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Značilnosti turistične 
kooperative (skupnosti) 

• organizacijska oblika povezanih pravnih in 
fizičnih oseb 

• medsebojnim sodelovanjem v lokalnem 
okolju 

• sprejemanjem skupnih pogojev delovanja 
• opravljajo posamezna dela in naloge 
• katerih rezultat je celovita turistična 

storitev 



Lastniki 
in ponudniki 
NASTANITEV 

 
Transferji 

 
Vodenje, izleti  

 
Čiščenje 

 Obrtniki, 
vzdrževalci 

 

NOSILEC 
 

   
Končni 

potrošnik 
GOST 

 
Dobavitelji 2 

 
Dobavitelji 1 

 

 
Pranje 

  
Tržniki 

 
Zajtrki, penzionska 

ponudba itd. 

 
Organizatorji prireditev, nosilci 

turističnih znamentosti 

Oblikovanje celostnih 
turističnih storitev z udeleženci  

turistične kooperative 



 
Apartmaji, sobe  

Tour As 
   

(Skupina Apartmaji od leta 1993) 
  

www.apartmaji.si 
 

Ponudba nastanitev, 
turističnih in drugih 

storitev, ki jo na 
lokalnem območju 
zagotavljajo manjši 

gospodarski subjekti in 
fizične osebe  

 
 



LASTNIKI NEPREMIČNIN 
in  

PONUDNIKI NASTANITEV 

NOSILNA OSEBA  
TURISTIČNE DEJAVNOSTI  

SKRBNIK 
: 

PRALNICA 

MANJŠI PREVOZIK 
Skupni tržnik in receptor 

Gostitelj 

Organizator  storitev 

Koordinator dela 

Svetovalec 

Nosilec dejavnosti 
lastnikov nepremičnin 

cca 35 
lastnikov  

 =  

cca 45 
apartmajev, 

sob = 

150 postelj 

Kdo sestavlja Skupino Apartmaji Tour As ? 

MANJŠI GOSPODARSKI 
SUBJEKTI 

TURISTIČNI VODIČI 

-ČIŠČENJE, priprava nast. 

-VZDRŽEVANJE 

IZDELOVALEC 
TURISTIČNIH SPOMINKOV  

PON. RENT A CAR 



Kje v mestu ?  



Kakšne 
nastanitve nudi 
gostom ? 

Nastanitev od enega dne do 
nekaj mesecev za 
 
turiste, 
 
družine, 
 
poslovne goste, 
… 



Kakšne storitve nudi 
gostom ? 

 

-  transferje 
 

- priprava in dostava 
  zajtrka 
 

- pranje in likanje osebnega  
perila 
 

-individualne izlete 
  

- vodene oglede mesta 
 

- najemi avtomobila 
 

- prevajanje in kopiranje 

 



Kako nudi storitve ? 
Osebni odnos 

manjšega ponudnika  
  

dopolnjuje  s 
  

strokovnim servisom 
malo večjega gostinca: 

 
•plačila s kreditnimi karticami  

 

•prihod / odhod 24/7 
 

•odzivnost nastanjenim gostom 
v 1h 24/7 

 

•sporazumevanje v 5 tujih 
jezikih 

 

•vzdrževanje 24/7 
 



Kaj nudi udeležencem ? 
LASTNIKOM 

NEPREMIČNIN Upravljanje njihovega premoženja: 
   

•aktiviranje neizkoriščenih nepremičnin 
•stalno mesečno rento 
•vzdrževanje vrednosti nepremičnin 
•uporabo za lastne namene 

DO GOSPODARSKIH SUBJEKTOV,  

fizičnih in pravnih oseb Posel 

PONUDNIKOM 
NASTANITEV 

Podporo:   
- pri recepcijskih in tekočih nalog do gostov 
- drugih aktivnosti pri zagotavljanju ponudbe 
- zagotavljanju zahtev vezanih na dejavnost 
- informacijski sistem 
Tržne kanale 



Kaj nudi udeležencem ? 

Lokalnim danostim prilagojen model za aktiviranje 
   

•turistične dejavnosti 
•neizkoriščenih nepremičnin 
•z nepremičninami in turizmom povezanih dejavnosti 
•brezposelnih oseb 
•priložnosti in nagovarja v sodelovanje 

LOKALNIM SKUPNOSTIM  do okolja, družbe  

Pridobivanje statističnih podatkov o zasedenosti nastanitev, št. 
prenočitev in prihodov turistov 
  

Vpogled v pričakovane prihodke  iz plačil turistične takse 
  

Načrtovanje tržnih aktivnosti in rezervacije nastanitev 

 



Kako smo začeli, kako začeti ? 

1. Posnetek in analiza stanja - leta1993 v Ljubljani nekaj 
zasebnih sob v slabem stanju, Ljubljana turistično 
neprepoznavna 
 

2. Odločitev o vzpostavitvi organizirane turistične 
ponudbe manjših nastanitev na lokalnem nivoju - 
pogovori z Mestno občino Ljubljana – snovanje “Projekta 
APARTMAJI” – izdelava organizacijske platforme, tipskih 
pogodb, pravil sodelovanja med udeleženci 
 

3.  Predstavitev projekta in nabor udeležencev – 
tiskovna konferenca, objave v medijih, predstavitve interesentom 
 

4. Vzpostavitev razvojne in svetovalne službe –
informativna pisarna v okviru Promocijsko podjetniškega centra 



Kako smo začeli, kako začeti ? 

4. Zagon nosilca - logistično tržnega centra – tur. 
agencija prevzame recepcijo …. 
 

5. Zagon trženja in operativnega delovanja, 
sodelovanja med posameznimi udeleženci – 
vključevanje nastanitev, izbor pralnice …, (podpisovanje pogodb) 
vključevanje turistične ponudbe v tržne aktivnosti 
 

6. Zagotoviti finančno pomoč za začetne aktivnosti in prva 
leta delovanja logistično tržnega centra in skupnih gospodarskih 
subjektov 
 

7. Usposabljanje za usklajeno in napredno poslovanje, za 
razvoj dejavnosti, širitev in projekt Gostoljubnost Ljubljanskih hiš 

 
 



      

      

eTrips2 – informacijski poslovni 
sistem v oblaku 

platforma 

za 

3). Globalno povezovanje 

eTrips 



Baza 
podatkov 

Delovna postaja: 
Skupini Apartmaji 

eTrips 
Javna stran 

www.etrips.si 

www.zidanice.si 

www.hisestradicijo.com 

eTrips 
Manager 

 
           Turistična    

 kooperativa 

 
 

Interesno združenje 



Uporabniki platforme 

Gosti 

Lastnik 
nastanitev Ponudnik 

nastanitev 

Tržniki 

Nosilec 
turistične 

kooperative 

Turistični vodniki 

Prevozniki 

Vzdrževalci 

Čistilci 

Dostavljavci 
zajtrka 

Dobavitelji 

3. skupina 

2. skupina 

1.skupina 

Animatorji 

TIC-i 

Stalne 
stranke 



eTrips2  – namizje Managerja 

Pametni telefon 

R
ač

un
al

ni
k 



Prikaz zasedenosti in iskanje prostih terminov 



Pregled prihodov in odhodov, 
naročenih storitev 



Za zaključek ali začetek ? 
•poslovni model Skupine Apartmaji z nosilnim podjetjem Tour As 
uspešno posluje več kot 20 let; 
 
 
 
 
 
 

 
•eTrips2 poenostavlja poslovanje, nagovarja v sodelovanje, odpira nove 
trženjske poti in omogoča večji zaslužek; 
 

•turistične kooperative so model vzpostavljanja turistične ponudbe na 
lokalno zaokroženem območju z majhnim začetnim vložkom. 

Hvala za pozornost. 

Zasedenost  hotelov  v MOL: Vir SURS in PREDLOG 
STRATEŠKE USMERITVE RAZVOJA IN TRŽENJA 
TURISTIČNE DESTINACIJE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 
2014 – 2020, SKLOP 1: FINANČNI IN ANALITIČNI DEL, 
ZAKLJUČNO POROČILO, ANALIZA TURISTIČNEGA 
PROMETA 2002-2012 
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