DOSTOPNOST

PRED IZPOSOJO

PONUDBA

POZORNOST
IZPOSOJEVALCA

SKUPNA OCENA

Izposojevalnica

Cena izposoje za 1 uro

IZPOSOJA DESK ZA
STOJEČE VESLANJE (SUP)

15 %

20 %

25 %

40 %

100 %

Druge možnosti izposoje in cena

Delovni čas

po dogovoru

++

€

SUP klub Ljubljana

10,00

1 dan: 15 €

PAC Sport, Hostel pod Voglom, Bohinj

10,00

4 ure: 25 €, 1 dan: 39 €

9–20

+

2 uri: 25 €

pon–čet 11–20.45,
pet–ned 10–20.45

+

Center vodnih športov Portorož

15,00

Plaža San Simon, Izola

15,00

pol ure: 10 €

10–18

+

Active Koper, Žusterna

10,00

pol ure: 8 €, 3 ure: 25 €, 1 dan: 35 €

8–21

O

SUP Bled, Zaka

10,00

/

10–19

O

Drava center, Maribor

9,00

2 uri: 14 €, 3 ure: 18 €

9.30–20.30

O

Kamp Podzemelj

10,00

1 dan: 38 €

9–19

O

Potapljaški center Fiesa

14,00

/

9–18.30

O
zelo dobro (80–100)
dobro (60–79)
povprečno (40–59)
pomanjkljivo (20–39)
nezadovoljivo (0–19)

KAKO SMO OCENJEVALI
Ob koncu junija in v začetku julija 2022 smo obiskali 11 izposojevalnic desk za stoječe veslanje (SUP – stand-up paddling) ob slovenskih rekah in jezerih
ter v obmorskih letoviščih. Anonimno, kot običajni potrošniki smo se pozanimali za najem opreme za več oseb, med katerimi so tako otroci kot odrasli,
tudi njihovo znanje je različno. Pri vseh ponudnikih smo poskušali izvedeti enake stvari, zapisane v protokol ocenjevanja, ki smo ga sestavili pred začetkom
aktivnosti. Skupna ocena je sestavljena iz naslednjih kriterijev:
DOSTOPNOST (15 odstotkov skupne ocene)
Preverili smo lokacijo in označenost izposoje. Največji del ocene predstavlja delovni čas, poleg tega pa smo vanjo vključili tudi možnost rezervacije (po
telefonu, spletu, e-pošti ali osebno).
PRED IZPOSOJO (20 odstotkov skupne ocene)
Ocenili smo načine plačila, prijaznost osebja, njihov način komunikacije, strokovnost in suverenost pri odgovarjanju na vprašanja. Preverili smo tudi
označenost cen in splošnih pravil oziroma opozoril ob izposoji in plovbi.
PONUDBA (25 odstotkov skupne ocene)
Zanimalo nas je, koliko desk imajo na voljo za izposojo in kako raznolike so med seboj – torej, ali so namenjene samo začetnikom ali tudi bolj naprednim
uporabnikom.
POZORNOST IZPOSOJEVALCA (40 odstotkov skupne ocene)
Preverili smo, ali osebje povpraša po znanju in po potrebi ponudi rešilni jopič. Prav tako nas je zanimalo, ali je pred izposojo mogoče veslanje na deski (po
možnosti brezplačno) preizkusiti in, ali so postavljene kakršne koli omejitve za izposojo in uporabo desk otrokom.

