V dvoranah je na voljo vsa potrebna 
oprema, ki se stranki običajno zaračuna po pavšalni ceni. Ta se sestavi za vsako ponudbo 
posebej glede na to, kaj stranke za svoje delo potrebujejo, kako dolgo ostajajo v hotelu, koliko 
je udeležencev itd. Zahtevnejšo opremo, kot so prevajalske kabine in ozvočenje, pa si tudi v 
hotelu Jelovica največkrat sposodijo od kongresne agencije Albatros. 
 
V hotelu Jelovica se do letošnjega leta seminarskim in poslovnim gostom v ponudbah še ni 
ponujalo dodatnih aktivnosti, ki bi popestrile čas izobraževanja. Ker je Bled znano kongresno 
središče, in predvsem hotelom Golf, Park in Kompas organizacija raznih seminarjev in 
kongresov predstavlja velik del njihovega prometa, je konkurenca zelo velika. To pomeni, da 
je za zadržanje stalnih strank in pridobitev novih, potrebno ponuditi vedno nekaj drugačnega 
in zanimivega. Prav zato s z v hotelu Jelovica za organizacijo seminarjev in kongresov 
določili novega vodjo recepcije, ta pa je imel nalogo, da se poveže z organizatorji športnih, 
zabavnih in ''team building'' aktivnosti v kraju in okolici. Na ta način bodo poskušali pridobiti 
še več tovrstnih dogodkov, tako da bo tudi izkoriščenost konferenčnih dvoran bližje 
načrtovani. 
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Tabela 7: Priporočilo na osnovi primerjalne analize seminarske ponudbe 
Parameter primerjave Priporočilo 
Seminarska ponudba V zvezi s seminarsko ponudbo bo v hotelu Jezero situacija precej 

olajšana po izvedeni drugi fazi investicije, saj se bo zaradi pokrite 
terase lahko več seminarjev prirejalo v dvorani Vrtovin, tudi kadar 

bo v hotelu več gostov. 
 

Hotel Jelovica ima obnovljene dvorane, ki pa jih mora poskušati še 
bolje izkoristiti in s pestro dodatno ponudbo raznih aktivnosti 
pridobiti še več dogodkov. Prav zaradi tega je bila že določena 
odgovorna oseba za ta segment gostov, to je vodja recepcije in 

kongresov. 
Vir: Lastno delo. 

 
5.3.1.6.  Dodatna ponudba 

 
V neposredni bližini hotela Jezero so diskoteka, trgovina, pošta, menjalnica, frizer, picerija, 
avtobusna postaja, čolnarna in tenis igrišča. V pet kilometrov oddaljeni Bohinjski Bistrici se 
nahaja zdravstveni dom, lekarna, železniška postaja in smučišče Kobla, smučišče Vogel je 
oddaljeno štiri kilometre, smučišče Senožeta se nahaja v Srednji vasi tri kilometre od hotela in 
je priporočljivo za družine z majhnimi otroki, smučišče Soriška planina pa je malo bolj 
oddaljeno, in sicer okoli 26 kilometrov.  
 
V hotelu Jezero so v letu 2007 pripravili tudi Program dolgoročne strategije razvoja 
produktov in animacije v hotelu Jezero (Priloga 8), katerega namen je gostom popestriti 
bivanje v Bohinju, jim podrobneje predstaviti kraj, dogodke, naravne in kulturno-zgodovinske 
znamenitosti, živalstvo, rastlinstvo ter  športne in druge aktivnosti. Končni cilj uvedbe 
programa je popestriti dodatno ponudbo hotela Jezero in dvigniti kvaliteto storitve. Program 
(2007) je razdeljen na posamezne sklope oziroma podprograme, ki zajemajo: 

• ribolov (sodelovanje z Ribiško družino Bohinj in Ribiško zvezo Slovenije ter 
tujimi agencijami, ki organizirajo ribiške počitnice; podprogram je že kar 
zadovoljivo obdelan, organizirajo razne mednarodne kongrese o ribolovu, v 
soorganizaciji so že izvedli Evropsko prvenstvo v muharjenju 2006); 

• opazovanje ptic; 
• opazovanje cvetja; 
• kulturno-zgodovinske znamenitosti (v Bohinju in okolici je na voljo tudi nekaj 

muzejev, v katerih se turisti lahko bolje seznanijo s kulturno dediščino Slovencev 
v alpskem svetu: planšarski muzej v Bohinju, Oplenova hiša v Studorju, muzej 
Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici, čebelarski muzej v Radovljici, kovaški muzej 
v Kropi, Blejski grad);      

• naravne znamenitosti; 
• predavanja ( v hotelu enkrat tedensko izvajajo predavanja o Julijskih Alpah); 
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• glasbo (enkrat tedensko se ob večerji gostom nudi spremljava s citrami, živa 
glasba  in ples pa sta prisotna tudi vsako leto ob slavnostni silvestrski večerji); 

• dogodke; 
• družabne aktivnosti (v lastni izvedbi se izvajata zimski program: nočni pohodi z 

baklami, zimsko vodenje, sani s kraguljčki, individualno vodenje, pohodi s 
krpljami, … in pomladno – poletno – jesenski program:  vodenje po Pokljuki, do 
Planine pri Jezeru, Planine Laz, Pršivca, Vodnikove koče, Koče pri Sedmerih 
jezerih, individualno vodenje, izleti s kolesi, pikniki, …)  

• športne aktivnosti (poleti je v Bohinju na voljo veliko športnih aktivnosti, zaradi 
katerih se gosti vedno znova vračajo: kolesarjenje, gorsko kolesarjenje, 
hidrospeed, kanjoning, kajak, kanu, rafting, jadralno padalstvo, športno plezanje, 
ribolov, mini golf, tenis, jahanje, izposoja čolnov, kopanje, sprehodi, planinske 
ture (Pršivec, Rodica, Debela peč, Črna prst, Sedmera jezera, Triglav in podobno), 
tudi pozimi pa lahko poleg smučanja izbirajo med mnogo zanimivimi športi, kot 
so smučarski teki, turno smučanje, drsanje, sankanje, rafting na snegu, plezanje po 
zaledenelih slapovih, jadralno padalstvo, kolesarjenje, sprehodi, planinske ture in 
drugo);  

• izlete (za goste je na voljo tudi več krajših in daljših izletov z namenom ogleda 
naravnih in kulturnih znamenitosti Bohinja, Julijskih Alp in celotne Slovenije; od 
krajših izletov se turistom največkrat priporoča: vožnja z izletniškim čolnom 
Bohinj, sprehodi okoli Bohinjskega jezera, izlet do slapa Savica, ogled korit 
Mostnice in Hudičevega mostu, izlet na Voje, Vogar, Uskovnico, Rudnico, Vogel, 
vožnja s pletno do Blejskega otoka, sprehod okoli Blejskega jezera, ogled 
Blejskega gradu z muzejem in ogled soteske Vintgar, še posebej zanimivi daljši 
izleti pa so: ogled Ljubljane in Ljubljanskega gradu, izlet z avtovlakom Bohinjska 
Bistrica – Most na Soči, čez Vršič v Trento, ogled Postojnske jame in Lipice, 
slovenske obale s Piranom in Portorožem ter Triglavskega narodnega parka – 
Pokljuke in Julijskih Alp). 

 
Novost v letošnjem letu je bila tudi vpeljava informativnih uric, ki jih vodi vodja hotela, 
namenjene pa so seznanjanju gostov s ponudbo in dodatno ponudbo hotela Jezero ter nudenju 
raznih informacij o kraju, dogodkih, aktivnostih, ... Izvajajo se dvakrat tedensko v 
konferenčni dvorani hotela Jezero, pripravi se kratka predstavitev ponudbe, programov, 
razdeli propagandni material ter odgovarja na vprašanja gostov. 
 
V nasprotju z Bohinjem, ki je raztresen po celi dolini in ima en center v Bohinjski Bistrici in 
drugega v Ribčevem Lazu, je na Bledu vse strnjeno v en center ob začetku Blejskega jezera. 
Tako so v bližini hotela Jelovica številne trgovine, lokali, restavracije in picerije, pošta, 
banke, menjalnice, zdravstveni dom, lekarna, … Ob hotelu Jelovica je tudi avtobusna postaja, 
v bližini je čolnarna, nekoliko bolj oddaljena pa so tenis igrišča in železniška postaja, ki se 
nahajajo na drugi strani Blejskega jezera. Bled ima majhno smučišče Straža, od Koble, Vogla, 
Kranjske Gore in Krvavca pa je bolj oddaljeno, vendar prednost lahko iščemo v tem, da leži 
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ravno v središču omenjenih smučišč in je idealno izhodišče za goste, ki si želijo preizkusiti 
vsak dan nov smučarski center.  
 
Za popestritev bivanja gostov hotel vsako leto pripravi poletni in zimski zabavni program. 
Poletni (Priloga 9) tako zajema večere ob pianinu v ponedeljkih, plesno glasbo v sredah, 
večere ob citrah  v četrtkih, slovenske večere v petkih in mediteranske večere v sobotah. 
Zimski program (Priloga 10) je razdeljen na veseli december v terminu od 2.12. – 2.1., ko je v 
sobotah na sporedu plesna glasba, posebna dogodka pa sta božič in silvestrovo, od 3.1. – 3.3. 
sledijo večeri ob pianinu v torkih in plesna glasba v sobotah, pripravijo pa tudi vsakoletno 
pustovanje (Promocijska gradiva hotela Jelovica, 2006, 2007). 
 
Poletni program športa priporoča gostom veslanje, tenis, rafting, golf, mini golf, jadralno 
letenje, aerotaxi, pohodništvo, lov, ribolov, plavanje in kolesarjenje, zimski športni program 
pa obsega smučanje, tek na smučeh, smučarsko šolo, drsanje in hokej (Promocijska gradiva 
hotela Jelovica, 2006, 2007). 
 
Od izletov se gostom predlaga vožnja s pletno do otoka, ogled Blejskega gradu z muzejem,  
ogled soteske Vintgar, ogled Ljubljane in gradu, ogled romarske cerkve na Brezjah, izlet v 
Bohinj in ogled slapa Savice, najpogosteje pa se gosti odločajo za celodnevne izlete v 
Ljubljano in Arboretum Volčji potok, za vožnjo z vlakom v dolino reke Soče, za ogled 
Postojnske jame in kobilarne Lipica, obisk slovenske obale s Portorožem in Piranom, ogled 
Julijskih Alp in Trente, obisk treh dežel: Avstrije, Italije, Slovenije in ogled Triglavskega 
narodnega parka – Pokljuke. 
 
Od muzejev so še posebej izpostavljeni muzej na Blejskem gradu, čebelarski muzej, 
planšarski muzej in etnološki muzej ter galerije v Šivčevi hiši, pri Avseniku in Svetini. 
Bistvena razlika med Bledom in Bohinjem je, da je na Bledu na voljo več zabave že v okolici, 
medtem ko je v Bohinju zelo malo raznih lokalov, trgovin in restavracij, še posebej pozimi, 
ko se zaprejo letni bari. Tako je potrebno za goste poskrbeti z animacijo in organizacijo čim 
več aktivnosti, da jim ne postane dolgčas. Prav zato je hotel Jezero vpeljal informativne urice 
za goste in se poglobil v razvoj produktov in animacije, ki se bo glede na izkušnje še 
dopolnjeval in izboljševal. V hotelu Jelovica tako podroben program po vsej verjetnosti niti 
ne bi bil toliko zanimiv, saj imajo več gostov, ki v hotelu samo prenočijo, veliko pa jih ob 
večerih odide iz hotela v razne restavracije in druge lokale. Za tiste, ki večerjajo v hotelu je ob 
večerih pripravljen kar pester program, saj je v restavraciji dovolj prostora za glasbene in 
plesne večere. V nasprotju s tem ima hotel Jezero v restavraciji Vrtovin premalo prostora za 
glasbenike (razen citer, ki ne zavzamejo veliko prostora), pa tudi za ples ni primerne talne 
površine. Tako mora za silvestrovo glasbena skupina igrati v hotelskem baru, vse pa bo 
rešeno po drugi fazi investicije, ko bo pokrita zunanja terasa z restavracijo in kavarno, kjer bo 
dovolj prostora za različne zabave, glasbene večere in plese.  
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Tabela 8: Priporočilo na osnovi primerjalne analize dodatne ponudbe 
Parameter primerjave Priporočilo 

Dodatna ponudba Bohinj je precej raztresen po vsej dolini in nima enotnega centra. 
Problem nastane, ko je potrebna nujna zdravstvena pomoč ali 

posredovanje policije, saj se oboje nahaja šele v pet kilometrov 
oddaljeni Bohinjski Bistrici, včasih pa je celo potrebno 

posredovanje s 30 kilometrov oddaljenega Bleda. Glede na Bled, 
kjer je za goste vse drugo na dosegu roke, pa  ima hotel Jezero 

precej boljšo lego za smučarske goste, saj leži med dvema 
smučarskima centroma, Voglom in Koblo. 

 
Glede varnosti se je hotel Jezero v lanski poletni sezoni, ko je 

gostov največ, dogovoril z Občino Bohinj, da skupaj financirata 
varnostno službo, ki bo ob odsotnosti policije v kraju ponoči 
skrbela za red. To se je izkazalo za zelo pozitivno, saj pritožb 
gostov zaradi nočnega kršenja reda in miru praktično ni bilo. 

Zaradi zamenjave vodstva na občini podoben dogovor v letošnji 
sezoni ni bil možen, kar se je izkazalo za slabo odločitev, saj se je 

število pritožb gostov zelo povečalo. V naslednjem letu velja 
občini predložiti kopije pritožb in predlagati ponovno uvedbo 

varnostne službe v Ribčevem Lazu. 
 

Hotel Jezero je napravil velik napredek z izdelavo dolgoročne 
strategije razvoja produktov in animacije in uvedbo informativnih 
uric za goste, saj bo na ta način bivanje v hotelu za goste postalo 

precej bolj zanimivo, še posebno v terminih, ko sami ne bi vedeli, 
kakšne so možnosti za zabavo in razne aktivnosti v kraju in 

okolici. Hotelu Jelovica bi predlagala le uvedbo informativnih uric 
enkrat ali dvakrat tedensko, ki naj jih vodi vodja hotela ali vodja 
recepcije in kongresov, saj je za animacijo ob večerih v hotelu že 
dobro poskrbljeno s poletnim in zimskim zabavnim programom, v 
okolici hotela pa imajo gostje dovolj možnosti tako za zabavo kot 

tudi druge aktivnosti. 
Vir: Lastno delo. 
 

5.3.1.7.  Struktura zaposlenih 
 
Ker so v turizmu zaposleni del turističnega proizvoda, je zelo pomembno, da se zavedajo 
svojega vpliva na kvaliteto storitev in s tem na zadovoljstvo porabnikov. Za oba hotela je 
značilna dokaj majhna fluktuacija zaposlenih, kar pomeni, da jih večina v podjetju ostaja dalj 
časa in se zato z njim lažje poistoveti. Gostje pa so tako vedno znova presenečeni nad 
ustrežljivostjo, prijaznostjo in predvsem dobro delovno klimo, ki se prek zaposlenih prenaša 
na vsakega od njih. 
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V hotelu Jezero je zaposlenih 29 ljudi, ki so razdeljeni na oddelek strežbe (6), kuhinje (8), 
gospodinjstva (9), recepcije (4) ter vodstva in administracije (2). Kadrovanje in trženje v 
podjetju izvajajo pogodbeni sodelavci. Razmerje med moškimi (6) in ženskami (23) je 
pogojeno s turistično dejavnostjo in s situacijo v kraju, kjer se težje zaposlujejo ženske 
(Interni podatki Alpinum hotelov d.o.o., 2007). V primeru izvedbe investicije v letu 2007 in 
2008 se bo število zaposlenih povečalo za 10 novih delavcev, in sicer za 1 receptorja (ena od 
sedanjih receptork se že uvaja za vodjo hotela), 3 delavce v kuhinji, 4 delavce v strežbi  in 2 
delavca v gospodinjskem oddelku (Investicijski program prenove in dograditve osrednjega 
dela hotela Jezero v Bohinju v letih 2007 – 2008, 2007).  
 
V hotelu Jelovica je trenutno zaposlenih 46 oseb v oddelkih recepcije (7), kuhinje (8), strežbe 
(7), gospodinjstvu (8), vzdrževanju in dostavi (2), pralnici (6), rekreaciji (2) in upravi (6). 
Razmerje med moškimi (13) in ženskami (33) pa je precej podobno kot v hotelu Jezero 
(Interni podatki Hotela Jelovica Bled d.o.o., 2007). 
 
Edini kadrovski problem v hotelu Jezero v zadnjem času predstavlja oddelek strežbe, saj je 
dobre natakarje vedno težje dobiti, vpis v gostinske šole se zmanjšuje in mladi nočejo več 
opravljati tega poklica. Eden od razlogov je prav gotovo v delavniku, ki obsega tako 
popoldanske izmene kot tudi delo med vikendi in prazniki, plačilo pa ni toliko visoko, da bi to 
odtehtalo. Zaradi tega hotel Jezero podeljuje štipendije dijakom Srednje gostinske šole 
Radovljica in študentom Višje šole za gostinstvo in turizem Bled, ki tako prakso in poletno 
delo opravljajo v hotelu, na ta način pa si zagotavlja dodatno pomoč v višku sezone in kader 
za prihodnja leta. Po drugi strani pa je v hotelu Jelovica največji problem v zadnjem času 
predstavljal oddelek recepcije, pred kratkim pa so le dobili novega vodjo recepcije, ki je 
prevzel tudi organizacijo kongresov in seminarjev. Še vedno pa iščejo receptorja, saj je od 
sedanjih ves čas nekdo na bolniški.  
 
Zaradi vedno večje povezanosti obeh hotelov se tudi kadri lahko medsebojno izmenjujejo ob 
povečanih potrebah v določenem hotelu, kar je izredno pomembno, saj to vodi do prihranka 
stroškov dodatnih zaposlenih, ki niso potrebni za celotni delavnik v enem hotelu. Tako je 
hotel Jezero v preteklosti hotelu Jelovica za nekaj mesecev že posodil receptorko, v poletni 
sezoni pa je iz hotela Jelovica v hotel Jezero prišel pomagat natakar. 
 
Kvalifikacijska struktura je za omenjeno dejavnost v obeh hotelih kar precej visoka, saj je 
potreba po znanju v majhnem podjetju pri posameznikih v povprečju višja kot v večjih 
podjetjih. Za primer naj navedem, da v eni izmeni največkrat dela samo ena receptorka, ki 
mora tako govoriti kar vse zahtevane tuje jezike za hotel s štirimi zvezdicami (angleško, 
nemško, italijansko, hrvaško), kar je v večini primerov pogojeno prav z izobrazbo. V hotelu 
Jezero ima tako en zaposleni dokončan magisterij, dva višješolsko in 20 srednješolsko stopnjo 
izobrazbe, šest oseb pa nima dokončane osnovnošolske izobrazbe (Interni podatki Alpinum 
hotelov d.o.o., 2007).  Za hotel Jelovica tako natančni podatki niso na voljo. 
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Tu naj ponovno omenim sezonskost in kot zadnjo od treh posebnosti turističnih storitev tudi 
velik delež stalnih stroškov v celotnih stroških. Sezonskost vpliva predvsem na povečano 
potrebo po delavcih v času sezone, dopustov, šolskih počitnic in praznikov, obenem pa so 
precej pomembne tudi klimatske razmere. Predvsem poleti se v obeh hotelih pogodbeno 
zaposli več sezonskih delavcev in študentov (največ v strežbi in kuhinji ter nekaj v 
gospodinjskem oddelku in recepciji), saj je gostov precej več. Dodatno zaposleni v tem času 
predstavljajo za podjetje spremenljive stroške, ki pa so skoraj zanemarljivi v primerjavi s 
stalnimi stroški, ki so tudi v napol zasedenem ali zlasti praznem hotelu še vedno zelo visoki.  
 
Tabela 9: Priporočilo na osnovi primerjalne analize strukture zaposlenih 
Parameter primerjave Priporočilo 
Struktura zaposlenih V hotelu Jezero se že pripravljajo na morebitne spremembe v 

strukturi in številu zaposlenih v primeru, da bi pridobili evropska 
sredstva in bi lahko izpeljali drugo fazo investicije. Ko bo to 

znano, bo potrebno v precej kratkem času poiskati okoli 10 novih 
delavcev, to pa bo po vsej verjetnosti precej težko, saj dobrega 

kadra v gostinstvu zelo primanjkuje. Ker trenutno na drugo 
delovno mesto odhaja sedanji vodja strežbe, je potrebno hitro najti 

novega natakarja, pri iskanju pa direktorju pomaga zunanja 
sodelavka s področja kadrov in ostali zaposleni. 

 
Še vnaprej priporočam hoteloma izmenjavo kadrov v primeru 

povečanih potreb v določenem hotelu, saj to privede do 
precejšnjega zmanjšanja stroškov za obe podjetji. V prihodnosti 

direktor načrtuje celo še večjo kadrovsko povezanost obeh hotelov, 
ko bi lahko en vodja vodil oddelka v obeh hotelih (na primer v 
računovodstvu in financah) ali pa bi bila ena oseba polovično 
zaposlena v enem in pol v drugem hotelu (na primer dodatni 

vzdrževalec). 
Vir: Lastno delo. 
 

5.3.2. Cena 
 
Oba hotela posvečata veliko pozornosti postavljanju cen, ki so različne sezonsko in med 
ciljnimi segmenti. Med domačimi in tujimi gosti ni cenovne diskriminacije. Popuste se dodeli 
le skupinam (skupinske cene), organizatorjem potovanj in nekaterim turističnim agencijam 
(alotmanske cene oziroma provizije na individualne cene), v ''mrtvih mesecih'', kot so na 
primer marec, april in november , pa so gostom na voljo ugodni paketi. Hotel Jezero ima že 
dalj časa na voljo smučarske pakete z vključenimi smučarskimi vozovnicami za Vogel ali 
Koblo v marcu in aprilu (Priloga 11), pomladne pakete v aprilu in začetku maja ter ribiške 
pakete za segment ribičev. Nasprotno hotel Jelovica pozimi zaradi večje oddaljenosti od 
smučišč ni toliko zanimiv za smučarje, zato dajejo večji poudarek božičnim, velikonočnim in 
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zimskim paketom, ki vključujejo poleg bivanja v hotelu tudi razne aktivnosti in zabavne 
prireditve, ki se dogajajo na Bledu in v okolici.  
 
V začetku leta v hotelu Jezero sestavijo terminski individualni (Priloga 12), skupinski (Priloga 
13) in alotmanski cenik za naslednje leto, ki poleg cen na osnovi polpenziona na osebo na dan 
v enoposteljni sobi, dvoposteljni sobi ali hotelskem apartmaju, vsebuje tudi doplačila za polni 
penzion, uporabo dvoposteljne sobe kot enoposteljne in otroško posteljico ter popuste za 
otroke, spanje na dodatnem ležišču in nočitev z zajtrkom. V individualnem in skupinskem 
ceniku se posebej zaračunava tudi turistična taksa, ki pa je že vključena v ceno v 
alotmanskem ceniku (Ceniki hotela Jezero, 2007, 2008). Individualni ceniki hotela Jelovica 
(Priloga 14) so v nasprotju s hotelom Jezero sestavljeni na bazi nočitve z zajtrkom, saj je ta 
storitev izbira večine gostov. Vzrok za to gre iskati predvsem v tem, da je Jelovica precej bolj 
prehoden hotel kot Jezero, pa tudi restavracij, ki jih želijo gostje med svojim bivanjem na 
Bledu preizkusiti, je v okolici veliko. Cenik je tako razdeljen po vrstah sob, ki so na voljo, 
vsebuje pa tudi doplačila za polpenzion, uporabo dvoposteljne sobe kot enoposteljne in 
otroške posteljice, med popusti pa so popusti za otroke in spanje na dodatnem ležišču. V 
nasprotju s hotelom Jezero je tu turistična taksa v vseh cenikih že vključena, kar omogoča, da 
gost takoj vidi, koliko bo za prenočitev moral plačati. Razlika je tudi v zaračunavanju bivanja 
v apartmaju ali studiu, saj se ta šteje kot enota, ne glede na to koliko oseb v njej prenočuje, o 
tej možnosti pa velja razmisliti tudi v hotelu Jezero. Skupinska cenika obeh hotelov se 
razlikujeta tudi v tem, da Jelovica (Priloga 15) skupinam zaračunava višjo ceno v primeru, da 
spijo v hotelu le eno ali dve noči. To je aktualno predvsem zato, ker v Jelovici prenočuje 
precej več skupin, ki iz Bleda nato delajo dnevne izlete po Sloveniji. Bohinj za takšne vrste 
skupin ni toliko zanimiv, saj je lociran predaleč, kar pomeni 60 dodatnih kilometrov za 
skupino na dan in je tako izven sezone vsaka krajša skupina, ne glede na čas bivanja, več kot 
dobrodošla. V Jelovici je izključno za skupine možno tudi doplačilo za polni penzion, ki je v 
Jezeru na voljo vsem gostom, saj je a la carte restavracija Zlatovčica odprta cel dan in mora 
kuhinja tako ali tako delovati tudi v času kosila. Še eno ugodnost ima Jelovica vključeno kar v 
ceniku, Jezero pa jo omeni samo v ponudbi za skupino, to je na koliko oseb se prizna skupini 
eno prosto mesto. Tudi to stvar velja premisliti, zanimivo pa je, da se v Jelovici prizna eno 
prosto mesto na 20 oseb, v Jezeru pa na 21. Ceniki obeh hotelov so sestavljeni v evrih (Ceniki 
hotela Jezero, 2007, 2008; Ceniki hotela Jelovica, 2007, 2008).  
 
V hotelu Jelovica je bil v prejšnjih letih prisoten problem prepoznega sestavljanja cenikov, 
zato so se v letošnjem letu dogovorili, da je potrebno imeti cenike za oba hotela sestavljene v 
istem času. Premisliti velja tudi, kakšna oblika cenika je bolj pregledna, enostavna in cenovno 
ugodnejša. V hotelu Jezero sestavijo cenike posebej v štirih jezikih (slovenskem, angleškem, 
nemškem in italijanskem) in jih tiskajo po potrebi kar v hotelu, v hotelu Jelovica pa v tiskarni 
natisnejo en sam cenik, ki obsega vse štiri omenjene jezike.  
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Tabela 10: Priporočilo na osnovi primerjalne analize cen 
Parameter primerjave Priporočilo 

Cena Hotel Jezero naj nadaljuje s svojimi paketi za smučarje, ribiče in 
pomladni čas, saj vsako leto na ta način pridobi nekaj gostov, ki si 
ugodno ponudbo zapomnijo in se radi vračajo ter o tem obvestijo 

tudi svoje znance. Hotel Jelovica naj prav tako še vnaprej sestavlja 
svoje pakete, zelo koristne pa bi bile lahko tudi vsakoletne 

ponovitve skupnih paketov obeh hotelov za obdobje jesen-zima-
pomlad. Ti bi se tako agentom vtisnili v spomin in bi vsako leto 

postajali bolj prepoznavni. 
 

Glede osnovne storitve v individualnih cenikih bi hoteloma zaradi 
situacije v krajih priporočala, da obdržita sedanje stanje, torej hotel 
Jezero polpenzion in Jelovica nočitev z zajtrkom. Oba hotela imata 
v skupinskih cenikih kot osnovno storitev polpenzion, kar je za ta 

segment tudi primernejše. Druga razlika med ceniki hotelov se 
pokaže v primeru turistične takse. Ta je v Jelovici povsod v ceno 
že vključena, v Jezeru pa je v individualnih in skupinskih cenikih 
določena posebej. To je po eni strani dobro, saj na ta način gost 

plača celotno takso 1,01 EUR, v kolikor pa je ta vključena v ceni, 
je plačilo 1 EUR in ostalo krije hotel. Slaba stran je, da mora gost 

takso še posebej prištevati k ceni, da vidi, koliko ga bo storitev 
stala, spet nasprotno pa na prvi pogled tako psihološko cena deluje 

nižja. Tukaj prepuščam odločitev o vključitvi takse vsakemu 
hotelu posebej, v alotmanskem ceniku pa je tako ali tako vedno 
vključena v ceno zaradi lažjega zaračunavanja med hotelom in 

agencijo. 
 

Za hotel Jelovica je doplačilo za krajše bivanje pri skupinah 
običajno, v hotelu Jezero, kjer te ne predstavljajo tako obširnega 

segmenta, pa se je zaradi bolj oddaljene lege potrebno zanje precej 
bolj potruditi in mislim, da bi doplačilo marsikatero skupino 

odvrnilo od bivanja v Bohinju. Nasprotno od tega je eno prosto 
mesto na 20 oziroma 21 oseb, ki ga hotel ponudi skupini, precej 

nepomembno, saj sta obe številki v turistični dejavnosti običajni in 
ne vplivata na odločitev skupine o prihodu. 

Glede sestavljanja cenikov za naslednje leto je sedaj določeno, da 
se morajo ti sestaviti za oba hotela v istem času, to je v začetku leta 

za naslednje leto. Za hotel Jelovica to pomeni, da se bo potrebno 
držati tega termina, v hotelu Jezero pa je to že utečena praksa. 

Ceniki v Jezeru so zaradi posameznih jezikovnih variant tudi bolj 
pregledni, vendar pa je potrebno bolj paziti, katera različica je 

primerna za posameznega gosta. Tako je varianta hotela Jelovica, 
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ki v enem ceniku združuje štiri jezike bolj enostavna, vendar zato 
manj pregledna. Ker ima tudi tu vsaka oblika cenika svoje 

prednosti in slabosti, izbiro prepuščam vsakemu hotelu posebej. 
Vir: Lastno delo. 
 

5.3.2.1.  Oblikovanje cen v hotelih Jezero in Jelovica 
 
Pri oblikovanju cen obe podjetji upoštevata stroške, povpraševanje in konkurenco. Na podlagi 
stroškov se določi lastna cena storitve, na to pa se doda določen pribitek. Poleg tega se 
upošteva tudi letna inflacija in morebitne spremembe kupne moči prebivalstva. Analizirajo se 
cene primerljivih hotelov na območju Julijskih Alp – Bled, Bovec, Kranjska Gora in v tujini. 
Na končne cene vpliva tudi povpraševanje na trgu, saj je na primer zaradi slabih snežnih 
razmer v zadnjih zimah zanimanje za smučanje v Bohinju precej upadlo (Vogel nima 
urejenega umetnega zasneževanja, na Kobli so prisotni problemi z lastniki zemljišč), stanje pa 
se je šele začelo nekoliko izboljševati. Včasih sta bili torej za Bohinj značilni enakovredna 
poletna in zimska sezona, sedanji veliko slabši zimski pa podjetje prilagodi tudi svoje cene, ki 
so tako pozimi precej nižje kot poleti. Dolgoročni cilj podjetja je v nekaj letih zimsko sezono 
cenovno zvišati in se približati vsaj cenam v mesecih maju, juniju in septembru. Tudi Jelovica 
ima cene v zimskem obdobju precej nižje kot v poletnem, saj Bled ni tipičen zimski 
smučarski center. Tako so se v letošnjem letu blejski hoteli znotraj poslovne skupine HIA2 na 
primer dogovorili, da se zaradi bližajočega predsedovanja Slovenije EU in pričakovanega 
povečanja gostov na Bledu, cene za leto 2008 dvignejo za določen procent, vendar v poletnem 
času za več kot v zimskem. 
 
Pomembna je tudi cenovna elastičnost turističnega povpraševanja, saj se različni segmenti 
različno odzivajo na spremembe cen. V zadnjih letih so na primer poslovni gostje bistveno 
manj občutljivi na povišanje cen kot stalni gostje. Podjetje Alpinum hoteli d.o.o. je zaradi 
investicije v letu 2003 lahko cene povišalo na račun novih, večjih in bolje opremljenih sob, 
prenovljene penzionske restavracije in recepcije, medtem ko so stare sobe obdržale nižje cene 
in zadovoljujejo manj zahtevne goste. Tudi Jelovica je dvignila ceno delno prenovljenim 
sobam s pogledom na jezero, še vedno pa obdržala nekoliko nižje cene za sobe, ki imajo 
pogled na Karavanke. 
 
Hotelsko podjetje daje agencijam, ki prodajajo njegove kapacitete, določeno provizijo. Višina 
se spreminja glede na trg, velikost agencije in promet, ki ga hotel prek agencije naredi. Nekaj 
agencij na individualne cene dobi provizijo (običajno 10% ali 15%), nekaterim se dodeli 
alotmanske cene z možnostjo rezervacij na vprašanje (so neto in okoli 20% nižje od 
individualnih), večji organizatorji potovanj pa imajo posebne pogodbene cene in fiksen zakup 
določenega števila sob. Skupinske cene so približno 15% nižje od individualnih, posrednikom 

                                                            
2 Poslovna skupina hoteli-infrastruktura-agencije, ustanovljena na Bledu kot protiutež veliki hotelski grupaciji 
Sava hoteli Bled, povezana izključno z namenom znižanja stroškov trženja in izmenjave informacij med člani. 
Trenutni člani so hoteli Jelovica, Ribno, Astoria in Krim z Bleda, hotel Jezero iz Bohinja, hotel Lek iz Kranjske 
Gore, agencije Kompas Bled, M tours Bled, Infrastruktura Bled, Zavod za kulturo Bled in Turizem Bled. 
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pa se na te cene lahko prizna še 3 ali 5% provizija. Hotela se veliko dogovarjata o višinah 
provizije za določene agencije in organizatorje potovanj, kar vodi k izenačevanju provizij 
določenim partnerjem med obema hoteloma. Vse to je zelo pomembno, saj je skupno lažje 
ustvariti ''pritisk'' na partnerja in tako zniževati provizije pa tudi izboljševati pogoje 
poslovanja in sodelovanja (Ceniki hotela Jezero, 2007, 2008; Ceniki hotela Jelovica, 2007, 
2008). 
 
Tabela 11: Priporočilo na osnovi primerjalne analize oblikovanja cen v hotelih Jezero in 
Jelovica 
Parameter primerjave Priporočilo 

Oblikovanje cen Pri oblikovanju svojih cen naj obe podjetji še naprej upoštevata 
čim več dejavnikov, še posebej povpraševanje, ki je specifično za 

vsak kraj posebej in konkurenco. Vsako leto se je potrebno 
pozanimati in poskušati izvedeti, kaj nameravajo konkurenti v 

kraju in v celotni regiji Julijskih Alp, da se lahko glede na znane 
informacije nato ustrezno ukrepa in prilagodi. 

 
Dobra ideja za hotel Jelovica se mi zdi tudi višja cena sob s 

pogledom na jezero in nižja tistih s pogledom na Karavanke. V 
hotelu Jezero so trenutno nižje cene sob druge kategorije, po 

prenovi pa nameravajo za cenejše sobe prodajati sobe v tretjem 
nadstropju vrtnega dela hotela, ki so nekoliko manjše kot ostale. 
Na ta način bodo lahko agencije še vedno imele v svoji ponudbi 

kakšno cenejšo sobo, kar na prvi pogled pritegne več gostov, 
možno pa bo sprejeti tudi nekatere goste, ki jim soba ni toliko 

pomembna kot cenovna ugodnost. 
 

Še vnaprej so zelo priporočljivi dogovori o višini provizij in drugih 
ugodnostih, ki jih imata hotela dogovorjene z določenimi 

poslovnimi partnerji. Vodji trženja naj tako pred vsako sezono, ko 
se podpisujejo pogodbe za naslednje leto, pregledata in primerjata 

svoje provizije in ostale ugodnosti, ki jih ponujata gostom 
določene agencije ter jih skušata čim bolj uskladiti. 

Vir: Lastno delo. 
 

5.3.2.2.  Analiza cen v hotelih Jezero in Jelovica 
 
Hotel Jezero ima v primerjavi s konkurenčno primerljivimi hoteli na Bledu in v Kranjski Gori 
precej nižje cene glede na to, da leži na osrednji lokaciji tik ob jezeru in je precejšen del že 
prenovljen, gostinska ponudba in osebje pa zelo kvalitetna. Cene naraščajo večinoma le za 
stopnjo letne inflacije v preteklem letu, večji dvig pa je načrtovan po izvedbi druge faze 
investicije. Tudi hotel Jelovica, čeprav leži v centru Bleda, v neposredni bližini jezera, ne 
velja za drag hotel. Posebno visokih cen si zaradi velike konkurence tudi ne more privoščiti, 
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lahko pa je na primer dražji od hotela Krim, ki je že precej dotrajan, Jelovica pa namreč 
nenehno investira v obnovo sob in drugih delov hotela. Tudi tu se cene v glavnem letno 
dvigajo le za stopnjo inflacije, omenila pa sem že, da je za 2008 izjemoma dogovorjen dvig za 
nekoliko višji procent (Bohinj, 2007; Bled, 2007).  
 
Gostje hotela Jezero imajo v ceni vključeno storitev polpenziona ter uporabo hotelskega 
bazena, fitnesa in mini golfa, popust se prizna v primeru nočitve z zajtrkom in pri uporabi 
savne, posebej pa je potrebno plačati turistično takso ter doplačati polni penzion, solarij in 
masažo. Nasprotno je na Bledu bolj običajna osnovna storitev nočitev z zajtrkom, saj je v 
okolici na voljo več različnih restavracij in se gosti večkrat odločajo za to možnost, veliko pa 
je tudi prehodnih gostov, ki na Bledu le prenočijo. Gost ima tako v ceno vključeno turistično 
takso in glasbo ob večerih ter uporabo hotelskega bazena in fitnesa, doplačati pa mora 
polpenzion, biljard, savno, masažo in solarij. Zanimivo je, da so se v hotelu Jelovica za nekaj 
časa odločili, da bodo turistično takso po uvedbi evra gostom zaračunavali po 1 EUR in 
preostanek krili sami, Jezero pa vztraja pri točno določeni višini, ki je 1,01 EUR na osebo na 
dan (Ceniki hotela Jezero, 2007, 2008; Ceniki hotela Jelovica, 2007, 2008).  
 
Ker je v hotelu Jezero pri večini gostov kot osnovna storitev izbran polpenzion in v hotelu 
Jelovica nočitev z zajtrkom, to seveda vpliva tudi na povprečno letno penzionsko ceno 
(Priloga 16). Ta v hotelu Jezero vsako leto nekoliko naraste (Slika 15), v hotelu Jelovica pa se 
giblje okoli 30 EUR in naj bi se zaradi večjega povišanja cen v letu 2008 nekoliko povišala. 
Glede na načrtovano prodajo (Priloga 17) naj bi se povprečna cena hotela Jezero v letu 2007 
še vedno gibala okoli 41 EUR, po morebitni investiciji v letih 2007 in 2008 pa naj bi se 
dvignila na okoli 43 EUR, saj bi hotel imel višji standard in pridobil precej na ponudbi za 
goste (dvigalo, kavarna, pokrita terasa, nova kuhinja, več sedežev v restavracijah, ...), 
cenovno ugodnejše sobe druge kategorije pa bi zamenjale nove sobe (Finančni načrt prodaje 
hotela Jezero za obdobje 2007 – 2011, 2007). 
 
Slika 15: Povprečna letna penzionska cena brez davka na dodano vrednost v hotelih Jezero in 
Jelovica v letih od 2004 do 2006 v EUR 

 
Vir: Interni podatki Alpinum hotelov d.o.o, 2007; Interni podatki Hotela Jelovica Bled d.o.o., 
2007. 
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Razlika med hoteloma je tudi pri popustih za otroke. V Jezeru imajo otroci do dopolnjenega 
drugega leta starosti bivanje v hotelu zastonj, otroci do 12. leta na dodatnem ležišču imajo 
50% in v svoji sobi 30% popusta. Osebe nad 12 let, ki spijo na dodatnem ležišču, imajo 30% 
popusta. V Jelovici se je po usklajevanjih še vedno obdržalo, da imajo otroci do dopolnjenega 
četrtega leta starosti bivanje v hotelu zastonj, vendar se je v cenik dodalo, da se v primeru 
naročila prehrane zanj, le-ta dodatno zaračunava. Ostali popusti so se za cenike 2008 povsem 
izenačili s hotelom Jezero (Ceniki hotela Jezero, 2007, 2008; Ceniki hotela Jelovica, 2007, 
2008). 
 
V letu 2004 je bil individualni cenik hotel Jezero razdeljen še na pet obdobij z različnimi 
cenami, skupinski in alotmanski pa celo na šest. Pri sestavi cenikov za leto 2005 in naprej so 
se pri vseh treh vrstah cenikov obdobja poenotila in zmanjšala na štiri, kar naredi cenike 
veliko bolj pregledne. Tako so sestavljeni le iz zimske sezone, ko so cene najnižje, nižje in 
višje poletne sezone ter novoletnega termina. Taka razdelitev obdobij je načrtovana tudi za 
vnaprej. V hotelu Jelovica sta individualni in alotmanski cenik razdeljena le na dve obdobji 
(nižjo in višjo sezono), skupinski pa na tri, vendar se trenutno o poenotenju terminov še ni 
govorilo (Ceniki hotela Jezero, 2007, 2008; Ceniki hotela Jelovica, 2007, 2008). 
 
Tabela 12: Priporočilo na osnovi primerjalne analize analize cen v hotelih Jezero in Jelovica 
Parameter primerjave Priporočilo 

Analiza cen Oba hotela naj se trudita vnaprej čim bolj povišati svojo povprečno 
letno penzionsko ceno, vendar ne na račun izgube gostov. To se 
lahko naredi z zmanjševanjem provizij agentom, zniževanjem 

raznih popustov in ukinjanjem določenih ugodnosti v pogodbah za 
agencijske goste (na primer ukinitev pripomočka 7 je 6, 14 je 12, 

popustov za otroke do določenega leta itd.). 
 

V hotelu Jezero imajo otroci do dopolnjenega drugega leta starosti 
bivanje v hotelu zastonj, v Jelovici pa je ta starost štiri leta. Poleg 

tega se v primeru naročila prehrane za otroka družini zaračuna 
določeno doplačilo. Ta popust je v hotelih različen predvsem 

zaradi konkurentov v kraju, saj je na Bledu bolj običajna starost za 
brezplačno bivanje štiri leta in ne dve. V prihodnosti velja v obeh 

hotelih o tem še nekoliko razmisliti. 
 

Število različnih cenovnih terminov v cenikih obeh hotelov je 
povsem odvisno od situacije v kraju, tako da je v tem primeru o 

poenotenju nesmiselno govoriti. 
Vir: Lastno delo. 
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5.3.3. Tržno komuniciranje  
 
Družba Alpinum hoteli d.o.o. je pred nekaj leti prenehala poslovno sodelovati z družbo 
Alpinum d.d., v kateri so bile organizirane skupne funkcije na področju trženja za šest hotelov 
in kamp. Tako se je v letu 2003 oblikoval oddelek trženja in tržno komuniciranje poteka 
samostojno. V hotelu Jelovica oddelek trženja obstaja že ves čas, v zadnjih dveh letih pa se je 
pospešeno začelo usklajevanje s hotelom Jezero, največ ravno na področju prodaje in trženja, 
tako da se je tržno komuniciranje do sedaj že skoraj popolnoma uskladilo. Podjetji uporabljata 
več različnih sredstev komuniciranja, medijev in drugih trženjskih aktivnosti, s katerimi 
informirata domačo in tujo javnost ter s tem poskušata povečati število gostov v hotelih 
Jezero in Jelovica. 
 
Za tržno komuniciranje se vsako leto načrtuje okoli 1% sredstev od doseženega skupnega 
prometa posameznega hotela letno, ta znesek pa se nato porazdeli med obiske sejmov, 
turističnih borz, zaprtih partnerskih aktivnosti, oglaševanje hotela, tiskano gradivo, ... Vsi 
turistični sejmi in borze se organizirajo v okviru poslovne skupine HIA eno leto vnaprej in po 
koncu leta se poračunajo stroški in po posebnem ključu izvedejo potrebni transferji med 
posameznimi člani. Za vsak hotel posebej naj bi se pripravil tudi točen program trženja s 
posameznimi aktivnostmi v naslednjem letu, ki se ga konec leta pregleda in primerja izvedeno 
z načrtovanim ter ugotavlja odstopanja. V hotelu Jelovica se to že izvaja, v hotelu Jezero pa se 
bo prvi načrt trženja pripravil za leto 2008. 
 
Tabela 13: Priporočilo na osnovi primerjalne analize tržnega komuniciranja 
Parameter primerjave Priporočilo 
Tržno komuniciranje Za oba hotela je pomembno še vnaprej tržno komuniciranje 

izvajati čim bolj medsebojno usklajeno in z določenimi 
dejavnostmi (obiski turističnih sejmov in borz, analize trgov, 

skupne akcije, sestanki, izmenjava mnenj, …) nadaljevati v okviru 
poslovne skupine HIA in poskušati to sodelovanje pripeljati še na 

višjo raven. 
 

V hotelu Jezero mora vodja trženja za leto 2008 tudi prvič 
pripraviti program trženja in porazdeliti razpoložljiva sredstva med 

načrtovane aktivnosti za celo leto. 
Vir: Lastno delo. 
 

5.3.3.1.  Oglaševanje 
 
Oba hotela oglašujeta predvsem prek interneta, kjer imata vsak svojo domačo stran 
(www.bohinj.si/alpinum/jezero in www.hotel-jelovica.si), prisotna pa sta tudi na uradnih 
internetnih straneh Bohinja (www.bohinj.si) in Bleda (www.bled.si) ter na straneh številnih 
turističnih agencij, s katerimi sodelujeta. Po pregledu internetnih strani hotelov se je 
ugotovilo, da ima hotel Jelovica nekaj podatkov že zastarelih, manjkali pa so tudi določeni 
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prevodi na straneh v tujih jezikih, hotel Jezero pa mogoče nekoliko premalo uporablja 
možnost vpisovanja novic, s čimer bi se sproti obveščalo goste o dogodkih, novostih, 
posebnih ponudbah itd. (Hotel Jezero, 2007; Hotel Jelovica, 2007). 
 
Oba hotela se pojavljata tudi v raznih turističnih brošurah in katalogih organizatorjev potovanj 
ter turističnih agencij, s katerimi imata podpisane pogodbe o sodelovanju na osnovi 
alotmanskih cen. Nekateri izmed najpomembnejših so Crystal, Thomson, Jetair, Holiday 
Options, Balkan holidays, Arke Holland, Inghams, Neckermann, ITS, TUI Nemčija, Kompas 
Zagreb, Generalturist Zagreb in drugi. Hotela se poskušata s čim več svojimi partnerji 
dogovoriti, da bi sodelovali z obema hoteloma, v kolikor to še ne poteka. Vendar pa je realno 
popolno poenotenje skoraj nemogoče, saj nekatera turistična podjetja v svojem asortimanu 
destinacij želijo imeti izključno Bohinj, nekatera izključno Bled ali pa tudi le neko kategorijo 
hotelov oziroma točno določene hotele v nekem kraju.  
 
Podjetji oglašujeta v glavnem v tujih katalogih in revijah, saj večji del gostov (več kot 90%) 
hotela Jezero in hotela Jelovica prihaja iz tujine (Statistika nočitev po prodajnih poteh, 2006; 
Promet po mesecih, 2006). V Sloveniji so konstantno prisotni z oglasi v raznih zemljevidih in 
vodnikih, ki pa so namenjeni tako slovenskim kot tudi tujim gostom. Ugodne smučarske 
pakete v marcu in aprilu skupaj z ostalimi bohinjskimi ponudniki hotel Jezero oglašuje prek 
radijskih programov, ribiške pakete v reviji Der Fliegenfischer in Den Fliegenfischen, oba 
hotela pa sta se začela po nemško govorečih državah oglaševati tudi kot kolesarski (Jezero) in 
hotel primeren za motoriste (Jelovica).  
 
Po morebitni investiciji se v hotelu Jezero načrtuje prenova internetnih strani ter obveščanje o 
spremembah čim več agencij in organizatorjev potovanj ter gostov hotela, še naprej pa naj bi 
oglaševali v revijah za ribiče in kolesarje ter dodali tudi kakšen nov produkt, katerega razvoj 
je v načrtu za obdobje 2007-2011. 
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Tabela 14: Priporočilo na osnovi primerjalne analize oglaševanja 
Parameter primerjave Priporočilo 

Oglaševanje Pri oglaševanju je v današnjem času najpomembnejše imeti vedno 
ažurne spletne strani, tako da mora predvsem vodja trženja v 
hotelu Jelovica poskrbeti za pravočasno zamenjavo zastarelih 

podatkov, hotel Jezero pa bi moral aktivneje uporabljati možnost 
vpisovanja novic o  hotelu. 

 
Ker se je v hotelu Jezero kot izredno dobro izkazalo sodelovanje z 
Ribiško družino Bohinj in je oglaševanje ribiških paketov v revijah 

za nemško govoreči trg pripeljalo v hotel že kar nekaj ribičev, bi 
mogoče podobno veljalo poskusiti tudi na Bledu. Tudi tu je za 

segment ribičev idealno, saj so v bližini tako jezero kot reke, hotel 
s tremi zvezdicami pa je zanje v več primerih še primernejši kot s 

štirimi, saj so že same dovolilnice dovolj drage. Oba hotela sta 
primerna tudi za kolesarje, motoriste in pohodnike, torej naj še 

naprej oglašujeta v tej smeri, glede na Program dolgoročne 
strategije razvoja produktov in animacije v hotelu Jezero (Priloga 

6) pa se morajo ob vpeljavi novih produktov posvetiti tudi 
zadostnemu oglaševanju le-teh, da bo javnost z njimi čim bolje 

seznanjena. 
Vir: Lastno delo. 
 

5.3.3.2.  Neposredno trženje 
 
Obe podjetji pošiljata svojim ciljnim skupinam tiste ponudbe, za katere se jima zdi, da bi jih 
utegnile zanimati. Pisno ali prek elektronske pošte se pošilja določenim podjetjem ponudbe za 
poslovna srečanja in vabila za organiziranje prednovoletnih zabav, svojim stalnim gostom 
hotelske prospekte, cenike in posebne ponudbe (npr. za silvestrovanje,  smučarske pakete 
(Priloga 11), pakete za ribiče, ...), turističnim agencijam ponudbe za sodelovanje, pakete za 
skupinska potovanja in podobno. 
 
Hotel Jelovica ima izredno dobro bazo z naslovi agencij, podjetij in drugih poslovnih 
partnerjev. Hotel Jezero mora te naslove še nekoliko bolje računalniško obdelati, saj je šele po 
prenehanju sodelovanja s turistično agencijo Alpinum prišlo do potrebe po lastnih bazah 
podatkov ciljnih skupin in zato te niso tako obsežne kot v Jelovici. Drugi razlog pa je, da stari 
recepcijski program hotela Jezero HOPPS ni dopuščal toliko različnih možnosti obdelave 
podatkov kot sedanji program Sihot, ki se je v letošnjem maju uvedel v obeh hotelih. 
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Tabela 15: Priporočilo na osnovi primerjalne analize neposrednega trženja 
Parameter primerjave Priporočilo 

Neposredno trženje Pri neposrednem trženju mora predvsem hotel Jezero poskrbeti za 
svoje baze podatkov ciljnih skupin in poslovnih partnerjev, kar je z 
novim recepcijskim programom Sihot omogočeno precej bolje, saj 
s starim programom ni bilo za obdelavo takšnih podatkov skoraj 

nobenih možnosti. Na ta način se bodo lahko izvajale številne 
akcije, obveščanje gostov in agencij o ponudbi pa bo postalo 

enostavnejše. V hotelu Jelovica so baze podatkov dobro obdelane, 
predlagam pa večkratne akcije, s katerimi se goste in agente 

obvesti o novostih, paketih, prireditvah, možno tudi v povezavi s 
hotelom Jezero, kar je tudi že preverjena praksa. 

Vir: Lastno delo. 
 

5.3.3.3.  Pospeševanje prodaje  
 
Za pospeševanje prodaje podjetji v obdobjih, ko hotela nista polno zasedena, ponujata gostom 
razne ugodne pakete, ki poleg namestitve v hotelu vključujejo tudi razne aktivnosti,  
pozdravno pijačo, uporabo bazena, fitnesa, obisk savne, ..., kar naj bi še dodatno pritegnilo 
potencialne porabnike. Hotela sta za jesen-zimo-pomlad 2006/2007 pripravila skupne pakete 
za skupine s programi za sprostitev, veseli december, adventni čas, božič, novo leto, pustni 
čas, aktivne zimske počitnice in otvoritvena potovanja (Priloga 18). Ponudbi so bili dodani 
tudi datumi vseh pomembnih športnih prireditev v okolici, paketi pa poslani na okoli 300 
naslovov tujih organizatorjev skupinskih potovanj, predvsem v Nemčijo in Avstrijo, od koder 
prihaja največ skupin. Podobne akcije so načrtovane tudi za vnaprej. 
 
Z nekaterimi organizatorji potovanj se ob podpisu pogodbe dogovori tudi 5% oziroma 10% 
popust na zgodnje prijave do določenega datuma oziroma t.i. ''early booking'' ali ''early bird'', 
kar precej poveča zgodnje rezervacije gostov. Načrtuje se večjo vpeljavo tega v pogodbe 
organizatorjev potovanj in kar največje možno znižanje pripomočka 7 je 6, 14 je 12, kjer 
gostje plačajo 1 oziroma 2 noči manj kot bivajo v hotelu. 
 
Oblika pospeševanja prodaje so tudi cenovni popusti, ki so namenjeni stalnim gostom, 
otrokom, osebam na dodatnem ležišču in večjim skupinam (skupina šteje najmanj 20 oziroma 
21 oseb, na vsakih toliko oseb se nato prizna en polpenzion v dvoposteljni sobi brezplačno).  
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Tabela 16: Priporočilo na osnovi primerjalne analize pospeševanja prodaje 
Parameter primerjave Priporočilo 
Pospeševanje prodaje V obeh hotelih naj se v obdobjih, ko nista polno zasedena, gostom 

poskuša ponuditi kakšne zanimive pakete, ki pritegnejo z 
drugačnostjo ali cenovno ugodnostjo. Še naprej naj pospešujeta 
uporabo popusta za zgodnje rezervacije in poskušata pri agentih 

ukiniti pripomoček 7 je 6 in 14 je 12. Izvajata naj čim več skupnih 
akcij za pospeševanje prodaje, saj to znižuje stroške. Tako se že za 
zimo 2008 zopet načrtuje oblikovanje skupnih paketov za zimske 

počitnice, vendar tokrat za hrvaški trg. 
Vir: Lastno delo. 
 

5.3.3.4.  Odnosi z javnostmi  
 
Podjetje Alpinum hoteli d.o.o. se je v preteklih letih občasno pojavljalo v časopisih in po 
televiziji predvsem v zvezi z razpadom podjetja Alpinum d.d., ki je prešlo pod novo 
lastništvo. Podjetje Alpinum hoteli d.o.o. se z bivšim Alpinumom d.d. še vedno zamenjuje, 
vendar med njima ni več nobene povezave.  
 
V turistični dejavnosti za odnose z javnostjo skrbijo tudi nacionalna organizacija (Slovenska 
turistična organizacija – STO), regionalne organizacije (Sekcija hotelirjev Julijskih Alp) in 
lokalne organizacije (Lokalna turistična organizacija Bohinj). Odnosi s krajevnim okoljem so 
precej dobro razviti, saj oba hotela sodelujeta z več turističnimi ponudniki na Bledu in v 
Bohinju ter v drugih območjih Julijskih Alp (Lokalna turistična organizacija Bohinj, Lokalna 
turistična organizacija Bled, Lokalna turistična organizacija Kranjska Gora, Lokalna turistična 
organizacija Bovec, smučišča Vogel, Kobla, Soriška planina, Krvavec, Kranjska Gora, 
Turistični društvi Bohinj in Bled, športne agencije z okolice Bleda in Bohinja, ranč Mrcina, 
muzeji, taxi prevozniki in drugi). 
 
V obeh hotelih je prisotna še ena oblika odnosov z javnostmi, to so sponzorstva tujih 
novinarjev, ki nato o študijskih potovanjih pišejo v raznih medijih. Proti koncu zimske sezone 
2003/2004 so bili v hotelu Jezero brezplačno nastanjeni predstavniki nizozemske smučarske 
zveze, ki so Slovenijo kasneje predstavili v domovini. Posrednik je bila nizozemska agencija 
Slovenie tours, s katero je nato prišlo do sodelovanja, ki je pripeljalo precej novih gostov v 
obe hotelski hiši. Takšna oblika sponzorstva je zato dobrodošla tudi v prihodnje. 
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Tabela 17: Priporočilo na osnovi primerjalne analize odnosov z javnostmi 
Parameter primerjave Priporočilo 

Odnosi z javnostmi V obeh hotelih naj se spodbujajo sponzorstva tujih novinarjev, ki 
bivajo v hotelu, nato pa o svojih izkušnjah pišejo v različnih 

medijih. O hotelu Jezero so bile na ta način napisane že številne 
reportaže v revijah za ribiče, pa tudi članki namenjeni smučarskim 
navdušencem. V vseh primerih je bil odziv dober, kar pomeni, da 

se takšna praksa lahko poskuša prenesti tudi na hotel Jelovica. 
Vir: Lastno delo. 
 

5.3.3.5.  Osebna prodaja  
 
Osebna prodaja se vrši že, kadar gost sam, brez posredništva agencije, vstopi v hotel in mu 
receptor ali kdo drug od zaposlenih predstavi ponudbo hotela in nudi informacije, ki ga 
zanimajo. 
 
Podjetji sta z agencijami v stikih predvsem prek telefona in elektronske pošte. Dobro se je 
zavedati, kako pomembno je osebno obiskovati turistične agencije, s katerimi se sodeluje, 
akvizicije pa so se v lanskem letu izvajale predvsem s strani hotela Jelovica. Obiskalo se je 
hrvaške agencije ob obali do Dalmacije in nekaj agencij od Nemčije do Belgije, vedno pa se 
zastopa oba hotela oziroma se deli propagandni material obeh. 
 
Z namenom uveljavljanja in ohranjanja prepoznavnosti, seznanitve s konkurenco, ohranjanja 
stikov z obstoječimi poslovnimi partnerji, srečevanja z novimi strankami, predstavitve in 
uvajanja nove ponudbe ter povečevanja prodaje obstoječim strankam, se vsako leto postavi 
plan sodelovanja na sejmih, turističnih borzah in zaprtih partnerskih aktivnostih. Zaradi 
znižanja visokih sejemskih stroškov (potni stroški, prenočišče, najem pulta oziroma mize, 
dnevnice) sta se oba hotela v letu 2004 povezala s petimi blejskimi hoteli, ki ne spadajo pod 
podjetje Sava hoteli, v poslovno skupino HIA (hoteli-infrastruktura-agencije). Medtem sta 
dva hotela poslovno skupino zapustila zaradi nadaljevanja trženja pod hotelsko verigo Best 
Western in povezavo z ljubljanskim hotelom Slon, ostali hoteli pa so sodelovanje v letošnjem 
letu še poglobili in pridobili tudi nove člane, med drugim hotel Lek iz Kranjske Gore. Tako na 
vsak sejem odide predstavnik enega hotela, ki je informator tudi za ostale, vsak mesec pa se 
tržniki in direktorji hotelov dobivajo na kolegijih, kjer se poroča o opravljenih nalogah in 
odloča o nadaljnjih načrtih. V prihodnje se namerava vzpostaviti bolj formalno združenje, po 
vsej verjetnosti kot gospodarska zbornica, ki bo svoje hotele opredelila v okviru blagovne 
znamke Julijske Alpe, ki je za tujce še vedno najbolj prepoznavna. 
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Tabela 18: Priporočilo na osnovi primerjalne analize osebne prodaje 
Parameter primerjave Priporočilo 

Osebna prodaja Ker se akvizicije trenutno izvajajo predvsem s strani hotela 
Jelovica, predlagam, da se v prihodnje te med hoteloma bolj 
porazdelijo, na vseh pa je potrebno predstavljati oba hotela. 

 
Zaradi znižanja visokih sejemskih stroškov naj hotela še naprej 

sodelujeta v poslovni skupini HIA, saj tako vedno na sejem odide 
le en predstavnik, ki je informator tudi za ostale člane. Zaradi večje 

povezanosti in boljše prepoznavnosti naj se čim prej poskuša 
vzpostaviti neka bolj formalna oblika združenja, kjer naj bo ena 

oseba tudi odgovorna za sklicevanje sestankov, prijave na sejme in 
s tem povezano organizacijo, urejanje financ itd. 

Vir: Lastno delo. 
 

5.3.3.6.  Tiskano gradivo 
 

V vsakem hotelu ima tiskano gradivo velik pomen, saj je namenjeno gostom v hotelu, 
turističnim agencijam, organizatorjem potovanj, ostalim poslovnim partnerjem ter za 
razdeljevanje na turističnih sejmih, borzah in delavnicah v informativne in trženjske namene. 
Gostom so na voljo prospekti hotelov, ceniki, razglednice, hotelske vizitke, katalogi Bohinja, 
Bleda in Julijskih Alp ter posebne ponudbe v obliki letakov (npr. za silvestrovanje v hotelu, 
za zabavni program, za razne pakete, ...). Za turistične agencije in organizatorje potovanj se 
pripravijo zgoščenke s slikami hotela in splošne informacije za turistične agencije, za 
sejemske nastope, ki so namenjeni predvsem splošni publiki, pa se namesto dražjih hotelskih 
prospektov natisnejo letaki s hotelsko ponudbo.  
 
Tiskano gradivo, ki poleg slik vsebuje tudi tekst, je največkrat natisnjeno v štirih jezikih, t.j. 
slovenščini, angleščini, nemščini in italijanščini. Skupna brošura poslovne skupine HIA se 
tiska v še več jezikih, med drugim tudi v španskem, francoskem, ruskem, srbskem, hrvaškem, 
in je prilagojena posameznim tržiščem, kjer so hoteli prisotni na turističnih sejmih in borzah 
(Promocijska gradiva hotela Jezero, 2007, Promocijska gradiva hotela Jelovica, 2007). 
 
Po pregledu in primerjavi tiskanega gradiva obeh hotelov se je ugotovilo, da imata kar nekaj 
stvari že precej usklajenih (oblike vizitk, informacij, gradiva povezanega s hotelsko verigo 
Minotel, ...), omeniti pa je potrebno, da hotel Jezero še vedno nima svojega hotelskega plakata 
in na sejmih trenutno uporablja zimske in poletne plakate Bohinja. Popraviti bi bilo treba tudi 
skupni plakat skupine HIA, saj se po odhodu dveh hotelov ne more več uporabljati starega. 
Tu se poraja vprašanje, če potem hotel Jezero svoj lastni plakat sploh še potrebuje, vendar se 
na nekaterih delavnicah še vedno nastopa posamezno, torej bi bil verjetno vseeno potreben. 
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Tabela 19: Priporočilo na osnovi primerjalne analize tiskanega gradiva 
Parameter primerjave Priporočilo 

Tiskano gradivo V hotelih Jezero in Jelovica imajo tiskano gradivo pripravljeno 
povečini v štirih jezikih, t.j. slovenščini, angleščini, nemščini in 

italijanščini. Ker je že skupna brošura poslovne skupine HIA 
natisnjena v več jezikih (španskem, francoskem, ruskem, srbskem, 

hrvaškem, ...), se mi zdi nesmiselno v teh jezikih še posebej 
pripravljati tudi gradivo za oba hotela. To bi pomenilo visoke 

stroške, tako ali tako pa se na sejmih po vseh državah deli 
večinoma le skupne brošure in ne prospektov posameznih članov. 

 
Zaradi sprememb v članstvu poslovne skupine HIA bi bilo po 

formalizaciji združenja nujno izdelati nov skupen plakat, hotelu 
Jezero pa manjka tudi lasten hotelski plakat, ki je zelo primeren za 

nastope na turističnih delavnicah, kjer hoteli še vedno nastopajo 
posamezno. 

Vir: Lastno delo. 
 

5.3.4. Tržne poti  
 
Hotelsko podjetje se poslužuje tako neposrednih kot tudi posrednih tržnih poti. Zaveda se, da 
je najbolje oziroma najdonosnejše imeti čim več individualnih gostov, ki prihajajo v hotel 
brez posrednikov. Ker pa je značilno, da bolj oddaljeni gostje (Angleži, Nizozemci, Belgijci, 
Nemci, Izraelci, Rusi in drugi) potujejo predvsem prek organizatorjev potovanj, turističnih 
agencij in drugih posrednikov, je potrebno poleg neposrednih oblikovati tudi posredne tržne 
poti. Pri posrednikih se seveda ne da izogniti plačilu provizij turističnim agencijam in 
znižanju cen organizatorjem potovanj, res pa je, da le-ti veliko bolje poznajo svoje ciljne trge 
in imajo mnogo poslovnih kontaktov in izkušenj, kar pomeni finančne in časovne prihranke.  
 
Hotela v praksi, glede na razdelitev gostov po posameznih segmentih (več o tem v točki 
5.4.1.), vodita poleg statistike individualnih in agencijskih gostov, posebej tudi statistiko za 
skupine in poslovne goste, saj se dosežene prodajne cene med omenjenimi segmenti precej 
razlikujejo. Skupina obsega minimalno 20 oziroma 21 oseb, potovanja pa so večinoma 
organizirana s strani raznih posrednikov. Nasprotno se za organizacijo seminarjev, kongresov, 
srečanj in podobnih poslovnih dogodkov skoraj v vseh primerih dogovarjajo kar podjetja 
sama.  
 
Kot vidimo na sliki 16, je v hotelu Jezero približno 50% individualnih gostov, 37% je gostov, 
ki prihajajo preko različnih organizatorjev potovanj in turističnih agencij, ostalo pa so skupine 
(9%) in seminarski oziroma poslovni gostje (4%) (Priloga 19). Zaradi individualne cene, 
kateri ni treba odšteti zneska provizij ali drugih popustov, je zelo pomembno vzdrževati čim 
višji odstotek individualnih gostov in v hotelu je le-ta že dve leti skoraj 50%. V letu 2002 je 
na primer znašal le 37% in se nato vsako leto dvigal. Lepo se vidi tudi vsakoletno povečanje 
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deleža segmenta poslovnih gostov v skupnih nočitvah. Ta je navadno še bolj donosen, saj 
podjetja ne gledajo toliko na stroške kot fizične osebe in imajo večinoma tudi precej 
izvenpenzionske potrošnje (Statistika nočitev po prodajnih poteh, 2002 - 2006). Podobna 
razpršitev gostov kot v letu 2006 naj bi se vzdrževala tudi v prihodnje, saj bi bilo računati 
samo na individualne goste seveda preveč tvegano.  
 
Hotel Jelovica ima precej nižji delež individualnih gostov, saj je ta v lanskem letu znašal le 
28% (Priloga 19). Gostov, ki so prišli prek raznih agencijskih posrednikov in organizatorjev 
potovanj, je bilo prav tako 28%, kar 37% so predstavljali skupinski gostje, ostalo pa 
seminarski gostje (7%) (Nočitve po skupinah kupcev, 2004 – 2006). Zanimivo je, da je v 
Jelovici v zadnjih letih za nekaj odstotkov upadel delež v segmentu agencij in organizatorjev 
potovanj, odstotek individualnih gostov pa je le rahlo narasel.  
 
Slika 16: Delež nočitev gostov v hotelih Jezero in Jelovica po tržnih poteh v letih od 2004 – 
2006 v % 

 
Vir: Statistika nočitev po prodajnih poteh, 2004 – 2006; Nočitve po skupinah kupcev, 2004 – 
2006. 
 
V zadnjem času so precej v porastu direktne rezervacije prek interneta, saj to za gosta 
predstavlja hiter način ogleda nastanitve, dodatne ponudbe hotelov in okolice ter enostavno 
rezervacijo. Prav zato je zelo pomembno, da hotel svoje internetne strani dovolj pogosto 
obnavlja in sodeluje s čim več spletnimi rezervacijskimi sistemi (Hotel reservation service, 
Feratel, Minotel, Centralni rezervacijski sistem preko slovenia.info - CRS, Bookings, 
Transhotel, Venere, ...). Hotela se vedno skupaj dogovorita o vstopu v posamezen spletni 
rezervacijski sistem, potem ko skrbno pregledata pogoje, ki jih portal ponuja, saj jih je na 
voljo že toliko, da se preprosto odločita le za najprimernejše in tiste, ki so pri ljudeh najbolj 
priljubljeni za izvajanje rezervacij. Na sliki 17 je dobro viden hiter porast spletnih rezervacij 
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(Priloga 20) predvsem v letu 2007, ko sta se hotela poleg drugih vključila še na spletni portal 
bookings.com. Za primerjavo sem izjemoma dodala tudi leto 2007, kjer je ta porast šele dobro 
viden, pred letom 2005 pa sta bila oba hotela vključena le na spletni rezervacijski sistem 
Minotel. Predvsem hotel Jelovica ima veliko prehodnih gostov, ki radi uporabljajo ta portal za 
rezervacijo vseh hotelov na svojem potovanju, zato je delež te vrste rezervacij v hotelu še 
precej višji kot v hotelu Jezero. V prihodnjih letih pa velja razmišljati tudi o vpeljavi lastnih 
rezervacijskih portalov za direktne rezervacije sob prek domačih spletnih strani obeh hotelov. 
 
Slika 17: Delež rezervacij, narejenih prek spletnih rezervacijskih portalov v celotnem številu 
nočitev hotela Jezero in Jelovica v letih 2005 - 2007 v % 

 
Vir: Interni podatki Alpinum hotelov d.o.o, 2007; Interni podatki Hotela Jelovica Bled d.o.o., 
2007. 
 
Veliko je tudi gostov, ki v hotela prihajajo na priporočila prijateljev in znancev, nekateri 
obiščejo hotel poslovno in se nato vračajo z družinami, nekaj jih za ponudbo izve na sejmih 
za splošne obiskovalce ali prek oglasov v časopisih in podobno.  
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Tabela 20: Priporočilo na osnovi primerjalne analize tržnih poti 
Parameter primerjave Priporočilo 

Tržne poti Pri pregledu nočitev gostov po različnih tržnih poteh se vidi, da je 
v hotelu Jezero največ individualnih gostov, v Jelovici pa 

prevladujejo skupine. To je povezano z lego krajev, pomembno pa 
je, da se nek hotel ne začne zanašati le na individualne goste, 

čeprav od njih zasluži največ. Individualni gost lahko (na primer v 
primeru slabega vremena) precej lažje odpove rezervacijo kot 

agencijski gost. Tako nam že preprost primer pokaže, da je 
potrebno še vnaprej vzdrževati takšno razpršenost med tržnimi 

potmi, ki določenemu hotelu najbolj ustreza. V hotelu Jelovica bi 
tako delež individualnih gostov lahko še nekoliko povišali na račun 

skupin, hotel Jezero pa naj obdrži podobno razdelitev, kot jo 
trenutno ima. 

 
Pri vstopih v nove spletne rezervacijske portale, ki so kot sredstvo 
za rezervacije hotelov pri ljudeh vse bolj priljubljeni, že nekaj časa 

velja, da se hotela skupno odločata, v katerih sistemih bosta 
objavila svoje kapacitete. To naj bo praksa tudi za naprej, paziti pa 
je potrebno, da se izbira take portale, ki prinašajo hoteloma toliko 

rezervacij, da se delo, ki ga porabita za vpis informacij, 
razporejanje sob, zapiranje terminov itd.,  izplača. V prihodnjih 

letih velja razmisliti tudi o vpeljavi lastnih rezervacijskih portalov 
za direktne rezervacije sob prek domačih spletnih strani obeh 

hotelov. 
Vir: Lastno delo. 
 

5.4. Primerjalna analiza segmentiranja, ciljanja in pozicioniranja  
 
Precej pomemben del trženja v obeh hotelih predstavlja ciljno trženje, zato sem se odločila, da 
poleg primerjalne analize po elementih trženjskega spleta  izvedem tudi primerjalno analizo 
segmentiranja, ciljanja in pozicioniranja v hotelih Jezero in Jelovica.  
 

5.4.1. Segmentiranje  
 
V hotelih Jezero in Jelovica segmentirajo goste zaradi posebnih potreb posameznih 
segmentov, ki se razlikujejo od potreb drugih segmentov. Glavna delitev gostov je tako na: 
• individualne,  
• agencijske,  
• skupine in 
• seminarske oziroma poslovne goste.  
 



71  

Prvo skupino gostov predstavljajo individualni gostje, ki prihajajo v Bohinj in na Bled zaradi 
počitka, raznih športnih aktivnosti, ugodne klime ter predvsem naravnih lepot, znamenitosti in 
neokrnjene narave. Na Bledu so prisotni tudi prehodni gostje, ki pridejo le prenočit na poti 
drugam, kar pa za Bohinj zaradi večje oddaljenosti od glavnih cest ni značilno. Individualne 
goste se še naprej segmentira na manjše skupinice (smučarji, ribiči, stalni gosti in podobno), 
ki se jim nato prilagajajo s posebnimi ponudbami. Imajo individualne cene, stalni gostje pa so 
v obeh hotelih deležni 10% popusta, nekateri zaradi daljšega bivanja tudi več. 
 
Agencije in njihove goste se v hotelu Jezero še nadalje deli na podlagi vrste pogodbe in 
dogovorjene cene na: 
• agencije, ki imajo provizijo na individualne cene; 
• agencije, ki imajo alotmanske cene in možnost rezervacij na vprašanje;  
• organizatorje potovanj, ki imajo alotmanske cene in v hotelu fiksni zakup oziroma t.i. 

alotma.  
 
Fiksni zakup ima le nekaj organizatorjev potovanj, in sicer tisti, ki v hotel pripeljejo največ 
gostov. Nekaterim agencijam se sicer dodelijo alotmanske cene, vendar imajo možnost 
rezervacij le na vprašanje, ostale pa so deležne provizije od individualnih cen, ki so 
razumljivo višje od alotmanskih. V hotelu Jelovica segmentov ne določajo tako podrobno, 
vendar bi bilo priporočljivo, da bi zaradi primerljivosti med hoteloma imeli tudi vse 
podsegmente določene enako. 
 
Skupinske goste navadno predstavljajo starejši ljudje, ki jim je ljubše potovati z avtobusi kot z 
lastnim prevozom. V Bohinj prihajajo zaradi ugodne klime, narave, pohodništva, mirnega 
okolja in ugodnih cen. Na Bledu je več prehodnih skupin, ki potujejo po Sloveniji, in je zato 
zaradi že omenjene bližine glavnih cest primernejši od Bohinja. Skupinske cene veljajo, če je 
v skupini najmanj 20 oziroma 21 oseb, na vsakih toliko oseb pa se nato prizna en polpenzion 
v dvoposteljni sobi brezplačno. 
 
Kot že omenjeno, so poslovni gostje oziroma udeleženci seminarjev manj cenovno občutljivi 
in dnevno zapravijo več kot navadni gostje, saj jim stroške povečini krijejo podjetja. Ker 
želijo največkrat spati v enoposteljnih sobah, se jim računa dodatek za uporabo dvoposteljne 
sobe kot enoposteljne, kar je najvišja cena za nočitev v hotelih Jezero in Jelovica. Vedno več 
podjetij želi svojim uslužbencem in poslovnim partnerjem poleg izobraževanja ponuditi tudi 
nekaj sprostitve in zabave v obliki dodatnih aktivnosti, kot so na primer jahanje, obisk 
adrenalinskega parka, rafting in podobno. Prav zaradi tega je Bohinj zanimiv, saj nudi veliko 
raznovrstnih aktivnosti. V hotelu Jelovica se se šele začeli ukvarjati z dodatno ponudbo za 
seminarske in poslovne goste. Tudi na Bledu je namreč možno izvajati skoraj vse zgoraj 
omenjene aktivnosti, seveda pa se lahko za goste vedno organizira prevoz do Bohinja ali 
kakega drugega kraja, kjer se določena aktivnost izvaja. Hotel Jelovica ima za organiziranje 
seminarjev celo boljše pogoje zaradi večjih in številčnejših dvoran in je skrajni čas, da se te 
bolje izkoristijo. V jesenskem in pomladnem času, ko je izvensezonsko obdobje, so seminarji 
zelo dobrodošli. Osebje se jim lahko popolnoma posveti, saj ni potrebno skrbeti za veliko 
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ostalih gostov. Tako so podjetja zadovoljna in se rada vračajo, udeleženci pa nato hotel 
večkrat obiščejo tudi zasebno oziroma ga priporočijo znancem.  
 
Omenjene segmente hotela zaradi analiziranja dodatno dopolnjujeta z geografsko 
segmentacijo gostov po državah izvora. Na ta način skušata preprečiti, da bi posamezen hotel 
postal preveč odvisen od majhnega števila večjih segmentov ali celo enega samega velikega 
segmenta.  
 
V letu 2006 je v hotelu Jezero kar 37% vseh hotelskih gostov prihajalo iz Velike Britanije, 
10% iz Nemčije, 9% je bilo Hrvatov, sledijo Slovenci z 8%, Italijani in Belgijci s 4% in nato 
Rusi (3%), Irci (3%), Avstrijci (2%), Američani (2%) in Nizozemci (2%) (Statistika nočitev 
hotela Jezero po prodajnih poteh, 2006). Prav velik odstotek Britancev bi ob ponovnem 
porastu že predstavljal nevarnost, če bi prišlo do krize na britanskem trgu in bi hotel tako 
lahko izgubil velik delež svojih gostov. Zato podjetje ne namerava podpisovati dodatnih 
pogodb z organizatorji potovanj z britanskega trga, čeprav bi jih precej želelo sodelovati (še 
posebej se je to v preteklosti pokazalo po uvedbi nizkocenovne letalske linije London-Brnik 
britanskega letalskega prevoznika Easy Jet). To ne pomeni, da hotel ne potrebuje dodatnih 
gostov, ko zmogljivosti niso polno zasedene. Problem je v tem, da imajo vsi organizatorji 
potovanj z enega trga podobno strukturo prihodov gostov, in sicer največ v času počitnic in 
dopustov v njihovi državi.  
 
V hotelu Jelovica je bilo v letu 2006 prav tako največ Britancev (19%), vendar so bili na 
drugem mestu Nemci le z odstotkom manj (18%), 9% je bilo Hrvatov, skoraj 8% Italijanov, 
7% Slovencev, sledijo pa še Američani in Avstrijci s 5%, Madžari in Izraelci s 4% ter 
Nizozemci in Belgijci s 3% (Nočitve po državah, 2006).  
 
Slika 18: Delež gostov hotela Jezero in Jelovica po državah izvora v letu 2006 v % 

 
Vir: Statistika nočitev hotela Jezero po prodajnih poteh, 2006; Nočitve po državah, 2006. 
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S primerjavo hotelov na sliki 18 lahko ugotovimo (Priloga 21), da imajo angleški gostje raje 
Bohinj, saj je nekoliko mirnejši od Bleda, Nemcev pa je na Bledu več zaradi boljše lokacije za 
avtobusne skupine, ki povečini prihajajo prav iz Nemčije. Odstotki gostov, ki prihajajo iz 
drugih držav, so si precej podobni in se skozi leta le malo spreminjajo. Omenim naj še, da se 
je po vstopu Slovenije v Evropsko unijo precej povečalo število prihodov gostov iz Španije, 
Francije, ZDA, Avstralije in Azije. 
 
Tabela 21: Priporočilo na osnovi primerjalne analize segmentiranja 
Parameter primerjave Priporočilo 

Segmentiranje Delitev na glavne segmente gostov je v obeh hotelih enaka 
(individualni, agencijski, skupine in seminarski oziroma poslovni 
gostje), vendar se segment agencijskih gostov v hotelu Jezero še 

naprej razdeli na podlagi vrste pogodbe z agencijo, na tiste 
agencije, ki imajo provizijo na individualne cene, na agencije, ki 
imajo alotmanske cene in možnost rezervacij na vprašanje, ter 

agencije, ki imajo alotmanske cene in v hotelu fiksni zakup 
oziroma t.i. alotma. Na osnovi takšne delitve se v hotelu tudi vodi 
statistika, mislim pa, da bi bilo za oba hotela dobro, da bi se v tej 

razdelitvi uskladila, tako da bi bile statistike in poročila za vodstvo 
povsem poenotena. 

 
Pri geografski segmentaciji gostov po državah se takoj opazi 

nevarnost, da bi hotel Jezero lahko postal odvisen predvsem od 
britanskega trga, ta odstotek pa vsako leto še narašča. Nekaj 
ukrepov v tej smeri je že bilo narejenih, saj se je za leto 2008 

podpisalo dve pogodbi z nemškimi organizatorji potovanj, in sicer 
s TUI Nemčija in ITS. Na ta način se bo povečal odstotek 

nemških, avstrijskih, švicarskih  in poljskih gostov, odstotek 
britanskih pa bo posledično nekoliko upadel ali vsaj ne več 

narastel. Izogibati se je potrebno tudi podpisovanju novih pogodb z 
agencijami, ki delujejo na britanskem trgu in obstoječim poskušati 

nekoliko zmanjšati obseg sob, ki ga imajo v zakupu. 
Vir: Lastno delo. 
 

5.4.2. Ciljanje  
 
Iz zgoraj navedenega lahko zaključimo, da vsak hotel cilja na več tržnih segmentov in se 
vsakemu od njih prilagaja s posebnimi trženjskimi programi. Individualne goste poskuša 
pridobiti prek oglasov v časopisu, s sejemskimi nastopi in z obveščanjem stalnih gostov o 
aktualni ponudbi, cenah in morebitnih spremembah v hotelu. To pomeni stroške z 
oglaševanjem, sejmi in obveščanjem. Agencijske goste privabijo agencije same, seveda pa to 
glede na prihodke od individualnih gostov pomeni nižji prihodek podjetja zaradi provizij 
agencijam ali alotmanskih cen. V primeru skupin oba hotela sodelujeta z nekaj agencijami, ki 
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se ukvarjajo z organizacijo skupinskih potovanj in tako same tržijo svoje programe, hotela pa 
jim nudita skupinske cene, ki so prav tako nižje od individualnih in priznata en polpenzion v 
dvoposteljni sobi brezplačno na določeno število oseb v skupini, kar spet zniža prihodke. 
Najugodnejši segment glede razmerja prihodki podjetja glede na stroške trženja so vsekakor 
seminarski gostje. Medtem ko je cena za nočitev na osebo v tem primeru najvišja in podjetja 
potrošijo običajno tudi več denarja za hrano, pijačo in razne aktivnosti kot ostali gostje, tudi 
stroški obveščanja podjetij o ponudbi hotela za poslovna srečanja pisno ali prek elektronske 
pošte niso pretirano visoki.  
 
Tabela 22: Priporočilo na osnovi primerjalne analize ciljanja 
Parameter primerjave Priporočilo 

Ciljanje Obema podjetjema svetujem, naj se še posebej posvetita 
pospeševanju prodaje v segmentu seminarjev in poslovnih gostov, 

saj imata tu oba še precej rezerve. Hotel Jelovica naj poskuša 
nekoliko povišati tudi delež segmenta individualnih gostov na 

račun skupin, v hotelu Jezero pa je ta že na željeni ravni. 
Vir: Lastno delo. 
 

5.4.3. Pozicioniranje  
 
Hotel Jezero je eden od dveh hotelov s štirimi zvezdicami v Bohinju, vendar je v primerjavi s 
hotelom Bohinj v nekaterih terminih celo cenovno ugodnejši, ima dve restavraciji, teraso, 
aperitiv bar, kabelsko televizijo, notranji bazen z vrtom, solarij, mini golf in brezžični internet 
po celem hotelu, medtem ko hotel Bohinj nima niti svoje restavracije (že več let se govori, da 
jo nameravajo zgraditi, vendar pa se to do sedaj še vedno ni zgodilo). Oba se nahajata na 
osrednji lokaciji, vendar hotel Jezero stoji ob jezeru, hotel Bohinj pa na griču nad jezerom. 
Ostali hoteli v Bohinju imajo tri (Zlatorog, Bellevue, Ski, Apartmajski hotel Triglav) oziroma 
dve zvezdici (hostel Pod Voglom), tako da zadovoljujejo goste z nižjimi zahtevami glede 
pestrosti ponudbe, kakovosti opreme in standarda ter željo po nižjih cenah. Njihovi ciljni trgi 
so torej precej drugačni, tako da ne predstavljajo neposredne konkurence, vsi hoteli pa so tudi 
v precej slabšem stanju kot hotel Jezero in potrebni prenove. Nekaj posredne konkurence v 
kraju predstavljajo večji penzioni (Kristal, Rožič, Gašperin, ...), ki zaradi majhnosti in dovolj 
pestre ponudbe privabijo tudi zahtevnejše goste in se jim lahko bolj osebno posvetijo.  
 
Hotel Jelovica je na Bledu deležen precej večje konkurence. Je eden izmed petih hotelov s 
tremi zvezdicami, vendar se po ponudbi lahko najbolj primerja s hotelom Astoria, ki je 
polovico sob obnovil in ta del hotela spremenil v štiri zvezdice, za hotel Jelovica pa bi lahko 
rekli, da ima po kategorizaciji tri plus zvezdice. Jelovica ima glede na Astorio predvsem 
boljšo pozicijo, ki je bližje jezeru, pa tudi biljard klub, prostore za rekreacijo s pokritim 
bazenom in vrtom za sončenje, savnami, solarijem in studiem za lepoto in zdravje. Hotel 
Astoria ima nekaj prednosti v svojem lastništvu, saj je v lasti Zavoda Republike Slovenije za 
šolstvo, kar pomeni, da deluje pod okriljem Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled 
in se v njem praktično izobražujejo študentje smeri turizem in gostinstvo. Privilegije ima tudi 
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pri organizaciji raznih izobraževanj in kongresov s strani vlade Republike Slovenije, tako da 
njegova dejavnost sloni predvsem na segmentu kongresnega turizma. Hotel Krim je zaradi 
dotrajanosti v nižjem cenovnem razredu in zadovoljuje manj zahtevne goste, precej podobno 
pa je tudi s hoteloma Trst in Jadran. Še največjo nevarnost poleg Astorie kot konkurent 
pomeni hotel Park. Ta ima sicer štiri zvezdice, vendar pa ga je zaradi velikosti in števila sob 
težko napolniti in tako v določenih obdobjih izvaja politiko precejšnjega nižanja cen, 
predvsem za skupinske goste in v pogodbah z večjimi organizatorji potovanj, tako da se 
cenovno povsem približa hotelu Jelovica. V primeru, da bi bile cene tam nižje, bi seveda 
gostje raje odšli v hotel s štirimi zvezdicami, pa tudi njegova lokacije je tik ob Blejskem 
jezeru. 
 
Seveda posredno konkurenco vedno predstavljajo tudi hoteli v okoliških turističnih območjih 
Julijskih Alp – Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Posočje – vendar pa je značilno, da za vsakega 
od njih veljajo določene karakteristike, ki privabijo tja turiste, ki jih le-te zanimajo. Na Bled 
prihajajo predvsem turisti, ki si želijo nekaj več zabave, medtem ko je Bohinj mirnejši in si 
tam lažje odpočijejo, Kranjska Gora ima izrazito boljšo zimsko sezono zaradi bližine smučišč 
itd. To pomeni, da si kraji med seboj ne konkurirajo neposredno, temveč se s sodelovanjem 
lahko celo dopolnjujejo. S svojo povezanostjo lahko veliko prispevajo k hitrejšemu in 
učinkovitejšemu reševanju problemov, s katerimi se soočajo, sodelovanje in medsebojno 
informiranje pa vodita v hitrejši razvoj celotne destinacije. Na ravni Julijskih Alp se vedno 
bolj ponuja agencijam tudi programe s kombiniranimi bivanji po celotni destinaciji in ne 
samo tradicionalnim daljšim bivanjem v enem kraju. 
 
Glede na najpomembnejše razlike podjetji pozicionirata svoja hotela Jezero in Jelovica ter te 
razlike tudi sporočata v svojih splošnih opisih. Le-ti so prisotni v hotelskih prospektih, 
katalogih turističnih agencij, v časopisnih oglasih oziroma povsod, kjer se opisi hotela 
pojavljajo. Tako se splošen opis hotela Jezero glasi (Promocijska gradiva hotela Jezero, 
2007): ‘’Hotel Jezero s štirimi zvezdicami je moderen hotel na centralni lokaciji v Ribčevem 
Lazu v Bohinju, nasproti cerkvice sv. Janeza, 20 m od jezera. Ima 63 sob in tri 
hotelske apartmaje. Vse sobe imajo telefon z direktno povezavo, kabelsko televizijo, mini bar, 
sef, sušilec za lase, večina sob pa tudi balkon s sedežno garnituro. Gostom so na voljo 
penzionska restavracija Vrtovin, a la carte restavracija Zlatovčica z odlično hrano, aperitiv 
bar, terasa, notranji bazen z vrtom, fitnes, savna, solarij, masaže, mini golf, internet kotiček, 
skladišče za smučarsko opremo in parkirišče.’’ Hotel Jelovica pa se pozicionira z naslednjim 
opisom (Promocijska gradiva hotela Jelovica, 2007): ‘’ Hotel Jelovica Bled leži na obrobju 
starega mestnega jedra in je hotel višjega srednjega razreda. Stoji ob obali jezera, s katerim ga 
povezujejo parkovne površine. V bližini je prireditveni in kongresni center. Hotel ima 188 
postelj v 4 hotelskih apartmajih, 1 studiu in 95 sobah s kopalnico in balkonom. V sobi je 
telefon, kabelska televizija in sobni trezor, v kopalnici pa tuš, stranišče in sušilec las. Hotel 
ima na voljo prostore za poslovna in družabna srečanja, hotelsko restavracijo s poletno teraso, 
aperitiv bar, biljard klub, prostore za rekreacijo s pokritim bazenom in vrtom za sončenje, 
savnami, solarijem in studiem za lepoto in zdravje. V restavraciji so na voljo zajtrki in večerje 
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ter kosila za skupine, svečane obroke in posebna omizja za obroke po naročilu. Pri večerjah se 
prireja poletni in zimski glasbeni program. Hotel ima lastno parkirišče, tudi za avtobuse.’’ 
 
Tabela 23: Priporočilo na osnovi primerjalne analize pozicioniranja 
Parameter primerjave Priporočilo 

Pozicioniranje Hotel Jelovica mora pri svojem pozicioniranju paziti predvsem na 
to, da ne bi postal za organizatorje potovanj dražji kot hotel Park, 

ki je sicer kategoriziran s štirimi zvezdicami. Še naprej naj ohranja 
sloves dobrega hotela treh zvezdic, ki je tudi cenovno ugoden. 

 
Za oba hotela je pomembno tudi, da se pozicionirata v okviru 

destinacije Julijskih Alp, ki je precej dobro poznana v svetu. Sicer 
veliko ljudi ve, kje je Bled, za Bohinj jih je slišalo že precej manj, 
večina pa takoj ve, za kateri del sveta gre, ko se govori o Julijskih 

Alpah. Boljša prepoznavnost bo tako omogočena predvsem z 
ustanovitvijo neke vrste združenja ali gospodarske zbornice v 
okviru Julijskih Alp, v kar naj bi se preoblikovala poslovna 

skupina HIA. 
Vir: Lastno delo. 
 

 
6. SKLEP 

 
Podjetja se danes soočajo z vedno novimi zahtevami kupcev, zato se morajo na spremembe 
hitro odzivati in se jim prilagajati. Tako se tudi hoteli na trgu borijo za ohranjanje svojega 
tržnega položaja, za to pa morajo vedno znova izboljševati svoj proizvod in storitve, saj na ta 
način ostajajo konkurentom enakovredni ali celo boljši od njih.  
 
V hotelirstvu ima velik vpliv na uspešnost podjetja prav trženje, analiza tega pa je bila 
izvedena po elementih trženjskega spleta in drugih dejavnikih, ki vplivajo na trženje v hotelu. 
Na ta način se je s primerjavo med hoteloma Jezero in Jelovica odkrilo več vrzeli, ki jih 
posamezen hotel lahko v skladu s priporočili izboljša in tako vpliva na uspešnost in 
učinkovitost poslovanja, okrepi položaj na trgu ter pridobi konkurenčno prednost. Ker do 
sedaj v nobenem od podjetij ni bilo narejenih niti analiz stanja v posameznih oddelkih, je 
velik prispevek dela že v tem, seveda pa s primerjavo hotelov med seboj pridobimo še veliko 
več informacij o tem, kje se posamezen oddelek trženja nahaja, katere stvari se delajo dobro, 
kaj bi se dalo izboljšati in na kaj je treba še posebej paziti. Uporabnost podanih priporočil je 
torej lahko zelo velika, od vsakega podjetja pa je odvisno, katera bo upoštevalo in katerim bo 
dalo večji poudarek. Brez tega bi hotela lahko v nekaterih elementih trženja zaostala za 
konkurenti in postala zastarela, kar bi slej ko prej vplivalo na njuno poslovanje. Primerjalno 
analizo bo seveda smiselno čez nekaj časa ponoviti, saj je metoda uspešna le, če se izvaja 
kontinuirano, na ta način pa se preverjata učinkovitost in uspešnost izvedenih ukrepov. V 
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prihodnje si lahko hotela za primerjavo izbereta celo še kakšen drug hotel in tako poskušata 
odkriti nove možnosti za napredek in izboljšanje svojega poslovanja. 
 
Za hotela Jezero in Jelovica je predvsem pomembno, da nadaljujeta s skupnimi tedenskimi 
kolegiji, kjer so prisotni vodji trženja in direktor obeh hotelov ter po potrebi tudi vodje hotela, 
recepcije ali računovodstva in financ, odvisno od tega, katera tema je na dnevnem redu. Na ta 
način se vedno znova primerja, kako se določene stvari izvajajo v enem in drugem hotelu ter 
išče najboljše rešitve, ki se potem poskušajo vpeljati v obeh podjetjih. Tako prihaja do 
skupnih ukrepov zaradi številnih novosti in nenehnih sprememb v trženju, izenačevanja v 
poslovanju hotelov, poenotenja raznih poročil in statistike, skupnega nastopa proti agentom in 
organizatorjem potovanj, medsebojne pomoči in zastopanja obeh hotelov s strani predstavnika 
enega od njih. To znižuje stroške, olajša delo zaposlenim, omogoča izmenjavo delavcev v 
primeru povečanih potreb enega hotela ter povečuje učinkovitost in uspešnost trženja, 
posledično pa tudi celotnega poslovanja obeh hotelov. 
 
V današnjem času je stalno iskanje notranjih in zunanjih potencialov postalo nujna naloga 
vsakega podjetja, ki si želi konkurirati na trgu. Z uvedbo predlaganih izboljšav bosta lahko 
hotela Jezero in Jelovica okrepila svoj položaj na trgu in si na ta način pridobila pomembno 
konkurenčno prednost, paziti morata le na kontinuirano izvajanje vseh aktivnosti in stalno 
preverjanje učinkov.    
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PRILOGA 1: Hotel Jezero  
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PRILOGA 2: Hotel Jelovica 
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PRILOGA 3:  Tabela 1 
 
Tabela 1: Povprečni prihodki na nočitev hotela Jezero in Jelovica v letu 2006 v EUR 

 Jezero Jelovica 
Promet v mio EUR 1,48 1,77 

Število nočitev 23.000 39.064 
Povprečen promet na nočitev v EUR 64,35 45,31 

Vir: Interni podatki Alpinum hotelov d.o.o, 2007; Interni podatki Hotela Jelovica Bled d.o.o., 
2007. 
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PRILOGA 4:  Tabela 2 
 
Tabela 2: Zasedenost ležišč hotelov Jezero in Jelovica v letih od 2001 do 2006 v % 

 Zasedenost ležišč v % 
Leto Jezero Jelovica 
2001 48 56 
2002 50 57 
2003 45 57 
2004 47 56 
2005 48 54 
2006 52 57 

Vir: Podatki o zasedenosti hotela Jezero, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; Podatki o 
zasedenosti hotela Jelovica, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 
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PRILOGA 5:  Tabela 3 
 
Tabela 3: Zasedenost ležišč hotela Jezero po mesecih za leta od 2001 do 2006 v % 
 Zasedenost ležišč v % 
Leto JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 
2001 35,91 23,69 14,47 30,98 51,74 79,53 85,60 93,65 78,55 36,56 9,06 36,53 
2002 39,52 45,56 21,67 22,66 51,29 76,73 89,93 92,25 77,85 29,78 25,08 26,69 
2003 50,80 35,74 20,72 13,40 34,28 75,32 90,19 92,60 64,34 27,98 0,00 9,18 
2004 43,38 59,32 26,49 14,85 46,42 75,31 83,77 93,05 79,65 21,43 3,96 18,12 
2005 51,72 55,20 22,21 11,00 47,36 75,72 83,90 91,27 81,49 30,00 5,53 19,41 
2006 50,80 49,93 23,45 25,42 43,51 73,77 85,31 89,51 81,76 29,53 5,84 24,74 
Vir: Podatki o zasedenosti hotela Jezero, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 
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PRILOGA 6:  Tabela 4 
 
Tabela 4: Zasedenost ležišč hotela Jelovica po mesecih za leta od 2001 do 2006 v % 
 Zasedenost ležišč v % 
Leto JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 
2001 40,37 45,44 30,76 46,87 63,19 74,04 83,51 96,79 73,65 47,30 22,60 41,11 
2002 40,37 24,37 35,67 54,85 67,99 76,71 90,08 97,61 77,96 51,26 37,09 22,30 
2003 69,76 28,95 25,54 52,48 59,60 76,36 88,52 98,66 72,25 56,48 22,23 28,22 
2004 48,13 43,05 21,64 47,85 54,08 73,94 87,06 96,95 75,80 67,95 23,60 27,54 
2005 36,75 33,21 25,74 42,06 67,66 71,86 81,79 95,45 77,62 57,48 16,99 37,18 
2006 53,86 50,00 35,84 46,26 53,11 72,52 80,18 90,44 79,34 57,48 24,31 38,95 
Vir: Podatki o zasedenosti hotela Jelovica, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 
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PRILOGA 7:  Tabela 5 
 
Tabela 5: Zasedenost ležišč hotela Jezero in Jelovica po mesecih v letu 2006 v % 
 Zasedenost ležišč v % 
2006 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 
Jezero 50,80 49,93 23,45 25,42 43,51 73,77 85,31 89,51 81,76 29,53 5,84 24,74 
Jelovica 53,86 50,00 35,84 46,26 53,11 72,52 80,18 90,44 79,34 57,48 24,31 38,95 
Vir: Podatki o zasedenosti hotela Jezero, 2006; Podatki o zasedenosti hotela Jelovica, 2006. 
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PRILOGA 8: Program dolgoročne strategije razvoja produktov in animacije v hotelu Jezero 
 

PROGRAM ANIMACIJE V HOTELU JEZERO 
 

NAMEN 
Namen dolgoročne strategije razvoja produktov in animacije je gostom 
popestriti bivanje v Bohinju, jim podrobneje predstaviti kraj, dogodke, naravne in 
kulturno-zgodovinske znamenitosti, živalstvo, rastlinstvo ter  športne in druge 
aktivnosti. 
 
Končni cilj uvedbe programa je popestriti dodatno ponudbo hotela Jezero in 
dvigniti kvaliteto storitve. 
 
CILJNA SKUPINA 
Ciljna skupina so gosti hotela Jezero, predvsem individualni gosti, saj imajo 
agencije in skupine večino programe že vnaprej določene in jih organizirajo sami 
ali z našo pomočjo. V primeru zanimanja za program s strani zunanjih gostov ali 
gostov drugih hotelov in penzionov, se le-ti brez problema lahko vključijo v 
izvajane aktivnosti. V prihodnje je celo možno, da se bo ponudba oglaševala tudi 
po drugih hotelih. 
 
POTREBNA OPREMA ZA IZVAJANJE 
- prenosni računalnik (potrebno kupiti novega za prodajo, stari gre za 

animacijo) 
- LCD projektor – OK 
- Digitalni fotoaparat – trenutno se uporablja fotoaparat Noktue 
- kombi za prevoz gostov 
- daljnogledi + priročniki za opazovanje ptic 
- ... 
IZVAJALCI 
- vodja programa animacije je Lidija Napotnik, ki skrbi za dogovore s 

posameznimi podizvajalci 
 
NAČIN IZVAJANJA PROGRAMOV 
- pripravi se propagandni material za v hotelsko mapo in tablo pri recepciji 
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- program se predstavi tudi na internetni strani hotela 
- program se 2x tedensko predstavi v okviru informativnih ur v konferenčni 

dvorani hotela 
- po izvedbi programov se razdelijo ankete, kar zagotovi preverjanje odzivov 

gostov na posamezni program ter možnost nenehnih izboljšav 
 
INFORMATIVNE URE 
Informativne ure so namenjene seznanjanju gostov s ponudbo in dodatno 
ponudbo hotela Jezero ter nudenju raznih informacij o kraju, dogodkih, 
aktivnostih, ... Izvajajo se 2x tedensko v konferenčni dvorani hotela Jezero, 
pripravi se kratka predstavitev ponudbe, programov, razdeli propagandni 
material ter odgovarja na vprašanja gostov. 
 
PODPROGRAMI 
Program je razdeljen na posamezne sklope oziroma podprograme, ki zajemajo: 

- ribolov, 
- opazovanje ptic, 
- opazovanje cvetja, 
- kulturno-zgodovinske znamenitosti, 
- naravne znamenitosti, 
- predavanja, 
- glasbo, 
- dogodke, 
- družabne aktivnosti, 
- športne aktivnosti, 
- izlete, 
- ... 

 
1. Ribolov  
- sodelovanje z Ribiško družino Bohinj – g. Stane Gorenc, g. Franc Kramar, 

idr.; 
- sodelovanje z Ribiško zvezo Slovenije – g. Jerše; 
- hotel se oglašuje v nemških revijah Der Fliegenfischer in Den 

fliegenfischen, kar zajame predvsem nemške, avstrijske in švicarske 
ribiče; 
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- v hotelu nudimo možnost shranjevanja ulovljenih rib oziroma pripravo teh 
rib v naši kuhinji; 

- v hotelu se na recepciji lahko kupi ribiške dovolilnice, na voljo pa so tudi 
posebni ribiški paketi, kjer je gost deležen popusta na dovolilnico (hotel 
oglašuje v tujih revijah, RD Bohinj pa zato nudi popust na dovolilnice pri 
najmanj treh dne bivanja v hotelu);  

- sodeluje se s tujimi agencijami, ki organizirajo ribiške počitnice in 
predstavnike se običajno nastani v hotelu, RD Bohinj pa jim priskrbi 
vodiča, ki jim predstavi revirje; 

- sodeluje se s pisci člankov za tuje ribiške revije (nastanitev v hotelu, RD 
Bohinj priskrbi vodiča in dovolilnice); 

- podprogram je že kar zadovoljivo obdelan, organizirajo se razni 
mednarodni kongresi o ribolovu, v soorganizaciji se je že izvedlo Evropsko 
prvenstvo v muharjenju 2006. 

  
2. opazovanje ptic 
- predavanja o pticah se organizira v sodelovanja z g. Miheličem; 
- na predavanju se ponudi najem daljnogleda in priročnika o pticah v hotelu;  
- potrebno je nabaviti nekaj daljnogledov in priročnikov v slovenskem in 

angleškem jeziku ter se dogovoriti z g. Miheličem glede predavanj, najbolj 
primernih terminih, itd. 

 
3. opazovanje cvetja 
- v letu 2007 se organizira Festival samoniklega cvetja v Bohinju konec maja 

in začetek junija; 
- potrebno se je udeležiti kakšne ture, da se prouči potek opazovanja in 

spozna osebe, ki to izvajajo, nato lahko sledijo dogovori o organizaciji 
izletov/predavanj o cvetju v okolici Bohinja; 

- potrebno je nabaviti nekaj priročnikov o cvetju v slovenskem in angleškem 
jeziku. 

 
4. kulturno-zgodovinske znamenitosti 
- organizira se ogled raznih kulturnih znamenitosti (planšarski muzej, 

Oplenova hiša, muzej Tomaža Godca, cerkve, ...); 



12  

- potrebno je poznati odpiralne čase, organizira se prevoz za goste in jim 
obrazloži zgodovinsko ozadje.  

 
5. naravne znamenitosti 
- poznati je potrebno okoliške naravne znamenitosti (slap Savica, Hudičev 

most, slap na Vojah, sedmera jezera, ...), da se gostom lahko predlaga kaj 
si je vredno ogledati; 

- imeti je potrebno natančne informacije o vstopninah, odpiralnih časih, 
težavnosti dostopa, ... 

 
6. predavanja 
- izvajajo se predavanja o Julijskih Alpah (g. Mihelič); 
- potrebno se je dogovoriti še za predavanja o pticah in cvetju. 

 
7. glasba 
- 1x tedensko se ob večerji gostom nudi spremljava s citrami, kar 

oglašujemo tudi pri velikih organizatorjih potovanj in drugih agencijah; 
- na voljo imamo dve citrarki, dogovori o terminih nastopov potekajo sproti 

glede na zasedenost hotela.  
 

8. dogodki 
- potrebno je biti obveščen o vseh dogodkih, koncertih, ..., ki se dogajajo v 

okolici, da se gostom lahko nudi informacije o tem kaj se dogaja. 
 

9. družabne in športne aktivnosti 
- poznati je potrebno izvajalce raznih aktivnosti po Bohinju, kaj je v 

določenem času možno, cene, minimalno število gostov, idr.;  
- POLETI se lahko izvaja: kolesarjenje, gorsko kolesarjenje, hydrospeed, 

kanjoning, kajak, kanu, rafting, jadralno padalstvo, športno plezanje, 
ribolov, golf, mini golf, tenis, jahanje, izposoja čolnov, kopanje, sprehodi, 
planinske ture, ... in POZIMI: smučanje, smučarski teki, turno smučanje, 
drsanje, sankanje, plezanje po zaledenelih slapovih, jadralno padalstvo, 
kolesarjenje, sprehodi, …); 

- v lastni izvedbi se izvaja zimski in pomladno – poletno – jesenski program: 
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Zimski program 
a) nočni pohod z baklami do Voj (do končne postaje sankališča) 
b) zimsko vodenje po Pokljuki (sprehodi z krpljami, tek na smučeh) 
c) sani s kraguljčki 
d) individualno vodenje  
e) pohodi s krpljami 
f) drugo 
 
Način izvajanja programov: 
a) NOČNI POHOD Z BAKLAMI 
Trajanje izleta 2-3 ure, število udeležencev je 2-8. 
Gostom se omogoči večerja ob 18.30, odhod s kombijem od hotela do Stare 
Fužine je ob 19.15. Z baklami se gre do končne postaje sankališča, kjer jih 
pričaka odprti ogenj ter vroča pijača. 
CENA IZLETA : odrasli 8 EUR, otroci 4 EUR 
 
b) ZIMSKO VODENJE PO POKLJUKI 
Trajanje izleta 5-6 ur, št. udeležencev je 4-8. 
Po zajtrku je odhod izpred hotela, prevoz do Rudnega polja, sprehod do smučišča 
in stranskih poteh po Goreljku. Ustavi se za kosilo, nato sledi vožnja do hotela. 
CENA IZLETA: odrasli 15 EUR, otroci 8 EUR 
 
c) SANI S KRAGULJČKI 
Izvajalec je SIMON, tel.: 031 755 078 
Možnosti so: 
- FUŽNARSKI ZALIV 1000 SIT/OSEBO 
- VOJE – VIKENDI VOŽNJA 5000 SIT 
 
d) INDIVIDUALNO VODENJE 
Glede na potrebe gostov nudimo poldnevno (3-4 ure) oz. celodnevno vodenje (6-7 
ur). 
CENA: 50 EUR oz. 80 EUR 
 
Pomladno-poletno-jesenski program 
So razdeljeni po težavnostnih stopnjah od najlažje do najtežje: 
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1. stopnja: vodenje po Pokljuki (trajanje izleta 4-5 ur) 
2. stopnja: vodenje do Planine jezero (trajanje izleta 4 ure) 
3. stopnja: trajanje izleta 5-6 ur 
a.) vodenje od Planine jezero do Planine Laz 
b.) vodenje od Planine jezero do Pršivca 
4. stopnja: trajanje izleta 6 ur 
a.) vodenje iz Rudnega polja do Vodnikove koče  
b.) vodenje iz Planine Blato čez Dedno polje do Koče pri Sedmerih jezerih 
- individualno vodenje 
- izleti s kolesi 
- pikniki (opcija namesto večerje, na vrtu za hotelom) 
- drugo 
 
Način izvajanja programov: 
1.Stopnja: POLETNO VODENJE PO POKLJUKI 
Trajanje izleta 4-5 ur, št. udeležencev je 4-8.  

a.) Po zajtrku odhod izpred hotela in prevoz do Rudnega polja. Sprehod je po     
Goreljku, mimo vojašnice do biatlonske steze, nato postanek za kosilo in 
vrnitev v hotel. 

b.) Prevoz do Rudnega polja, mimo vojašnice sprehod do Uskovnice, nato 
postanek za kosilo in vrnitev v hotel. 

c.) Prevoz do Gorjuš, ogled gorjuških fajf in sprehod do Galetovca, nato 
postanek za kosilo in vrnitev v hotel. 

CENA IZLETA: 10 EUR, otroci 5 EUR 
 
2.Stopnja: VODENJE DO PLANINE JEZERO 
Trajanje izleta 4-5 ur, št. udeležencev je 4-8.  
Po zajtrku je odhod izpred hotela, prevoz do Planine Blato in pohod do Planine 
jezero, nato postanek za kosilo in vrnitev v hotel. 
CENA IZLETA: 10 EUR, otroci 5 EUR 
 
3.Stopnja: VODENJE IZ PLANINE JEZERO 
Trajanje izleta 5-6 ur, št. udeležencev je 4-8. 
Prevoz do Planine Blato, pohod do Planine jezero od tam  

a) do Planine Laz, 
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b) do Pršivca. 
CENA IZLETA: 10 EUR, otroci 5 EUR 
 
4.Stopnja: CELODNEVNI IZLET  
Trajanje izleta 6-7 ur, št. udeležencev 4-8.  

a.) Prevoz do Rudnega polja, nadaljevanje do Planine Viševnik in naprej do 
Vodnikove koče. Postanek za kosilo in povratek. 

b.) Prevoz do Planine Blato, nadaljevanje do Planine jezero čez Dedno polje od 
tam možno: 

c) do Zelnarice, 
d) do koče pri Sedmerih jezerih. 

CENA IZLETA: 18 EUR 
INDIVIDUALNO VODENJE 
Glede na potrebe gostov nudimo poldnevno (3-4 ure) oz. celodnevno vodenje (6-7 
ur). 
CENA: 50 EUR oz. 80 EUR 
 

10. izleti 
- za goste se lahko organizirajo različni krajši in daljši izleti v okolici 

Bohinja, Bleda ali po Sloveniji: 
 
KRAJŠI:  
- vožnja z izletniškim čolnom Bohinj, 
- sprehodi okoli Bohinjskega jezera, 
- izlet do slapa Savica, 
- korita Mostnice, Hudičev most, 
- Voje, Vogar, Uskovnica, Rudnica, Vogel, 
- vožnja s pletno do blejskega otoka, 
- sprehod okoli Blejskega jezera, 
- ogled blejskega gradu z muzejem, 
- ogled soteske Vintgar.         
 
DALJŠI: 
- ogled Ljubljane in ljubljanskega gradu, 
- avtovlak Bohinjska Bistrica – Most na Soči, 
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- čez Vršič v Trento, 
- Postojnska jama in Lipica, 
- Slovenska obala – Piran in Portorož, 
- Triglavski narodni park – Pokljuka, Julijske Alpe. 
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PRILOGA 9: Poletni zabavni program hotela Jelovica 
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PRILOGA 10: Zimski zabavni program hotela Jelovica 
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PRILOGA 11: Smučarski paketi hotela Jezero 

Alpinum Hoteli d.o.o.  
HOTEL JEZERO**** 
Ribčev Laz 51 
4265 Bohinjsko jezero 
www.bohinj.si/alpinum/jezero 
e-pošta: hotel.jezero@cc-line.si 
Telefon: 04 5729 100 
 
 
 
CENE SMUČARSKIH PAKETOV ZA 5.3. – 30.4.2007: 
  
VOGEL: 
ODRASLI  54 EUR/dan:  
- namestitev - polpenzion 
- welcome drink 
- smučarska karta 
- bazen 
- fitnes 
- 1x v celotnem terminu savna 
 
OTROCI do 14 let  39 EUR/dan:  
- namestitev - polpenzion 
- welcome drink 
- smučarska karta 
- bazen 
- fitnes 
- 1x v celotnem terminu savna 
 
  
KOBLA: 
 ODRASLI  48 EUR/dan:  
- namestitev - polpenzion 
- welcome drink 
- smučarska karta 
- bazen 
- fitnes 
- 1x v celotnem terminu savna 
 
OTROCI do 14 let  35 EUR/dan:  
- namestitev - polpenzion 
- welcome drink 
- smučarska karta 
- bazen 
- fitnes 
- 1x v celotnem terminu savna 
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PRILOGA 12: Individualni cenik hotela Jezero za leto 2008 
 

CENIK ZA 2008  
V EUR 

3.1. – 
16.5. 

17.5. – 4.7. 
5.7. – 
24.8. 

25.8. – 
21.9. 

22.9. – 
19.12. 

POLPENZION / OSEBO / DAN 

SOBA SUPERIOR 49 56 75 65 55 

SOBA STANDARD 42 46 54 48 44 

ENOPOSTELJNA SOBA  59 66 85 75 65 

NOČITEV Z ZAJTRKOM / DAN 

SOBA DE LUXE (2+2)   160 140 120 

APARTMA (2+2 ali 4) 120 140 160 140 120 
           

DOPLAČILA 

ENA OSEBA V 
DVOPOSTELJNI SOBI 20 20 30 20 20 

KOSILO ali VEČERJA 12 12 12 12 12 

OTROŠKA POSTELJA 5 5 5 5 5 

TURISTIČNA TAKSA 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

TURISTIČNA TAKSA  
OTROCI 7 – 18 LET 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

      

POPUSTI 

OTROCI DO DOPOLNJENEGA 2. LETA - PRI 
STARŠIH BREZPLAČNO 

OTROCI DO 12 LET V SVOJI SOBI 30% 

OTROCI DO 12 LET NA DODATNEM LEŽIŠČU 50% 

DODATNO LEŽIŠČE  OD 12 LET NAPREJ 30% 

NOČITEV Z ZAJTRKOM 5 
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PRILOGA 13: Skupinski cenik hotela Jezero v evrih za leto 2008 
 
ALPINUM HOTELI d.o.o.    
HOTEL JEZERO****     
RIBČEV LAZ 51     
4265 BOHINJSKO JEZERO    
SLOVENIJA     
Telefon : +386 (0)4 5729 100    
Fax: +386 (0)4 5729 039    
E-mail: hotel.jezero@cc-line.si    
     
     
SKUPINSKE CENE V EUR - 2008    
POLPENZION / OSEBO / DAN    
     
     
ALPINUM HOTELI d.o.o.         
HOTEL JEZERO 22.12.07 -  3.1. - 16.5. 17.5. -  4.7. 5.7. - 24.8. 
  2.1.08  22.9. - 19.12 25.8. -21.9.   
ODRASLI 53 41 45 55 
     
     
DOPLAČILA     
     
     
ENOPOSTELJNA SOBA    15    
POLNI PENZION 10    
OTROŠKA POSTELJA 5    
TURISTIČNA TAKSA 1,01    
     
     
POPUSTI     
     
     
OTROCI DO DOPOLNJENEGA 2. LETA (pri starših) GRATIS  
OTROCI DO 12 LET- svoja soba   30%  
OTROCI DO 12 LET NA DODATNEM LEŽIŠČU 50%  
NOČITEV Z ZAJTRKOM     5  
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PRILOGA 14: Individualni cenik hotela Jelovica za leto 2008 
 

 

HOTEL JELOVICA BLED,  d.o.o.  CESTA SVOBODE 8   4260 BLED - SLOVENIJA 
TEL.: +386-(0)4-5796 000      FAX.: +386-(0)4-5741 550     E-MAIL: JELOVICA@HOTEL-JELOVICA.SI 

HOME PAGE: WWW.HOTEL-JELOVICA.SI       ID ŠTEVILKA   SI28733517         KATEGORIJA: HOTEL  
 

2008 CENE / PRICES / PREISE / PREZZI EUR
 

NOČITEV Z ZAJTRKOM / OVERNIGHT WITH BREAKFAST 
ÜBERNACHTUNG MIT FRÜHSTÜCKSBÜFFET / PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE A BUFFET 

 

PO OSEBI NA DAN / PER PERSON A DAY 
PRO PERSON PRO TAG / PER PERSONA AL GIORNO 

03.01. - 03.05. 
26.10. - 26.12. 

04.05. - 25.10. 
27.12. - 03.01. 

V DVOPOSTELJNI SOBI  
IN DOUBLE ROOM  
IM ZWEIBETTZIMMER  
IN CAMERA MATRIMONIALE 

STANDARD 
STANDARD 
STANDARD 
STANDARD 

 
28 

 
42 

V DVOPOSTELJNI SOBI 
IN DOUBLE / TWIN ROOM  
IM ZWEIBETTZIMMER 
IN CAMERA A DUE LETTI 

JEZERSKA STRAN 
LAKE SIDE 
SEESEITE 
LATO LAGO 

 
31  

 
49 

V DVOPOSTELJNI SOBI   - SUPERIOR 
IN DOUBLE / TWIN ROOM   - SUPERIOR 
IM ZWEIBETTZIMMER   - SUPERIOR 
IN CAMERA MATRIMONILALE  - SUPERIORE 

JEZERSKA STRAN 
LAKE SIDE 
SEESEITE 
LATO LAGO 

 
35  

 
59 

V ENOPOSTELJNI SOBI                    
IN SINGLE ROOM  
IM EINBETTZIMMER 
IN CAMERA SINGOLA 

JEZERSKA STRAN 
LAKE SIDE 
SEESEITE 
LATO LAGO 

 
44  

 
61 

 

DOPLAČILA ZA / SUPPLEMENTS FOR / AUFPREIS FÜR / SUPPLEMENTI PER 
POLPENZION / HALF BOARD  
HALBPENSION / MEZZA PENSIONE 

PO OSEBI NA DAN / PER PERSON A DAY 
PRO PERSON PRO TAG / PER PERSONA AL GIORNO 

 
10 

ENA OSEBA V DVOPOSTELJNI SOBI 
EINE PERSON IN ZWEIBETTZIMMER 

ONE PERSON IN DOUBLE/TWIN ROOM 
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 

 
15 

OTROKE DO 4 LET / CHILDREN UP TO 4 YEARS   
KINDER BIS 4 JAHRE / BAMBINI FINO  A 4 ANNI 

NA DODATNEM LEŽIŠČU BREZ HRANE / IN ADDITIONAL BED NO FOOD 
IN ZUSATZBETT - OHNE ESSEN / LETTO AGGIUNTO – SENZA PASTI 

 
  5 

 
POPUSTI ZA / REDUCTIONS FOR / ERMÄSSIGUNGEN FÜR/ RIDUZIONI PER 

ODRASLI - DODATNO LEŽIŠČE / ADULTS - EXTRA BED 
ERWACHSENE – ZUSATZBETT / ADULTI – TERZO LETTO                        

 
30% 

 
OTROKE DO 4 LET / CHILDREN UP TO 4 YEARS   
KINDER BIS 4 JAHRE / BAMBINI FINO 4 ANNI 

SPIJO S STARŠI BREZ HRANE / SLEEP WITH PARENTS NO FOOD 
IM BETT MIT ELTERN OHNE ESSEN / NEL LETTO CON I GENITORI SENZA 
PASTI 

 
100% 

OTROKE 4 - 12 LET / CHILDREN 4 - 12 YEARS   
KINDER 4 - 12 JAHRE / BAMBINI 4 - 12 ANNI 

NA DODATNEM LEŽIŠČU / IN  ADDITIONAL BED 
IN KINDERZUSATZBETT / NEL LETTO AGGIUNTO 

 
50% 

OTROKE 4 - 12 LET / CHILDREN 4 - 12 YEARS   
KINDER 4 - 12 JAHRE / BAMBINI 4 - 12 ANNI 

NA OSNOVNEM LEŽIŠČU / IN REGULAR BED 
IN EIGENEM BETT / NEL LETTO NORMALE  

 
30% 

  
CENA SOBE NA DAN / ROOM PER DAY  
ZIMMER PRO TAG / CAMERA AL GIORNO 

03.01. - 03.05. 
26.10. - 26.12. 

04.05. - 
25.10. 

27.12. - 
03.01. 

APARTMAN  / SUITE  
SUITE / SUITE 

MAX. 2 + 2 OSEBI  
MAX. 2 + 2 PERSONS 

JEZERSKA STRAN / LAKE SIDE 
SEESEITE / LATO LAGO 124,00 158,00 

STUDIO / STUDIO  
STUDIO / STUDIO  

MAX. 3 OSEBE 
MAX. 3 PERSONS 

   92,00 124,00 
 

VKLJUČENE STORITVE / INCLUDED SERVICES / IMBEGRIFFENE LEISTUNGEN / SERVIZI INCLUSI 
TURISTIČNA TAKSA, SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK,  BAZEN,  FITNES, VRT ZA SONČENJE, PARKIRANJE, 5 DNI V TEDNU GLASBA OB VEČERJAH V 
OBDOBJU 18.4. - 12.10., PRI POLPENZIONU - VEČERJA : 3 MENIJI NA IZBIRO IN BIFE S PREDJEDMI, SOLATAMI IN SLADICAMI 
TOURIST TAX, BUFFET BREAKFAST, SWIMMING POOL, FITNESS, SUNBATHING TERRACE, PARKING, MUSIC AT DINNER 5 EVENINGS A WEEK 
FROM 18thAPRIL TILL 12TH OCTOBER, BY HALF BOARD – DINNER : CHOICE OF 3 MENUS , BUFFET WITH STARTERS, SALAD AND DESSERT 
ORT TAXE, FRÜHSTÜCKSBÜFFET, HALLENBAD, FITNESS , LIEGEWIESE, PARKING, MUSIK WÄHREND ABENDESSEN 5 ABENDE IN ZEITRAUM 
18.4 – 12.10, FÜR HALBPENSION – ABENDESSEN:  3 MENÜAUSWAHL, BÜFFET MIT VORSPEISEN, SALAT UND DESSERT 
TASSA TURISTICA, PRIMA COLAZIONE A BUFFET, PISCINA COPERTA, FITNESS, TERRAZZO SOLARIUM, PARCHEGGIO, DAL 18 APRILE AL 12 
OTTOBRE CENA CON MUSICA  5 VOLTE  ALLA SETTIMANA, MEZZA PENSIONE CON 3 MENU A SCELTA E BUFFET DI PRIMI , INSALATE E DOLCI 
 

PRAVICA DO SPREMEMB CEN JE PRIDRŽANA.  / THE RATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.  
PREISÄNDERUNG VORBEHALTEN / CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE I PREZZI. 

 
ZA VAŠ OBISK SE PRIPOROČAMO! 
WIR EMPFEHLEN UNS FÜR IHREN  BESUCH! 
 

 
WE ARE LOOKING FORWARD TO YOUR VISIT! 

RIMANIAMO IN ATTESA DI UNA VS. GRADITA 
VISITA! 
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PRILOGA 15: Skupinski cenik hotela Jelovica v evrih za leto 2008 
 

 

HOTEL JELOVICA BLED, d.o.o.  CESTA SVOBODE 8, 4260 BLED - SLOVENIJA 
TEL.: +386-(0)4-5796 000      FAX.: +386-(0)4-5741 550     E-MAIL: JELOVICA@HOTEL-JELOVICA.SI 

HOME PAGE: WWW.HOTEL-JELOVICA.SI       ID ŠTEVILKA   SI28733517         KATEGORIJA: HOTEL  
 

2008 CENE / PRICES / PREISE / PREZZI 2008
€ SKUPINE / GROUPS / GRUPPEN / GRUPPI €
 

POLPENZION / HALF BOARD / HALBPENSION / MEZZA PENSIONE 
 

PO OSEBI NA DAN PER PERSON A DAY PRO 
PERSON PRO TAG PER PERSONA AL GIORNO 

03.01. – 03.05. 
26.10. - 26.12. 

04.05. – 12.07. 
21.09. - 25.10. 

13.07. - 20.09. 
27.12. - 03.01. 

V DVOPOSTELJNI SOBI  
IN DOUBLE BEDDED ROOM  
IM ZWEIBETZIMMER  
IN CAMERA A DUE LETTI 

NAD 3 NOČI 
OVER 3 NIGHTS 
ÜBER 3 NÄCHTE 
DA 3 NOTTI 

 
33,00 

 
39,00 

 
43,00  

V DVOPOSTELJNI SOBI  
IN DOUBLE BEDDED ROOM 
IM ZWEIBETTZIMMER  
IN CAMERA A DUE LETTI 

1 - 2 NOČI 
1 – 2 NIGHTS 
1 – 2 NÄCHTE 
1 – 2 NOTTI 

 
35,00 

 
41,00 

 
45,00  

 

 
DOPLAČILA ZA / SUPPLEMENTS FOR / AUFPREIS FÜR / SUPPLEMENTI PER 

PO OSEBI NA DAN / PER PERSON A DAY / PRO PERSON PRO TAG / PER PERSONA AL GIORNO  
ENOPOSTELJNO SOBO / SINGLE ROOM  / EINBETTZIMMER / CAMERA SINGOLA 12,00   € 
JEZERSKO STRAN / LAKE SIDE / SEESEITE / LATO LAGO 3,00   € 
POLNI PENZION  / FULL BOARD 
VOLLPENSION / PENSIONE COMPLETA                         

SAMO ZA SKUPINE / ONLY FOR GROUPS  
NUR FÜR GRUPPEN  SOLO PER I GRUPPI 

 
10,00   € 

  
POPUSTI ZA / REDUCTIONS FOR / ERMÄSSIGUNGEN FÜR/ RIDUZIONI PER 

PROSTO MESTO PRIZNAMO NA VSAKIH 20 OSEB. / ONE PERSON FREE OF CHARGE ON EACH 20 PERSONS.  
WIR GEWÄHREN EINEN FREIEN PLATZ AUF JE 20 PERSONEN  / 1 GRATUITA’  AL OGNI 20 PERSONE 

 

ODBITEK ZA NOČITEV Z ZAJTRKOM / REDUCTION FOR BED AND BREAKFAST  
ERMÄSSIGUNG FÜR ÜBERNACHTUNG MIT FRÜHSTÜCK  / RIDUZIONE PER PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

 
5,00 € 

  
ODRASLI - DODATNO LEŽIŠČE / ADULTS - EXTRA BED 
ERWACHSENE – ZUSATZBETT / ADULTI – TERZO LETTO                        

 
30% 

 
OTROKE DO 4 LET / CHILDREN UP TO 4 YEARS   
KINDER BIS 4 JAHRE / BAMBINI FINO 4 ANNI 

SPIJO S STARŠI BREZ HRANE / SLEEP WITH PARENTS NO FOOD 
IM BETT MIT ELTERN OHNE ESSEN / NEL LETTO CON I GENITORI SENZA 
PASTI 

 
100% 

OTROKE 4 - 12 LET / CHILDREN 4 - 12 YEARS   
KINDER 4 - 12 JAHRE / BAMBINI 4 - 12 ANNI 

NA DODATNEM LEŽIŠČU / IN  ADDITIONAL BED 
IN KINDERZUSATZBETT / NEL LETTO AGGIUNTO 

 
50% 

OTROKE 4 - 12 LET / CHILDREN 4 - 12 YEARS   
KINDER 4 - 12 JAHRE / BAMBINI 4 - 12 ANNI 

NA OSNOVNEM LEŽIŠČU / IN REGULAR BED 
IN EIGENEM BETT / NEL LETTO NORMALE  

 
30% 

  
VKLJUČENE STORITVE / INCLUDED SERVICES / IMBEGRIFFENE LEISTUNGEN / SERVIZI INCLUSI 

TURISTIČNA TAKSA, SAMOPOSTREŽNI ZAJTRK,  BAZEN,  FITNES, VRT ZA SONČENJE, PARKIRANJE, 5 DNI V TEDNU GLASBA OB VEČERJAH V 
OBDOBJU 18.4. - 12.10., PRI POLPENZIONU - VEČERJA : 3 MENIJI NA IZBIRO IN BIFE S PREDJEDMI, SOLATAMI IN SLADICAMI 
TOURIST TAX, BUFFET BREAKFAST, SWIMMING POOL, FITNESS, SUNBATHING TERRACE, PARKING, MUSIC AT DINNER 5 EVENINGS A WEEK 
FROM 18thAPRIL TILL 12TH OCTOBER, BY HALF BOARD – DINNER : CHOICE OF 3 MENUS , BUFFET WITH STARTERS, SALAD AND DESSERT 
ORT TAXE, FRÜHSTÜCKSBÜFFET, HALLENBAD, FITNESS , LIEGEWIESE, PARKING, MUSIK WÄHREND ABENDESSEN 5 ABENDE IN ZEITRAUM 
18.4 – 12.10, FÜR HALBPENSION – ABENDESSEN:  3 MENÜAUSWAHL, BÜFFET MIT VORSPEISEN, SALAT UND DESSERT 
TASSA TURISTICA, PRIMA COLAZIONE A BUFFET, PISCINA COPERTA, FITNESS, TERRAZZO SOLARIUM, PARCHEGGIO, DAL 18 APRILE AL 12 
OTTOBRE CENA CON MUSICA  5 VOLTE  ALLA SETTIMANA, MEZZA PENSIONE CON 3 MENU A SCELTA E BUFFET DI PRIMI , INSALATE E DOLCI 
 

PRAVICA DO SPREMEMB CEN JE PRIDRŽANA.  / THE RATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.  
PREISÄNDERUNG VORBEHALTEN / CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE I PREZZI. 

 
ZA VAŠ OBISK SE PRIPOROČAMO! 
WIR EMPFEHLEN UNS FÜR IHREN  BESUCH! 

 

WE ARE LOOKING FORWARD TO YOUR VISIT! 
RIMANIAMO IN ATTESA DI UNA VS. GRADITA 

VISITA! 
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PRILOGA 16:  Tabela 6 
 
Tabela 6: Povprečna letna penzionska cena v EUR brez davka na dodano vrednost v hotelih 
Jezero in Jelovica v letih od 2004 do 2006  

 Povprečna cena v EUR 
Leto Jezero Jelovica 
2004 39,35 29,68 
2005 39,72 28,82 
2006 40,73 30,24 

Vir: Interni podatki Alpinum hotelov d.o.o, 2007; Interni podatki Hotela Jelovica Bled d.o.o., 
2007. 
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PRILOGA 17: Finančni načrt prodaje v hotelu Jezero za obdobje 2007 – 2011 
 
FINANČNI NAČRT PRODAJE V HOTELU JEZERO ZA OBDOBJE 2007-2011

2007 STALNA LEŽIŠNOČITVE ZASEDENOST POVPR.CENA VPRIHODKI PRIH. HRANA, SKUPAJ PRIHO
JAN 3751 1837 0,48973607 35 64295
FEB 3388 1639 0,483766234 35 57365
MAR 3751 935 0,249266862 34 31790
APR 3630 1010 0,278236915 39 39390
MAJ 3751 1830 0,487869901 41 75030
JUN 3630 2787 0,767768595 40 111480
JUL 3751 3400 0,906424953 45 153000
AVG 3751 3700 0,986403626 45 166500
SEPT 3630 3062 0,843526171 39 119418
OKT 3751 1200 0,319914689 42 50400
NOV 3630 0 0 41 0
DEC 3751 900 0,239936017 44 39600
SKUPAJ 44165 22300 0,504924714 40,72950673 908268 457732 1366000

2008 STALNA LEŽIŠNOČITVE ZASEDENOST POVPR. CENA PRIHODKI PRIH. HRANA, SKUPAJ PRIHO
JAN 3751 2000 0,533191149 36 72000
FEB 3509 2000 0,569962952 36 72000
MAR 3751 0 0 35 0
APR 3630 0 0 40 0
MAJ 3255 1600 0,491551459 41 65600
JUN 3474 2500 0,719631549 41 102500
JUL 4929 4400 0,892675999 46 202400
AVG 4929 4500 0,91296409 46 207000
SEPT 4770 3900 0,817610063 40 156000
OKT 4929 1200 0,243457091 41 49200
NOV 4770 500 0,104821803 41 20500
DEC 4929 1600 0,324609454 45 72000
SKUPAJ 50626 24200 0,478015249 42,11570248 1019200 473000 1492200

2009-2011STALNA LEŽIŠNOČITVE ZASEDENOST POVPR. CENA PRIHODKI PRIH. HRANA, SKUPAJ PRIHO
JAN 4929 3000 0,608642727 37 111000
FEB 4452 3000 0,673854447 37 111000
MAR 4929 1200 0,243457091 36 43200
APR 4770 1000 0,209643606 40 40000
MAJ 4929 2300 0,46662609 42 96600
JUN 4770 3800 0,796645702 42 159600
JUL 4929 4400 0,892675999 48 211200
AVG 4929 4500 0,91296409 48 216000
SEPT 4770 3900 0,817610063 42 163800
OKT 4929 1600 0,324609454 42 67200
NOV 4770 500 0,104821803 42 21000
DEC 4929 1800 0,365185636 46 82800
SKUPAJ 58035 31000 0,53416042 42,69032258 1323400 625.800 1949200
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PRILOGA 18: Skupni paketi jesen-zima-pomlad 2006/2007 hotelov Jezero in Jelovica 
 

 
 

PAKETE HERBST – WINTER – FRÜHJAHR 2006 – 2007 
PREIS PRO PERSON FÜR PAKET OHNE EINTRITTE FÜR GRUPPEN AB 20 PERSONEN 

 

              
 

 

EINFACH ENTSPANNEN LUSTIGER DEZEMBER 
 

• 3 x Halbpension (Incl. Ort taxe) 
• Frühstücksbuffet  
• Begrüßungstrunk  
• Eintritt Hallenbad und Fitness 
• Ortsbesichtigung 2 Stunden  
• Ganztägige Reiseleitung Ljubljana-Postojna  
• 1 Abendessen beim Musik  
• Besuch Galerie Avsenik in Begunje 

• 4 x Halbpension (Incl. Ort taxe) 
• Frühstücksbuffet  
• Begrüßungstrunk  
• Eintritt Hallenbad und Fitness 
• Ortsbesichtigung 2 Stunden  
• Ganztägige Reiseleitung Ljubljana-Postojna 
• 1 Abendessen beim Musik 
• Besuch Galerie Avsenik in Begunje 

 

MINOTEL JEZERO     
MINOTEL JELOVICA 

AB 139 €
AB 109 € 

 MINOTEL JEZERO 
MINOTEL JELOVICA 

AB 179 €
AB 139 € 

   
 

ADVENT IN OBERKRAIN WEIHNACHTEN 2006 
• 3 x Halbpension (Incl. Ort taxe) 
• Frühstücksbuffet  
• Begrüßungstrunk  
• Eintritt Hallenbad und Fitness 
• 1X Besuch in Sauna und Dampfbad  
• Ortsbesichtigung 2 Stunden  
• Ganztägige Reiseleitung Ljubljana mit 

Weihnachtsmarkt   
• 1 Abendessen beim Musik  
• Besuch Galerie Avsenik in Begunje 
• Besuch der Wallfahrtskirche St. Maria / Brezje 

• 5 x Halbpension (Incl. Ort taxe) 
• Frühstücksbuffet  
• Begrüßungstrunk  
• Eintritt Hallenbad und Fitness 
• 1X Besuch in Sauna und Dampfbad  
• Ortsbesichtigung 2 Stunden  
• Ganztägige Reiseleitung Ljubljana und 

Postojna Grotte / Krippe - live / 
• Fackelwanderung und Glühwein 
• Abendessen am 24.12. beim Musik 
• Legende von Untergang der Glocke   
• Weihnachtskonzert in Kirche  
• Nach Mitternachtsmesse Kuchen/Glühwein  

 

MINOTEL JEZERO  
MINOTEL JELOVICA 

AB 135 €
AB   99 € 

 MINOTEL JEZERO 
MINOTEL JELOVICA 

AB 239 €
AB 179 € 
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PAKETE HERBST – WINTER – FRÜHJAHR 2006 – 2007 
PREIS PRO PERSON FÜR PAKET OHNE EINTRITTE FÜR GRUPPEN AB 20 PERSONEN 

                          

 

WINTER FÜR ALLE WINTER AKTIV  
• 7 x Halbpension (Incl. Ort taxe) 
• Frühstücksbuffet  
• Eintritt Hallenbad und Fitness 
• 1X Besuch in Sauna und Dampfbad  
• Ortsbesichtigung 2 Stunden  
• Ganztägige Reiseleitung Ljubljana-Postojna
• Ganztägige Reiseleitung Julische Alpen 
• 1 Abendessen beim Musik 
• Winterwanderung mit Führung 
• Fackelwanderung mit Glühwein  

• 5 x Halbpension (Incl. Ort taxe) 
• Frühstücksbuffet  
• Eintritt Hallenbad und Fitness 
• 1X Besuch in Sauna und Dampfbad  
• Winterwanderung mit Führung 
• Ganztägige Reiseleitung Kranjska gora,  

Planica und Tarvisio 
• 1 Abendessen beim Musik  
• Fackelwanderung mit Glühwein 

(Option -  Skipass 3 Tage Zuschlag 80 €) 
 

MINOTEL JEZERO  
MINOTEL JELOVICA 

AB 319 €
AB 259 € 

 MINOTEL JEZERO 
MINOTEL JELOVICA 

AB 229 €
AB 179 € 

   
 

SPORTEREIGNISSE 2007 ERÖFFNUNGSFAHRT 
 
FIS - BIATHLON  
BLED - POKLJUKA    18. – 21. 01. 2007 
 
FIS – SLALOM 
KRANJSKA GORA  03. – 04. 03. 2007 
 
FIS – SCHISPRINGEN  
PLANICA         22. – 25. 03. 2007 
 

• 3 x Halbpension (Incl. Ort taxe) 
• Frühstücksbuffet  
• Eintritt Hallenbad und Fitness 
• 1X Besuch in Sauna und Dampfbad  
• Ortsbesichtigung 2 Stunden  
• Ganztägige Reiseleitung Ljubljana und 

Postojna Grotte 
• 1 Abendessen beim Oberkrainer Musik 
• Besuch Galerie Avsenik in Begunje 

 

Für  weitere Informationen stehen 
wir zur Verfügung. 

 MINOTEL JEZERO 
MINOTEL JELOVICA  

AB 139 €
AB 119 € 

 

Willkommen auch in Faschingszeit 17 – 20.02.2007! 

EINBETTZIMMERZUSCHLAG PRO TAG: MINOTEL JEZERO 15 € , MINOTEL JELOVICA 12 € 

FREIPLATZ AUF JE 20 PERSONEN – KINDER BIS 12 JAHRE 50% ERMÄSSIGUNG 

Informationen / Buchungen Kontaktperson Telefon Fax E-Mail 
Minotel Jezero   POLONCA NOČ +386 4 5729100 +386 4 5729039 polonca.noc@bohinj.si 
Minotel Jelovica  J. PALHARTINGER +386 4 5796000 +386 4 5741550 prodaja@hotel-jelovica.si 
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PRILOGA 19: Tabela 7 
 
Tabela 7: Delež nočitev gostov v hotelih Jezero in Jelovica po tržnih poteh v letih od 2004 – 
2006 

 % nočitev po tržnih poteh 
 

Leto 
INDIVIDUALNI AGENCIJSKI SKUPINE SEMINARJI 

Jezero Jelovica Jezero Jelovica Jezero Jelovica Jezero Jelovica
2004 45,61 27,95 41,07 31,46 12,29 31,80 1,02 8,79 
2005 49,85 24,64 39,16 29,64 9,35 38,88 1,63 6,84 
2006 49,98 28,01 37,17 28,16 8,75 36,81 4,08 7,02 

Vir: Statistika nočitev po prodajnih poteh, 2004 – 2006; Nočitve po skupinah kupcev, 2004 – 
2006. 
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PRILOGA 20:  Tabela 8 
 
Tabela 8: Delež rezervacij narejenih prek spletnih rezervacijskih portalov v celotnem številu 
nočitev hotela Jezero in Jelovica v letih 2005 – 2007 

 Delež spletnih rezervacij v % 
Leto Jezero Jelovica 
2005 0,81 1,91 
2006 0,91 1,40 
2007 2,72 6,83 

Vir: Interni podatki Alpinum hotelov d.o.o, 2007; Interni podatki Hotela Jelovica Bled d.o.o., 
2007. 



30  

 

PRILOGA 21: Tabela 9 
 
Tabela 9: Delež gostov hotela Jezero in Jelovica po državah izvora v letu 2006 
 Delež gostov po državah  v % 
2006 VB D HR SL I B RUS IRL AVT ZDA NL H IZR 
Jezero 37 10 9 8 4 4 3 3 2 2 2 2 1 
Jelovica 19 18 9 7 8 3 2 1 5 5 3 4 4 
Vir: Statistika nočitev hotela Jezero po prodajnih poteh, 2006; Nočitve po državah, 2006. 
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