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1.1
Vzgibi za razvoj strateških smernic
Ljubljana je po številu turističnih prihodov in nočitev ter po kakovosti
in paleti turističnih produktov vodilna destinacija Slovenije, zato je
kot prestolnica države obenem tudi turistična in kulturna prestolnica
Slovenije. V l. 2025 si prizadeva postati Evropska prestolnica kulture,
kar lahko dvigne mednarodni ugled Ljubljane kot destinacije kulturnega
turizma.
V Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020
je kultura opredeljena kot glavni motiv prihodov turistov v segmentu prostočasnega
turizma. Zato sta tako razvoj kot promocija kulturnega turizma, pa naj gre za
dediščinsko, arhitekturno, festivalsko, kulinarično ali drugo zvrst, med ključnimi
strateškimi cilji Turizma Ljubljana. Strategija razvoja in trženja turistične destinacije
Ljubljana za obdobje 2014–2020 vsebuje tudi priporočilo o pripravi strategije
razvoja kulturnega turizma.
Zavod Turizem Ljubljana se je kot lokalna turistična organizacija, ki opravlja
informacijsko-turistično dejavnost in spodbuja razvoj ter promocijo turizma v
Mestni občini Ljubljana v l. 2016, letos intenzivneje povezal z Oddelkom za kulturo
Mestne občine Ljubljana, ki je avtor Strategije razvoja kulture v MOL 2016–2019. Ta
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predvideva načrtno vključevanje kulturnih zavodov MOL v organizirano turistično
ponudbo na podlagi jedrnatih strateških smernic kulturnega turizma v MOL.
Pričujoči dokument v osrednjem delu predstavlja smernice razvoja in trženja
kulturnega turizma v Mestni občini Ljubljana, ki so nastale na podlagi:
— analize trendov kulturnega turizma v Evropi in svetu,
— analize turistične potrošnje v Ljubljani,
— analize turistične ponudbe v kulturnih institucijah in zavodih MOL,
— srečanj ožje delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov Turizma Ljubljana in
predstavnikov izvajalca Nea Culpe,
— 31 poglobljenih intervjujev s predstavniki kulturnih zavodov (kulturne institucije
v Ljubljani, nevladni kulturni zavodi in programski izvajalci), turističnih zavodov in
turističnega gospodarstva,
— 5 interaktivnih delavnic s širšo delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov
Turizma Ljubljana, Oddelka za kulturo MOL in ključnih kulturnih institucij ter
zavodov s turistično ponudbo in/ali potencialom v Ljubljani.
Vse analize, srečanja in delavnice so pokazale potrebo po organizirani umeščenosti
ponudbe kulturnih institucij in zavodov v turistično ponudbo Ljubljane, po
skupnih integralnih turističnih produktih s tematiko kulture ter po sistematični
promociji pod okriljem skupne tržne znamke kulturnega turizma, ki postane
pomemben del nosilne turistične zgodbe v promociji Ljubljane.

1.2
Ljubljana kot turistična in kulturna prestolnica
Slovenije
Mestni turizem v Evropi in svetu beleži najvišjo rast v mednarodnem
prostočasnem turizmu. Globalni turizem je v zadnjih sedmih letih rastel
prav na krilih dinamičnega mestnega turizma, saj je ta v sedmih letih
poskočil za 82 % in dosegel 22 % vseh počitnic (World Travel Monitor,
2014). Med ključnimi motivacijskimi dejavniki za mestne oddihe
(vključujoč tako daljše počitnice kot krajše izlete) so spoznavanje
mestnih znamenitosti, uživanje v atmosferi mesta, kulinarične izkušnje,
obisk kulturnih znamenitosti in nakupovanje (IPK, World Travel Trend
Report, 2015–2016).
Vsi našteti motivi za obisk mesta se prepletajo s kulturo, ravno tako jih
zasledimo kot ključne sestavine kulturno-turističnih produktov.
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Pri Svetovni turistični organizaciji družbeni in turistični fenomen mesta opredelijo
po zgledu antičnih mislecev kot najbolj sofisticiran kulturni produkt družbenega
soobstoja, prav kulturne privlačnosti mesta pa dojemajo kot najbolj zaslužne za
turistično dejavnost. Kulturni turizem v mestih in izven mest tako danes predstavlja
37 % potovanj po svetu in raste eksponentno s stopnjo 15 % letno (WTO, Tourism
and Intangible Cultural Heritage, 2012).
Kulturni turizem kot ključni segment razvoja prepoznavata tudi dva dokumenta, ki
predvidevata strategijo razvoja in trženja kulturnega turizma s pomočjo strateških
smernic in ki sta bila podlaga pri snovanju tega dokumenta: Strategija razvoja in
trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020 in Strategija razvoja
kulture v MOL 2016–2019.
Ljubljana se bo kot turistična destinacija do l. 2020 strateško usmerjala v kulturni
turizem v širšem smislu, ki vključuje široko paleto zvrsti – od dediščinskega,
filmskega in festivalskega do kulinaričnega in vinskega turizma. Strateški dokument
prepoznava trženje kulture kot pozitiven trend, segment kulturnih turistov pa
povezuje z višjo stopnjo izobrazbe in osveščenosti ter z večjo kupno močjo.
Ljubljana bo skozi razvoj in promocijo počitniškega turizma imela več priložnosti
nagovarjati kulturne turiste in povečati njihov obseg ter delež v celotni strukturi
turistov. Ena od ključnih produktnih in programskih usmeritev Ljubljane kot
turistične destinacije je najtesneje povezana s kulturnim turizmom. Ljubljana
se tržno pozicionira kot mesto kulture in umetnosti. Kultura je v segmentu
prostočasnega turizma in kratkega mestnega oddiha ali mestnih počitnic
opredeljena kot strateški razvojni cilj v povezavi s področji turističnih produktov
(Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020).
Strategija razvoja kulture v MOL 2016–2019 vsebuje dve poglavji, ki opredeljujeta
razvoj kulturnega turizma. Ljubljano prepoznava kot mesto visokega kulturnega
standarda in raznolikega kulturnega ustvarjanja, kar je primerljivo z drugimi
evropskimi prestolnicami.
Na območju MOL deluje 29 javnih zavodov na področju kulture, od katerih jih je
11 ustanovila mestna občina Ljubljana, 18 pa Republika Slovenija. Velika večina
omenjenih zavodov obiskovalcem in turistom ponuja doživetja kulturnega turizma,
ravno tako imajo vsi zavodi priložnost še nadgraditi ponudbo kulturnega turizma
in/ali se povezati z drugimi sorodnimi vsebinami oz. zavodi. Tudi 39 javnih kulturnih
programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije predstavljajo pomemben del
kulturne ponudbe Ljubljane.
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Vizija Strategije razvoja kulture v MOL 2016–2019 predvideva, da bo Ljubljana
kot prestolnica Slovenije gradila svojo mednarodno identiteto na bogati kulturni
dediščini ter vrhunski in raznoliki kulturni ponudbi. Ljubljana bo navznoter in
navzven delovala kot ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s
turističnim in drugimi področji, ki prispevajo k materialni in duhovni blaginji vseh
prebivalcev in obiskovalcev.
Med splošnimi strateškimi cilji jih je več neposredno povezanih s turizmom:
— uveljavitev Ljubljane kot pomembnega regionalnega, kulturnega in ustvarjalnega
središča v evropskem prostoru,
— podpora razvoju kulturnega turizma,
— pridobitev naslova Evropska prestolnica kulture 2025,
— vpis Plečnikovega opusa med Unescovo svetovno dediščino,
— zagotovitev ustrezne prezentacije kulturne dediščine Ljubljanskega barja za večjo
kakovost turistične ponudbe.
Mestna občina Ljubljana bo v naslednjem obdobju podpirala programe in delovanje
javnih zavodov na področju kulture, zlasti z izvajanjem naslednjih ukrepov,
povezanih s kulturnim turizmom:
— krepitev povezovanja in sodelovanja z evropskimi in svetovnimi kulturnimi
ustanovami,
— načrtno vključevanje kulturnih zavodov MOL v organizirano turistično ponudbo
na podlagi področne strategije kulturnega turizma oz. jedrnatih strateških
smernic kulturnega turizma v MOL.

1.3
Povezovanje in sodelovanje med kulturo in
turizmom v Ljubljani
Metodologija dela pri snovanju strateških smernic je temeljila prav
na povezovanju med kulturo in turizmom v Ljubljani, ki se pred tem
strateško nista srečevala v okviru nadzorovanega razvojnega procesa.
Ljubljana kot turistična destinacija sicer že ponuja turistično kartico, ki povezuje
ključne kulturne organizacije in institucije ter pospešuje njihov obisk kot prodajno
orodje. Uveljavljene so bile tudi posamezne naveze ključnih kulturnih institucij,
organizacij in zavodov s Turizmom Ljubljana z namenom informiranja turistov, ki
obiščejo turistične informacijske centre, in zaradi promocije programov in/ali vsebin
s komunikacijskimi orodji Turizma Ljubljana ter ob predstavitvah na turističnih
sejmih in borzah na tujih trgih.
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Vendar do zdaj navezave med kulturnim in turističnim sektorjem niso bile vpete
v organizirano partnersko mrežo, ki bi pospeševala vključitev kulturne ponudbe
v turistično, ocenjevala prilagojenost kulturne ponudbe potrebam turistov, jo
povezovala v skupne kulturno-turistične produkte, preverjala njihovo uspešnost in
merila obisk ter zadovoljstvo kulturnih turistov v Ljubljani.
Zelo redka so bila do zdaj tudi neposredna sodelovanja med kulturnimi institucijami,
organizacijami in zavodi ter turističnim gospodarstvom (hotelirji, gostinski
ponudniki, turistične agencije in drugi).
Zato je Turizem Ljubljana v sodelovanju z Oddelkom za kulturo MOL na delavnicah
l. 2016 prvič strateško odprl dialog s kulturnimi institucijami, organizacijami in
programskimi izvajalci z namenom organiziranega merjenja, razvoja in promocije
kulturnega turizma ter spodbujanja tesnejšega sodelovanja med kulturo in
turističnim gospodarstvom.
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2.1
Opredelitev kulturnega turizma
Pri opredelitvi kulturnega turizma naletimo na mnogo različnih definicij,
saj je bilo kulturni turizem podobno težko opredeliti kot pojem kulture.
Zgodovinski in dediščinski tip kulturnega turizma, ki sta do
devetdesetih let večinoma obvladovala globalni kulturni turizem, danes
dopolnjujejo še druge oblike kulturnega turizma.
Poleg uživanja kulturne dediščine, arhitekture in umetnosti kot
kulturni turizem opredeljujemo tudi doživetja, povezana s kulinariko
in načinom življenja lokalnega prebivalstva.

Definicija 1

Ena prvih in najbolj vseobsegajočih definicij opredeljuje kulturni turizem kot
aktivnost, ki turistom omogoča spoznavanje različnih načinov življenja drugih
ljudi in razumevanje njihovih navad, tradicij, življenjskega okolja, intelektualnih idej
in prostorov arhitekturne, zgodovinske ali druge kulturne privlačnosti, ki so del
dediščine tega življenjskega okolja (ICOMOS, International Scientific Committee on
Cultural Tourism).

Ena od ključnih evropskih pobud, ki združuje različne strokovnjake na področju
kulturnega turizma, je ATLAS. Skupina je bila ustanovljena z namenom širjenja
čezmejne baze podatkov in primerjave kulturnih trendov po Evropi (ATLAS, Cultural
Tourism Research Project, 2009). Atlas opredeljuje konceptualno in tehnično
definicijo kulturnega turizma.

Definicija 2

Konceptualna definicija kulturnega turizma pravi, da gre za gibanje oseb do
kulturnih znamenitosti izven njihovega kraja bivanja z namenom pridobivanja novih
informacij in izkušenj za zadovoljitev kulturnih potreb.
Tehnična definicija kulturnega turizma pravi, da gre za gibanje oseb do specifičnih
kulturnih znamenitosti izven njihovega kraja bivanja, kjer obiščejo znamenitosti
kulturne dediščine, umetniške in kulturne dogodke, predstave in razstave ter druga
doživetja (ATLAS, Cultural Tourism Research Project, 2009).

Obstaja še mnogo drugih definicij kulturnega turizma. Nekatere se osredotočajo na
ponudbo kulturnih znamenitosti in dogodkov, druge pa na izkušnjo, ki jo kulturna
ponudba omogoča turistu. Vse poudarjajo vlogo lokalnega prebivalstva med
posredovanjem izkušnje turistu/obiskovalcu.
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Iz različnih definicij lahko povzamemo tudi, da kulturne znamenitosti in dogodki –
v večini jih organizira, zastopa in trži institucionalna ali visoka kultura – še vedno
predstavljajo temelj kulturnega turizma. Kulturni spomeniki in znamenitosti kulturne
dediščine, festivali, muzeji in galerije, gledališča, koncertna in filmska prizorišča so
tako tudi osnova za razvoj kulturno-turističnih produktov.

Definicija 3

Ena najnovejših definicij opredeljuje kulturni turizem kot turistični produkt, pri
katerem je motivacija turista povezana s spoznavanjem nove kulture, z udeležbo
na kulturnih dogodkih in obiskom kulturnih znamenitosti z namenom doživljanja
edinstvenosti in avtentičnosti kulture destinacije (Michalkó & Ratz, 2011).

Eno najpomembnejših poročil Evropske potovalne komisije (ETC – European Travel
Comission) o turizmu in kulturi v mestih (City Tourism and Culture, 2005) ločuje
zunanji in notranji krog kulturnega turizma.

Definicija 4

Notranji krog predstavlja primarne elemente kulturnega turizma. Lahko jih
razdelimo na dva dela, in sicer dediščinski turizem, ki se navezuje na preteklost,
in turizem umetnosti, ki se navezuje na sodobno kulturno produkcijo, torej na
uprizoritvene in vizualne umetnosti, sodobno arhitekturo, literaturo, glasbo,
ipd.
Zunanji krog predstavlja sekundarne elemente kulturnega turizma. Tudi te
lahko razdelimo na dva dela, in sicer življenjski slog, ki povezuje prepričanja,
običaje, kulinariko, folkloro in druge tradicije destinacije, ter na drugi strani
kreativne industrije, kot so moda, oblikovanje, film, mediji in zabava (City
Tourism and Culture, 2005).

Shema 2:
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Poročilo o turizmu in kulturi v mestih (Evropska potovalna komisija, 2005) klasificira
evropska mesta v šest skupin oz. klastrov in jim pripisuje glavne karakteristike
v povezavi s kulturnim turizmom. Ljubljano umešča v skupino/klaster 3 (sem
sodijo še Avignon, Basel, Bayreuth, Bologna, Bratislava, Bruges, Firence, Gent,
Krakov, Oslo, Santiago de Compostella, Sofia, Talin, Benetke, Vilna in Zagreb). To
skupino opredeljuje kot destinacije, ki ponujajo kulturno dediščino, uprizoritvene
in vizualne umetnosti ter v manjši meri kreativne industrije, ki jih lahko v polnosti
doživimo na destinacijah, opredeljenih pod skupnim imenom metropole (Berlin,
London, Pariz, Rim, Madrid, Istanbul).
Na zadnji svetovni konferenci UNWTO o turizmu in kulturi, ki je potekala v
Kambodži februarja 2015, so poudarili vse večji premik od tradicionalnih modelov
kulturnega turizma, ki temeljijo predvsem na kulturni dediščini, k bolj doživljajskemu
kulturnemu turizmu, ki vključuje veliko več elementov žive in nesnovne kulture. Ta
premik se odraža tudi v trenutnih trendih, ki poudarjajo, da sodobni turisti iščejo
več lokalnih in avtentičnih izkušenj ter želijo začutiti življenje lokalnih prebivalcev.
Usmeritev k doživljajskemu in kreativnemu turizmu omogoča tudi vse večjo
diverzifikacijo na turističnem trgu1.
Kulturno-spoznavna turistična potovanja (cultural-cognitive tourist trips) postajajo
ena od najuspešnejših oblik turizma. Najuspešnejše destinacije kulturnega
turizma svoje kulturne vrednote učinkovito nadgrajujejo in preobražajo v kulturne
znamenitosti (Vizija razvoja kulturnega turizma v Londonu, 2015–2017).
Napovedi Svetovne turistične organizacije kažejo, da bo do l. 2020 kulturni turizem
predstavljal vodilni segment turizma v svetu.

2.2
Opredelitev kulturnih turistov
Glede na širino pojma, ki ga zaobjema kulturni turizem, je pomembno
določiti tudi strukturo turistov, ki jih nagovarja. Tipologija, ki sta
jo zastavila McKercher in Du Gros (City Tourism and Culture – The
European Experience, 2005) ustreza mnogim definicijam kulturnega
turizma.

1 http://viewfromthepier.com/2016/07/01/unwto-secretary-general-taleb-rifai-cultural-tourism-breakswalls-often-divided-world/
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Tabela 1:
Tipologija kulturnega

Tip kulturnega turista

Karakterizacija tipa kulturnega turista

turizma
Primarna motivacija obiska je kulturni
NAMENSKI kulturni turist

turizem; izkušnja je zelo globoka in
vključujoča
Primarna motivacija obiska je kulturni

AKTIVEN kulturni turist

turizem, izkušnja ni toliko globoka in
vključujoča
Primarna motivacija obiska ni kulturni

NENADEJANI kulturni turist

turizem, toda izkušnja kulture je
nenadejano globoka in vključujoča
Kulturni turizem je šibek motiv za

PRILOŽNOSTNI kulturni turist

obisk, izkušnja kulture ni globoka in
vključujoča
Kulturni turizem ni motiv za obisk,
toda turist vseeno obišče določene

NAKLJUČNI kulturni turist

kulturne znamenitosti in/ali kulturne
dogodke, izkušnja kulture ni globoka in
vključujoča

Enostavneje lahko kulturne turiste razdelimo v 3 različne ciljne skupine glede na
motivacijo njihovega obiska v povezavi s kulturo:
— kulturni turisti, ki pridejo z namenom obiska kulturnih znamenitosti (npr.
muzejev in galerij) in/ali dogodkov ter spoznavanja kulturne dediščine,
arhitekture, zgodovine, religije, lokalne glasbe in plesa, kulinarike, umetnostnih
obrti in sodobnega življenjskega sloga,
— kulturni turisti, ki pridejo z drugim glavnim namenom, a vseeno tudi z namenom
obiska kulturnih znamenitosti in/ali dogodkov, ki jih doživljajo manj poglobljeno,
— naključni kulturni turisti, ki na destinacijo pridejo z drugo motivacijo obiska, a
obiskujejo kulturne znamenitosti in/ali dogodke.
Tudi če kategorije poenostavimo, je glede na stopnjo motivacije turistov izredno
težko meriti kulturni turizem. Glede na analizo turistične potrošnje v Ljubljani
je največ naključnih kulturnih turistov in najmanj namenskih kulturnih turistov z
izključno motivacijo kulturnega turizma.
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Vzorec 3002 anket v sedmih evropskih državah (med drugim v Sloveniji, ki je
prispevala kar 412 anket) nam lahko služi kot orientacija pri razumevanju sodobnega
profila kulturnega turista v Evropi (ATLAS, 2008–2013). Njegove demografske in
socialne značilnosti so:
— približno enakovredna zastopanost med spoloma (52 % žensk),
— največja starostna skupina v razponu 20–29 let (več kot 30 % obiskovalcev),
— višja stopnja izobrazbe, kar posledično pomeni višji kulturni kapital in več
interesa za kulturni turizem,
— višja kupna moč, pri čemer dnevna potrošnja znaša okoli 150,00 €, skupna
potrošnja pa okoli 550,00 €,
— 45 % je turistov (na počitnicah ali krajšem oddihu), ki na destinaciji beležijo daljše
bivanje od povprečnega,
— več kot 12 % jih je obiskalo kulturni dogodek,
— 30 % jih je počitnice v mestih opredelilo kot kulturne (namenski kulturni turisti),
— najpogosteje obiskujejo muzeje, zgodovinske in religiozne znamenitosti, sledijo
jim spomeniki, galerije in tradicionalni festivali …
— večina jih biva v hotelih, 20 % jih je na obisku pri znancih in prijateljih,
— načrtno iščejo stik z lokalnim prebivalstvom,
— želijo si razumeti in spoznati lokalne kulture, tradicije in običaje.
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ta b e l a

Demografske in socialne
značilnosti kulturnega turista

M ED N AR OD N O

V L J U B L JA N I

V L J U B LJANI

(raziskava kulturnega

(Valicon, 2016)

(Interstat, 2014)

45 % (od tega

Večinoma počitnice, vendar je

42,9 %

kulturne počitnice 30 %)

možnih več odgovorov

12 %

Vsaj 3 %

3%

52 %

Ni podatka

54 %

Atmosfera v mestu

Prijazni ljudje, znamenitosti

Lepota mesta

in arhitektura

in arhitektura

turizma vključuje 7 držav
ATLAS, 2008–2013)
Motiv prihoda so počitnice

Motiv prihoda z namenom
obiska kulturne prireditve
Odstotek obiska žensk z motivacijo
kulture
Najbolj všečni elementi

Najpogostejša starostna skupina

20–29 in 60+

Ni podatka

20–29 in 30–39

Povprečna dnevna potrošnja

150,00 €

132,00 €

132,65 €

Zadovoljstvo z izkušnjo

Zelo visoko (80 %)

Zelo visoko

Visoko (54 %)

(73 % zelo zadovoljnih)
Največja obiskanost

Muzeji, zgodovinske in

Znamenitosti in arhitektura

Ni podatka

25 % v hotelih

Hoteli 3*

relogiozne znamenitosti
Bivanje

40 % v hotelih
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3.1
Analiza turistične potrošnje obiskovalcev
Ljubljane (Valicon, 2016)
Družba Valicon je v avgustu, septembru in oktobru 2016 izvedla
raziskavo o analizi turistične potrošnje v Ljubljani, v katero so
izpraševalci zajeli 934 tujih obiskovalcev na ulicah Ljubljane, večinoma
v centru. Anketiranci so odgovarjali na vprašanja o porabi po
posameznih aktivnostih v Ljubljani na dan pred anketiranjem.

Države izvora turistov in način potovanja
Največ anketiranih turistov prihaja iz Nemčije (10 %) in Velike Britanije (9 %). Sledijo
jim turisti iz Italije (7 %) in ZDA (6 %). Iz Avstralije in Španije jih prihaja 5 %, iz
Avstrije, Francije in Belgije pa 4 %. 60 % turistov prespi v Ljubljani več kot 2 noči, 36
% turistov prespi več kot 3 noči. Slaba polovica anketiranih turistov je prišla v paru,
slaba četrtina je na obisku sama, slaba četrtina je na druženju s prijatelji. Le slaba
desetina je prišla z družino. Slaba četrtina je Ljubljano obiskala z avtom, dobra
četrtina pa z letalom. Z javnim prevozom (avtobus, vlak) je v Ljubljano potovala
slaba tretjina turistov.

Poraba turistov
V povprečju so za vse izdatke (brez spanja in prevoza) porabili 51 € na osebo.
Največ anketirancev je na dan pred anketiranjem denar porabilo za hrano in pijačo
(v povprečju 30 € na osebo). Znamenitosti si je ogledalo 13 % anketirancev, razstavo
ali muzeje je obiskalo 12 % anketirancev, arhitekturo si je ogledalo 4 % anketirancev.
Skupnega odstotka tistih, ki so obiskali kulturne znamenitosti, ne moremo sešteti,
saj je bilo možnih več odgovorov. Turisti, ki so obiskali znamenitosti, so vanje
vložili v povprečju 10 €, tisti, ki so si ogledali razstave ali muzeje, so porabili 10 €, v
arhitekturo so vložili 4 €. Predstavo je obiskalo skoraj toliko turistov kot je bilo tistih,
ki so se odločili za pohodništvo, in več turistov v primerjavi s tistimi, ki so doživeli
adrenalinski izlet ali wellness in spa razvajanje. Koncert je obiskalo več ljudi, kot se
jih je udeležilo športnega dogodka ali tekmovanja.
Za bodoče lažje merjenje turistične potrošnje v kulturnem turizmu priporočamo,
da združimo kulturne znamenitosti v skupno kategorijo ali v dve kategoriji, in
sicer plačljive kulturne znamenitosti (spomeniki, arhitektura, muzeji, galerije …) ter
brezplačne kulturne znamenitosti. Priporočljivo je posebej ločiti kulturne dogodke,
ki se zgodijo ob točno določeni uri na točno določene datume (koncerti, predstave,
performansi …).

19

Motivi za obisk
Glavni motiv za obisk Ljubljane je ogled mesta - doživetje znamenitosti in
arhitekture. Dobra tretjina obiskovalcev je prišla z namenom okušanja lokalne
hrane in pijače, slaba četrtina pa zaradi nakupovanja. Zaradi kulturnega dogodka
(ogleda razstave in obiska koncerta ali predstave) je Ljubljano obiskalo 3,4 % tujih
obiskovalcev. Če na kratko povzamemo vse te številke, lahko rečemo, da je prav
kultura najpogostejši motiv za obisk Ljubljane, saj kulturni turizem interpretiramo
širše – kot doživetje kulturnih znamenitosti mesta, kulinarike in sodobnega
življenjskega sloga Ljubljančanov.

Gibanje po Ljubljani
Poti so omejene na staro Ljubljano (med Zmajskim in Karlovškim mostom). Izstopa
pot do Kina Šiška, kjer je pomemben kulturni center. Večina turistov se je po
Ljubljani premikala peš.

Točke navdušenja in razočaranja
Med točkami navdušenja sta najbolj izpostavljeni Prešernov trg in Tromostovje,
ki sta ključni kulturni znamenitosti Ljubljane (brezplačni in prosto dostopni). Med
drugimi točkami navdušenja so skoraj vse neposredno povezane s kulturnim
turizmom: kipi na trgih Ljubljane, Ljubljanski grad, Mesarski most, zanimiva
arhitektura nasploh, vrata na katedrali, katedrala, zelo dobra hrana, kranjska
klobasa in grafiti na Metelkovi. Turisti lahko te točke obiščejo brezplačno ali
na vódenih ogledih in turah, ki povezujejo kulturne znamenitosti. Prav točke
navdušenja so tudi tiste, ki jih obiskovalci na destinaciji ali po povratku domov v
največji meri delijo s prijatelji in znanci na družabnih omrežjih.
Med točkami razočaranja, ki so povezane s kulturnim turizmom, pa najdemo
nezadovoljstvo v povezavi s turistično valorizacijo Plečnikove dediščine in zaprte
gostilne v večernih urah.
Anketiranci so na vprašanje, ali jih je kaj posebej navdušilo, na prvih treh mestih
navedli prijaznost ljudi, dobro hrano in pijačo ter znamenitosti in arhitekturo.
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3.2
Analiza turistične potrošnje v l. 2014 (Interstat)
Motiv prihoda, država izvora in struktura gostov
V poročilu so prikazani rezultati raziskave med 2001 gosti ljubljanskih nastanitvenih
objektov v l. 2014. Od tega jih je bilo 1002 anketiranih poleti in 999 jeseni, kar je
za uvide v sezonsko ponudbo in potrošnjo zelo pomembno, še posebej za kulturni
turizem, ki naj bi bil eden od pospeševalcev desezonalizacije ljubljanskega turizma
(Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020).
Dobrih 40 % vseh anketiranih gostov je v Ljubljano prišlo na počitnice, kar sovpada
z mednarodnimi kazalniki (IPK International), opredeljenimi v uvodnih poglavjih
dokumenta, kjer spregovorimo o turizmu v mestih. 3 % gostov je obiskalo Ljubljano
zaradi specifičnega kulturnega dogodka ali prireditve.

Načini prihoda do Ljubljane in gibanje po Ljubljani
Izstopajoče značilnosti gostov, ki prihajajo v Ljubljano z motivom kulturnega
turizma, so:
— večja zastopanost žensk,
— glavna zastopanost v starostnih skupinah 20–39 let (60,6 %) in več kot 60 let
(18 %),
— obisk Ljubljane individualno s prijatelji ali organizirano s turistično skupino,
— bivanje v hotelih 3* povprečno 2 noči,
— večinoma prvi obisk Ljubljane.
Poleti 2014 so Ljubljano z motivom kulture (kulturne prireditve) v največji meri
obiskali gostje iz Italije (14,6 %), Hrvaške, Nemčije, Velike Britanije, Francije in
Avstrije (10,4 %). Jeseni 2014 so Ljubljano z motivom kulture v največji meri obiskali
gostje iz Italije (kar 30,8 %), Velike Britanije, Avstrije, ZDA, Japonske, Kitajske in
Slovenije (vsi 7,7 %).
Skoraj četrtina anketiranih gostov je v Ljubljano prišla sama (kar 23, 8 %), dobra
petina s partnerjem (22, 1 %) in prav toliko s kolegi ali poslovnimi partnerji. V
poletnem obdobju je opazno višji delež tistih, ki so prišli s partnerjem oz. z družino
ali sorodniki.
Dobrih 70 % vseh anketiranih gostov je v Ljubljano pripotovalo neposredno od
doma, drugi so prišli s tuje destinacije. Od teh jih je skoraj 40 % prišlo v Ljubljano s
Hrvaške, kar kaže na to, da bi bilo dobro okrepiti promocijske aktivnosti kulturnega
turizma Ljubljane na Hrvaškem.
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Dobrih 40 % gostov je v Ljubljano prišlo z letalom, dobra tretjina pa z
avtomobilom. Dobra petina gostov je prišla z javnim prevozom. Po Ljubljani sta se
kar dobri dve tretjini anketirancev v glavnem gibali peš.

Turistična potrošnja obiskovalcev Ljubljane
Skupna dnevna povprečna potrošnja anketiranih turistov je v l. 2014 znašala
132,65 €, kar je približno za 25 € nižje, kot povprečno potrošnjo opredeljuje zgoraj
omenjeno mednarodno poročilo ATLAS. Pri večini kategorij se je povprečna
dnevna potrošnja v Ljubljani v primerjavi s prejšnjim letom povišala – v segmentu
prostočasnega turizma najbolj prav na področju kulture, kjer beležimo 54,51 % rast.
Povprečna dnevna potrošnja za ogled kulturnih znamenitosti in prireditev je v letih
2013 in 2014 znašala 3,90 €.
Jeseni gostje namenijo več denarja za kulturo, in sicer povprečno 4,30 €. Izračunana
je bila tudi povprečna dnevna poraba t.i. idealnih turistov, do katere je raziskovalna
institucija prišla s seštevkom povprečja tistih turistov, ki so v posamezni kategoriji
dejansko trošili (povprečna poraba namreč vključuje tudi tiste, ki v posamezni
kategoriji niso nič trošili). Idealni turist je za kulturo na letni ravni potrošil v
povprečju 12,07 €; poleti 10,62 € in jeseni 13,62 €. Glede na državo izvora so za
kulturne znamenitosti in prireditve največ porabili Španci (5,90 €), sledijo jim
Američani, Nemci, Avstrijci, Francozi, Belgijci, Srbi, Angleži in Hrvati.

Kvalitativna zaznava Ljubljane
Med pozitivnimi značilnostmi Ljubljane so gosti v največji meri izpostavili lepoto
mesta in arhitekturo (54,4 %) ter atmosfero v mestu. Oboje je povezano s
kulturnim turizmom. Zgodovinski pridih in kulturne prireditve v mestu so na
visokem sedmem mestu zaznave turistov.

3.3
Strategija razvoja in trženja turistične destinacije
Ljubljana (obdobje 2014–2020)
V Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020
so opredeljeni primarni in sekundarni trgi. Za razvoj kulturnega turizma se v prvi
fazi velja osredotočiti na bližnje evropske trge, ki so opredeljeni kot bližnje države
in regije (oddaljenost do 500 km), ki sta jim Ljubljana in Slovenija lahko prometno
dostopni. To so Italija, Nemčija, Avstrija, Velika Britanija, Hrvaška, Srbija in Francija.
Podatki se ujemajo z izsledki Interstatove raziskave iz l. 2014. Med sekundarnimi
evropskimi trgi velja izpostaviti države Skandinavije, Belgijo, Nizozemsko in Španijo.
Demografska slika kot primarne ciljne skupine zaznava zaposlene in izobražene
pare v starostni skupini 30–49 let, aktivne seniorje nad 50 let. V sekundarnih ciljnih
skupinah so mladi v starostni skupini 18–30 let in družine z otroki.
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4
VIZIJA

Ljubljana je KULTURNA, UMETNIŠKA, DOŽIVLJAJSKA IN
FESTIVALSKA prestolnica Slovenije s privlačno ponudbo za
tuje in domače turiste.

Osnovne strateške usmeritve za razvoj kulturno-turistične ponudbe izhajajo iz
primerjalnih prednosti Ljubljane:
— Razvoj profilirane ponudbe, to je po meri ustvarjene ponudbe z jasnimi
razločevalnimi lastnostmi.
— Razvoj dostopne ponudbe v smislu informacijske dostopnosti, logistične
dostopnosti in cenovne dostopnosti (ugodno razmerje med kakovostjo in ceno).
— Razvoj butične ponudbe, ki se osredotoča na posameznika. Z neposredno
komunikacijo in osebnim pristopom želi zadovoljiti njegove želje.
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Dolgoročno smo si zastavili dva ključna strateška cilja:

1

CILJ 1:
Povečati delež domačih in tujih turistov, ki Ljubljano
obiščejo zaradi kulturne ponudbe

Delež domačih in tujih turistov, ki prihajajo z motivom obiska kulturnih
znamenitosti (arhitektura, muzeji in galerije) ter dogodkov in prireditev
(koncerti, predstave, festivali …).

M erjenje:
Trenutno so na voljo delni podatki.
Pričakovan rezultat:
Vzpostavljeno merjenje motiva za obisk in želena rast za 2 % v prvih dveh letih po
vzpostavljenem merjenju.
Trenutno imamo na voljo le podatke, koliko turistov pride z motivom obiska
kulturnega dogodka in/ali prireditve, torej koncerta, predstave, ipd. Ta delež v dveh
letih (od 2014–2016 po raziskavah Interstat 2014 in Valicon 2016) ni pokazal rasti.
Več obiska dogodkov je v poletnem kot v jesensko-zimskem času (Interstat 2014).
Ravno tako imamo na voljo razdrobljene podatke glede drugih motivacij, povezanih
s kulturo, čeprav največ turistov Ljubljano obišče prav zaradi ogleda znamenitosti in
kulture (Valicon, 2016).
SKLEP:
Potrebujemo natančnejše podatke o navadah in potrošnji turistov, ki obiščejo
Ljubljano z motivacijo kulture. Ravno tako bi bilo potrebno ločeno zaznavati turiste,
ki obiskujejo brezplačne kulturne znamenitosti in dogodke ter tiste, ki obiskujejo
plačljive kulturne znamenitosti in dogodke.
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2

CILJ 2:
Dvig deleža tujih turistov med obiskovalci kulturnih
dogodkov, zavodov in institucij

Delež tujih turistov v celotni strukturi obiskovalcev kulturnih dogodkov
in institucij

M erjenje:
Trenutno ni zbranih skupnih podatkov.
Pričakovan rezultat:
Vzpostavljeno merjenje v ključnih institucijah in pri ključnih organizatorjih dogodkov.
Zmanjšanje razkoraka med številom prihodov tujih turistov in deležem tujih
obiskovalcev kulturnih dogodkov ter galerij in muzejev.
SKLEP:
Statistični urad republike Slovenije ne meri deleža tujih obiskovalcev kulturnih
dogodkov, festivalov in rednih programov. Občasno so na voljo podatki o številu
tujih obiskovalcev v ljubljanskih galerijah, muzejih in likovnih razstaviščih.
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Tabela 3:
Delež tujih obiskovalcev v

Ljubljana

Tuji obiskovalci

Obiskovalci - skupaj

Delež tujih obiskovalcev

odnosu do vseh obiskovalcev v

2008

59.807

1.033.981

5,78 %

muzejih in galerijah v Ljubljani

2009

99.366

1.100.038

9,03 %

2010

200.031

1.201.162

16,65 %

2011

450.443

1.230.819

36,60 %

2012

186.916

1.593.112

11,73 %

2013

121.063

1.464.941

8,26 %

2014

174.191

1.289.503

13,51 %

2015

127.929

1.191.814

10,73 %

VIR: Statistični urad republike Slovenije

Na podlagi podatkov delež tujih obiskovalcev v celotni strukturi
obiskovalcev niha (SURS).
V letih 2008–2015 (z izjemo l. 2011) se delež tujih obiskovalcev giblje med 5,78 % in
16,65 % ter v povprečju znaša 10,92 %.
Med predvidenimi ukrepi v strategiji razvoja in trženja turistične destiacije Ljubljana
je tudi sistematično zbiranje podatkov o številu in izvoru tujih turistov v ključnih
galerijah in muzejih ter na ključnih dogodkih in festivalih v Ljubljani. Na podlagi
rednega zbiranja podatkov bo mogoče zastaviti tudi realne kvantitativne cilje.

Ljubljana

Tabela 4:
Tuji obiskovalci v muzejih in
galerijah ter prihodi
tujih turistov v Ljubljano

Prihodi tujih turistov

Tuji obiskovalci v

Delež obiskovalcev galerij in

galerijah in muzejih

muzejev med tujimi turisti

2008

354.976

59.807

17 %

2009

344.222

99.366

29 %

2010

372.359

200.031

54 %

2011 *

404.969

450.443

111 %

2012

437.601

186.916

43 %

2013

478.754

121.063

25 %

2014

534.278

174.191

33 %

2015

624.128

127.929

20 %

VIR: Statistični urad republike Slovenije in Turizem Ljubljana
*Opomba: Podatki o številu tujih obiskovalcev v l. 2011 (450.443) izrazito odstopajo od podatkov o
številu prihodov tujih turistov v istem letu (404.969), zato jih nismo upoštevali pri nadaljnji analizi.
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Graf 1:
Prihodi tujih turistov in število
tujih obiskovalcev v galerijah
in muzejih
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Kot je razvidno iz grafa, je v letih 2008–2015 zaznati trend rasti v prihodu tujih
turistov v Ljubljani. Ta trend se ne odraža v rasti števila tujih obiskovalcev galerij in
muzejev. V l. 2015 se je razkorak v primerjavi z l. 2014 še povečal. Cilj je zmanjšati
razkorak med številom prihodov tujih turistov in deležem tujih obiskovalcev v
galerijah in muzejih.
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V postopku priprave dokumenta smo izvedli naslednje aktivnosti:
— celostni pregled kulturne ponudbe in produkcije v Mestni občini Ljubljana
(analiza sekundarnih virov),
— priprava in analiza vprašalnikov, poslanih na 106 naslovov zavodov in
organizacij, ki se ukvarjajo s kulturo (kvantitativna raziskava),
— 31 poglobljenih intervjujev (kvalitativna raziskava),
— pregled sedmih dobrih praks,
— izvedba petih moderiranih delavnic.
Za namen oblikovanja se je vzpostavila ožja delovna skupina, sestavljena iz
predstavnikov Turizma Ljubljana in izvajalca.
Širša delovna skupina je bila sestavljena iz predstavnikov Turizma Ljubljana,
Oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana, predstavnic Slovenske turistične
organizacije in predstavnikov zavodov in organizacij s področja kulture: Cankarjev
dom, SNG Opera in balet, Narodna galerija, Muzeji in galerije mesta Ljubljane,
Mednarodni grafični likovni center, Slovenski etnografski muzej, Festival Ljubljana,
Javni zavod Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Ljubljanski grad, Ustanova
Imago Sloveniae – Podoba Slovenije, Mini teater in Zavod EN KNAP, Odprte hiše
Slovenije in Galerija Fotografija. Širša delovna skupina je aktivno sodelovala na
delavnicah, njeni predstavniki so tudi pisno komentirali predlagane ukrepe.

Oblikovanje dokumenta

O BL I KOVAN J E D O KU M E N TA

Shema 3:
ANALIZA PONUDBE

49 festivalov
24 institucij

VPRAŠALNIKI ZA

106 poslanih in

KULTURNE INSTITUCIJE

47 izpolnjenih vprašalnikov

POGLOBLJENI
INTERVJUJI

DELAVNICE

PRIMERI
DOBRIH PRAKS

31 intervjujev

5 delavnic

9 primerov
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6.1
Analiza ključnih stebrov kulturne ponudbe v
Ljubljani
Pri analizi sekundarnih virov smo opravili analizo 24 kulturnih institucij, ki obsega
kratek opis ponudbe, dodatne ponudbe, načine nakupa kart, ponudbo dogodkov,
pregled spletne strani ter zapisov na spletnem portalu TripAdvisor. Analiza 50-ih
dogodkov, prireditev in festivalov je vključevala kratek opis, datum in čas trajanja ter
organizatorja. Pripravili smo tudi pregled ključnih lokalnih in tradicionalnih doživetij
ter integralnih turističnih produktov s tematiko kulture. V posebnem poglavju smo
analizirali ponudbo na temo kulturne dediščine Jožeta Plečnika in Ljubljanskega
barja.

1

Predstavljamo 5 ključnih ugotovitev analize:
NAJVEČJE ŠTEVILO

Analiza ponudbe festivalov, ki je bila opravljena v začetku l. 2016, je pokazala, da je

FESTIVALOV IN

dogajanje najbolj skoncentrirano v poletno-jesenskem času od junija do septembra.

DOGODKOV JE V

V štirih mesecih se odvija kar 21 od 50 festivalov oz. dogodkov, med drugimi

POLETNEM ČASU

Ljubljana Festival, Junij v Ljubljani, Film pod zvezdami, Ljubljana Jazz festival, Mladi
levi, Poletje in Noči v Stari Ljubljani, Ana Desetnica, itd.
V času nizke turistične sezone je manj festivalov oz. dogodkov. Najbolj »mrtev«
mesec v smislu festivalskega dogajanja je januar. V štirih mesecih od januarja do
aprila je organiziranih oz. poteka 6 festivalov in en bienale. Med drugimi so to
Festival Ment (februar), Festival Fabula (marec) in Ljubljana SweetSwing festival
(marec).
V času od oktobra do novembra poteka 15 festivalov (od tega trije bienali). Med
njim so to Liffe (november–december) ter Mednarodni grafični bienale in Bienale
oblikovanja (september–november), ki se časovno izmenjujeta. Zanimiv je podatek,
da se od oktobra do novembra zvrstita kar dva bienala in en festival s tematiko
oblikovanja. V mesecu novembru je velika koncentracija dogodkov, vezanih na
kulinariko in vino. V mesecu novembru in decembru se zvrstijo 4 filmski festivali.
V Prilogi 1 je Tabela sezonske razporeditve dogodkov v Ljubljani (2015, 2016).

2

NI OBLIKOVANIH

Analiza festivalske ponudbe je pokazala, da se organizatorji festivalov praviloma

DTP-jev ALI ITP-jev

ne povezujejo z nastanitvami in/ali agencijami, ki tržijo delne (DTP) ali integralne

S FESTIVALSKO

turistične produkte (ITP), ki združujejo npr. prevoz in vstopnico. Primer oblikovanih

PONUDBO

turističnih festivalskih paketov je ponujal Festival Flow junija 2015.

31

3

TURISTIČNA KARTICA

Turistična kartica Ljubljane je enotna vstopnica, ki omogoča turistom prost vstop v

LJUBLJANE POVEZUJE

mrežo vključenih institucij in koriščenje drugih ugodnosti. Struktura uporabe kartice

KULTURNO PONUDBO

kaže, da so uporabniki kartice v l. 2015 v največkrat koristili kartico za znamenitosti,
muzeje in galerije. Največ se jih je odločilo za ogled Ljubljanskega gradu (24 %),
sledijo Narodni muzej na Prešernovi cesti (8 %), Prirodoslovni muzej (7 %), Moderna
galerija (5 %) in Mestni muzej (5 %). V l. 2013 in 2014 je bila z zadnjima naštetima
primerljiva tudi Narodna galerija, ki ima v l. 2015 manjši delež, in sicer 2 %. Na manjši
delež obiska je verjetno vplivala prenova stavbe. Druge vključene institucije imajo
delež koriščenja v l. 2015 pod 5 %. Sledijo si v naslednjem vrstnem redu: Slovenski
etnografski muzej (2 %), Muzej novejše zgodovine (2 %), MGLC (2 %), Železniški
Muzej (1 %), Narodni Muzej Metelkova (1 %), Tehniški muzej Bistra (0%), Galerija
Jakopič (0 %). Sklepamo lahko, da na obisk institucij med uporabniki kartice vpliva
tudi lokacija kulturnih institucij. Vse institucije, ki imajo delež koriščenja nad 5 %,
so namreč bližje ožjemu centru ter prevladujočim potem gibanja turistov, ki so
predstavljene v poročilu Analize turistične potrošnje obiskovalcev Ljubljane (2016).
Ljubljanski grad je tudi sicer po številu obiskovalcev največja znamenitost v
Ljubljani (1.190.441 v l. 2015, po meritvah števcev v prehodih na gradu).

Tabela 5:
Deleži obiskov uporabnikov
Prirodoslovni
Muzej

Živalski vrt

Ljubljanski grad

Turistična
ladjica

Narodni
Muzej
Prešernova

Turistični
vlakec

Mestni
muzej

SEM

NG
Moderna
galerija

MGLC

ŽM
NMM

Redni
vodeni
ogledi
mesta

MNZ

turistične kartice

LJUBLJANSKI GRAD

Slovenski etnografski muzej

TURISTIČNA LADJICA

Muzej novejše zgodovine

Redni vodeni ogled mesta

Narodna Galerija

Narodni Muzej Prešernova

Mednarodni grafični likovni center

Prirodoslovni Muzej

Železniški Muzej

Turistični vlakec

Narodni Muzej Metelkova

Živalski vrt

Arboretum Volčji Potok

Moderna galerija

Tehniški muzej Bistra

Mestni Muzej

Galerija Jakopič

VIR: Turizem Ljubljana
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4

NI SISTEMATIČNEGA

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) v vprašalnikih, namenjenih kulturnim

ZBIRANJA PODATKOV

institucijam, zavodom za kulturo ter drugim organizatorjem in producentom v

O ŠTEVILU IN IZVORU

kulturi, zbira podatke o številu obiskovalcev, ne pa tudi o izvoru obiskovalcev. V

TUJIH OBISKOVALCEV

vprašalnikih, namenjenih muzejem in galerijam, se sicer zbirajo podatki o številu

V KULTURNIH

tujih in domačih obiskovalcev, ne pa tudi o izvoru tujih obiskovalcev. Razen izjem

INSTITUCIJAH

kulturne institucije in organizatorji festivalov ter dogodkov ne merijo števila
domačih in tujih gostov ali države izvora. Delni vpogled o odnosu tujih turistov do
ljubljanskih muzejev in galerij nudi portal TripAdvisor. Na dan 22. 12. 2016 najvišje
rangira Muzej Iluzij, ki so ga odprli septembra 2016. Sledijo mu Muzej novejše
zgodovine, Muzej in Pivovarna Union, Slovenski etnografski muzej, Narodna galerija,
Železničarski muzej, Hiša eksperimentov, Mestni muzej, Tehnični muzej Bistra in
Narodni muzej.

5

VELIKA PONUDBA

Od 30-ih analiziranih vodenj po Ljubljani, objavljenih na spletni strani Visit Ljubljana,

KULINARIČNIH VODENJ

jih je kar osem z osrednjo tematiko kulinarike. Del sprehodov/ogledov je sodobno

PO LJUBLJANI

zasnovan in vključuje avtentično doživetje z elementi zgodbarjenja. V ponudbi
je tudi sedem vodenj, ki so osredotočena na kulturo in kulturno dediščino (npr.
Plečnikova Ljubljana). Ta vodenja so zastavljena na klasičen način. Del njih je
prilagojen šolskim skupinam in ne skupinam tujih turistov. Stalna turistična ponudba,
povezana z Ljubljanskim barjem in koliščarji v mestu Ljubljana, je omejena samo na
ogled določenih eksponatov, ki so del stalne zbirke Mestnega in Narodnega muzeja.
Vodenj na temo Ljubljanskega barja in koliščarjev ni v ponudbi.

6.2.
Kvantitativna raziskava
Vsem deležnikom, institucijam, drugim kulturnim organizacijam,
festivalom in zavodom smo razposlali e-vprašalnike na 106 e-naslovov.
Prejeli smo 47 izpolnjenih vprašalnikov, ki smo jih v nadaljevanju
analizirali. Vprašanja so bila zastavljena v štirih sklopih: odnos do
kulturnega turizma, sodelovanje s Turizmom Ljubljana, pregled
ponudbe in dodatne ponudbe deležnikov, sodelovanje in povezovanje z
drugimi institucijami ter promocija in trženje.
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Predstavljamo 5 ključnih ugotovitev analize:

1

KULTURNI DELEŽNIKI SO

Na lestvici od 1 – kulturnemu turizmu sem zelo nenaklonjen do 5 – kulturni turizem v

IZRAZITO NAKLONJENI

celoti podpiram so anketiranci naklonjenost ocenili s povprečno oceno 4,3.

KULTURNEMU TURIZMU

Večina vprašanih je kulturnemu turizmu naklonjenih, med njimi prevladuje izrazita
naklonjenost, saj je kar 77 % vseh vprašanih odgovorilo, da kulturni turizem v celoti
podpira. Manjša skupina vprašanih (15 %) je kulturnemu turizmu nenaklonjenih, med
njimi pa ni zaznati izrazite nenaklonjenosti (odgovor številka 1).

2

VEČINA KULTURNIH

Od vseh anketiranih deležnikov jih 87 % že sodeluje s Turizmom Ljubljana. Najbolj

DELEŽNIKOV ŽE

uveljavljene oblike sodelovanja so: pošiljanje podatkov za mesečnik Kam/Events

SODELUJE S TURIZMOM

(84 %), dostava materialov v TIC, STIC (79 %), sporočanje podatkov za portal Visit

LJUBLJANA

Ljubljana (66 %) in vključenost v turistično kartico. V povprečju so anketiranci
sodelovanje s Turizmom Ljubljana na lestvici od 1 – neučinkovito do 5 – odlično
ocenili z oceno 3,4. Največji delež vprašanih (45 %) je učinkovitost sodelovanja
ocenil z dobro in odlično, 21 % z oceno korektno, z oceno potrebno izboljšave še
21 % , samo 2 % pa sta sodelovanje s Turizmom Ljubljana ocenila kot neučinkovito.
Pisni predlogi za dodatno sodelovanje so bili vezani predvsem na naslednja
področja: skupna promocija in trženje na mednarodnih trgih, skupna srečanja,
redna komunikacija in obveščanje, ustvarjanje novih integralnih kulturno-turističnih
produktov ter možnosti sofinanciranja dogodkov in festivalov.

3

KULTURNI DELEŽNIKI

Kar 40 % deležnikov ocenjuje, da ima večinoma dobro prilagojene vsebine za

OCENJUJEJO, DA SO

tuje turiste, 25 % delno prilagojene in 31 % v celoti prilagojene programe tujim

NJIHOVE VSEBINE

obiskovalcem. Le 4 % ocenjuje, da so njihove vsebine neprilagojene tujim turistom.

PRIPRAVLJENE ZA

V povprečju torej anketiranci na lestvici od 1 – neprilagojeno do 5 – popolnoma

TUJE TURISTE

prilagojeno ocenjujejo vsebinsko prilagojenost z oceno 4.
Najpogostejše prilagoditve, ki so jih uvedli anketiranci, so prevod informativnih
gradiv (81 %), celotni opisi v tujem jeziku (64 %), posamezni napisi v tujem jeziku
(60 %) in možnost vodenja v tujih jezikih (55 %).

INFORMATIVNO GRADIVO JE

81 %

PREVEDENO V TUJ JEZIK

POSAMEZNI NAPISI
V TUJEM JEZIKU

CELOSTNI OPISI
V TUJEM JEZIKU

MOŽNOST VODENJA
V TUJIH JEZIKIH

60 %

64 %

55 %
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4

NAJVEČJI DELEŽ

Največji delež vprašanih (40 %) ima programe pripravljene manj kot 6 mesecev

KULTURNIH DELEŽNIKOV

pred dogodkom, 35 % več kot 6 mesecev, a manj kot leto vnaprej, 25 % vsaj eno leto

IMA PRIPRAVLJENE

ali več vnaprej.

OSNOVNE INFORMACIJE
O PROGRAMIH MANJ KOT
POL LETA PRED IZVEDBO

40 %

35 %

25 %

MANJ KOT

VEČ KOT
POL LETA PREJ

VSAJ
1 LETO PREJ

POL LETA PREJ

S pomočjo vprašalnika smo identificirali redke primere povezovanja, npr. skupno
trženje: prevoz + vstopnica, nočitev + ogled galerije, gledališki abonma + prevoz.
Večina vprašanih (67 %) sodeluje z drugimi deležniki v turizmu (hoteli, restavracije).
Iz opisnih odgovorov je zaznati, da je sodelovanje povezano predvsem z nočitvami
in gostinsko ponudbo za gostujoče izvajalce turističnih programov.
Anketiranci so izrazili veliko pripravljenost (84 %) k sodelovanju pri razvoju
ponudbe, ki bo vključevala več deležnikov.

5

ŠIBKO POVEZOVANJE

Enotna večina vprašanih kulturnih deležnikov (94 %) se ne povezuje z agencijami pri

MED TURISTIČNIMI

oblikovanju integralnih turističnih produktov (ITP), velika večina (84 %) z agencijami

AGENCIJAMI IN

tudi ne sodeluje pri trženju ponudbe. Ena od izjem je Ljubljanski grad, ki pri trženju

KULTURNIMI DELEŽNIKI

sodeluje z več kot 20 turističnimi agencijami.

ALI IMATE OBLIKOVAN
KAKŠEN ITP?
ALI SODELUJETE S
TURISTIČNIMI AGENCIJAMI?
ALI STE PRIPRAVLJENI
SODELOVATI PRI RAZVOJU?

94 %
84 %
84 %
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6.3.
Poglobljeni intervjuji
Izvedli smo 31 poglobljenih intervjujev s ključnimi deležniki s področja
turizma, kulture, Turizma Ljubljana in oddelka za kulturo Mestne občine
Ljubljana. Intervjuji so vključevali naslednje sklope vprašanj:
— ugotavljanje uvidov, pomena, razvojnih načrtov in vizije kulturnega turizma,
— preverjanje zaznanih prednosti, slabosti, nevarnosti, priložnosti,
— promocija in trženje kulturnega turizma,
— preverjanje zaznanega sodelovanja,
— preverjanje zaznane ponudbe na področju kulturnega turizma.
Usmeritve iz intervjujev so služile kot osnova za oblikovanje strateških smernic.
Poglobljeni intervjuji so bili opravljeni z osmimi predstavniki Turizma Ljubljana in
osmimi predstavniki Oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana ter direktorjema
Gospodarskega razstavišča in družbe Union hoteli. Na vprašanja so odgovarjali
direktorji in predstavniki naslednjih kulturnih institucij: Cankarjev dom, SNG Opera
in balet, Narodna galerija, Muzeji in galerije mesta Ljubljane, Mednarodni grafični
likovni center, Slovenski etnografski muzej, Festival Ljubljana, Javni zavod Kinodvor,
Center urbane kulture Kino Šiška in Ljubljanski grad. Nevladne organizacije s
področja kulture: Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije, Mini teater in
Zavod EN KNAP.

6.4.
Moderirane delavnice
Izvedli smo pet moderiranih delavnic, ki so potekale v prostorih
Mestne občine Ljubljana. Delavnic so se udeležili kulturni ponudniki ter
predstavniki Turizma Ljubljana in Oddelka za kulturo Mestne občine
Ljubljana.

Prva delavnica (2. 6. 2016)
Osnovana je bila kot uvod k praktičnemu delu pri oblikovanju strateških smernic
za razvoj kulturnega turizma v Ljubljani. Namen delavnice je bil predstaviti
temeljne vidike kulturnega turizma, potek projekta in dosedanje izsledke ter
udeležencem ponuditi priložnost, da se med seboj spoznajo, predvsem pa, da
navežejo stik s turističnimi ponudniki in na ta način pridobijo nove ideje ali navdihe,
kako bi se lahko povezali in oblikovali skupne produkte. Direktor Turizma Graz
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Dieter Hardt-Stremayr je predstavil praktične primere s področja kulturnega
turizma, ki so prispevali k temu, da se je mesto Graz uveljavilo na evropskem
turističnem zemljevidu kot mesto kulture. Praktična izhodišča smo ponudili tudi s
predstavitvijo primerov uspešnih praks kulturnega turizma v tujini. V drugem delu
smo predstavnike širše delovne skupine povabili na hitro mreženje s turističnimi
ponudniki (15) in predstavniki Turizma Ljubljana (10). Hitra srečanja so ponudila
priložnost za spoznavanje, izmenjavo mnenj in idej ter spodbudo za ustvarjalno
razmišljanje o konkretnih predlogih za razvoj kulturnega turizma v Ljubljani. Za
udeležence smo po delavnici pripravili spletne vprašalnike.

Druga delavnica (30. 6. 2016)
Osrednja nit delavnice je bilo povezovanje in oblikovanje kulturno–turističnih
produktov. O možnih sinergijah med hotelirji in kulturnimi institucijami je spregovoril
predsednik Združenja hotelirjev Slovenije Gregor Jamnik. V praktičnem delu
delavnice so predstavniki kulturnih institucij skupaj s predstavniki Turizma Ljubljana
kreirali predloge za oblikovanje integralnih turističnih produktov kulturnega
turizma. Udeleženci so se razdelili v 6 skupin. Vsaka skupina je dobila svojo temo:
Plečnikova Ljubljana, Glasbeni festivali, Muzeji in galerije, Film, Urbana Ljubljana
in njen utrip, Uprizoritvene umetnosti. Cilj je bil, da vsaka skupina ustvari turistični
produkt v povezavi s svojo temo. Skupine so sestavljali predstavniki kulturnih
institucij in Turizma Ljubljana. V pomoč pri snovanju produktov so bili obrazci, ki so
v štirih korakih vodili do zasnove produktov. Namen je bil, da predstavniki kulturnih
in turističnih institucij pri snovanju skupnega produkta izmenjajo svoje izkušnje in se
povežejo.

Tretja delavnica (7. 9. 2016)
Namen te delavnice je bil predstaviti promocijo in trženje kot eno najbolj živih
in spreminjajočih se področij prezentacije ter interpretacije kulturnih doživetij.
Glavni cilj delavnice je bil udeležencem predstaviti možnosti skupne komunikacije
in trženja prek trženjskih platform in orodij Turizma Ljubljana ter jih spodbuditi k
razmišljanju o skupni znamki, ki celostno povezuje ponudbo kulturnega turizma v
Ljubljani. Gostujoči govorec je bil prof. dr. Noah Charney, ki je z udeleženci delil
svoje izkušnje na področju trženja destinacij različnim ciljnim skupinam. V drugem
delu so udeleženci pripravljali predloge komunikacijskih načrtov za tematska
področja kulturnega turizma, ki so se izoblikovala na prejšnji delavnici. Udeleženci
so glede na prihajajoče Plečnikovo l. 2017 v vsako tematiko in produkt dodatno
skušali vključiti tudi doživetja in ponudbo v povezavi z delom arhitekta Jožeta
Plečnika in njegovo dediščino.
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Četrta in peta delavnica (7. 10. in 19. 10. 2016)
Namen zadnjih dveh delavnic je bil predstaviti celotno analizo kulturne produkcije v
Ljubljani in skupaj z udeleženci pregledati ter potrditi predloge strateških smernic in
ukrepov za razvoj kulturnega turizma v Mestni občini Ljubljana.

6.5.
Primeri dobrih praks
Za pripravo strategije smo opravili pregled dobrih praks, ki so bile
predstavljene tudi na delavnicah širše delovne skupine. Spodaj
podajamo nekaj primerov dobrih praks, ki so bili tudi zgled za
oblikovanje ukrepov.

Tallinn Music Week
Talin

Tallinn Music Week je primer butičnega show case glasbenega festivala, ki je
korenito spodbudil gospodarski razvoj v mestu. Festival ne temelji na velikih
mednarodnih zvezdah, ampak na glasbenih nastopih, ki se odvijajo po vsem
mestu. Ponudbo zaokrožujejo umetniška tržnica, poseben kulinarični program in
predstavitve lokalnih mikropivovarn.
Organizator: Musiccase OÜ
Termin: 1 teden, konec marca - začetek aprila
Število obiskovalcev: l. 2016 je festival obiskalo 25.000 obiskovalcev.
Oblikovani turistični paketi in povezovanje s turistično ponudbo (hrana/
nastanitve): organizatorji festivala se povezujejo z nastanitvami in na uradni spletni
strani omogočajo kombiniran nakup vstopnice in nastanitve. Vključevanje gostinskih
ponudnikov v festivalsko ponudbo.
Spletna stran: www.tmw.ee

Exit Festival
Novi Sad

Glasbeni festival na Petrovaradinski trdnjavi, ki je največja srednjeveška trdnjava v
Evropi. Prva edicija festivala se je l. 2000 odvila v univerzitetnem parku v sklopu
Študentskega gibanja za demokracijo in svobodo Srbije.
Organizator: Fundacija Exit
Termin: 4 dni, začetek junija
Število obiskovalcev: v povprečju cca 180.000 na festival. Delež tujih gostov
presega domače, l. 2013 je bilo tujih gostov, ki so prišli iz več kot 40 različnih držav,
kar 70 %.
Oblikovani turistični paketi in povezovanje s turistično ponudbo (hrana/
nastanitve): domači in tuji organizatorji potovanj. Organizator festivala ima tudi
svojo uradno agencijo EXIT TRIP – OFFICIAL TOURIST SERVICE.
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Paladijevo mesto
Vicenza

Spletna stran: www.exitfest.org
L. 1994 je organizacija UNESCO vpisala mesto Vicenza na seznam kulturne
dediščine kot Paladijevo mesto. L. 1996 so vpis razširili še na vile izven osrednjega
območja in v skladu s tem preimenovali vpis na Unescov seznam v “City of Palladio
and Palladian Villas Veneta”.
Vicenza je mesto, kjer je kulturni turizem kot strateška usmeritev na prvem mestu.
Osrednje znamenitosti mesta so povezane z arhitekturno dediščino Paladija.
Nosilec promocije: destinacijska organizacija CONSORZIO VICENZAÈ
Oblikovani turistični paketi in povezovanje s turistično ponudbo (hrana/
nastanitve): označena kulturna dediščina Paladija, turistični zemljevidi, kombinirane
vstopnice za ogled njegove dediščine, posebna spletna stran, ogled Paladijevih vil s
parki v pokrajni Veneto.
Spletna stran: www.vistipalladio.com

Regata Storica
Benetke

Gre za najpomembnejši dogodek v Benetkah na koledarju veslaških dogodkov Voga
alla Veneta, ki se zgodi vsako prvo nedeljo v septembru. Dogodek velja za pisani
spektakel in precizno oživljanje beneške pomorske preteklosti.
Organizator: Comune di Venezia v sodelovanju s Coordinamento Nazionale delle
Associazioni Remiere di Voga alla Veneta
Termin: 1 dan, prva nedelja v septembru
Oblikovani turistični paketi in povezovanje s turistično ponudbo (hrana/
nastanitve):
posamezne agencije ponujajo posebne ture, ki vključujejo ogled regate:
— uporaba gondole 2 uri,
— informativno gradivo o zgodovini regate,
— program regate.
Regato si je sicer mogoče ogledati brezplačno. Ponujajo pakete, ki omogočajo
ekskluzivno spremljanje regate iz gondole ali s tribune.
Posamične restavracije ponujajo posebno ponudbo v času regate.
Spletna stran: www.regatastoricavenezia.it
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Life Ball
Dunaj

Eden največjih in najbolj spektakularnih dobrodelnih dogodkov za boj proti AIDSu
in pomoč okuženim po svetu. Na otvoritveni prireditvi tradicionalno nastopajo
zvezdniki (igralci, pevci, modeli, politiki …). Ples združuje tradicijo plesov na Dunaju
s parado glamurja.
Organizator: AIDS LIFE BALL
Termin: 1 dan, začetek junija
Število obiskovalcev: število kart je omejeno 3.780 kart. Povpraševanje tako
presega ponudbo, da med 60.000 rezervacijami izžrebajo udeležence plesa, ki
lahko kupijo vstopnico. Cene se gibljejo od 160 € do 750 € za VIP vstopnico.
Oblikovani turistični paketi in povezovanje s turistično ponudbo (hrana/
nastanitve): oblikovani VIP turistični paketi poleg karte vključujejo še hotel in
letalski prevoz ter dosegajo ceno 1.000 – 10.000 € in več.
Spletna stran: www.lifeball.org

Vinitaly
Verona

Vinitaly je eden največjih vinskih in živilskih sejmov z več kot 40 leti tradicije. Med
160.000 obiskovalci veronskega sejma je tretjina obiskovalcev iz tujine (Italija je
največji izvoznik vina na svetu), kar vinarjem predstavlja odlično priložnost za
promocijo.
Organizator: Verona Fierre
Število obiskovalcev: 160.000, od tega 55.000 tujih
Termin: 4 dni, prva polovica aprila
Oblikovani turistični paketi in povezovanje s turistično ponudbo (hrana/
nastanitve): posamezne turistične agencije ponujajo turistične pakete, ki vključujejo
npr. ogled Verone, Gardskega jezera in udeležbo na sejmu. Prav tako turistične
pakete ponujajo hoteli v bližini sejma.
Spletna stran: www.vinitality.com

Palio
Siena

Svetovno znana in najbolj obiskana tradicionalna konjska dirka v čast device Marije,
ki se odvija v Sieni dvakrat letno. Priprave in praznovanje trajajo 4 dni, čeprav
glavna konjska dirka traja le 90 sekund.
Organizator: Consorzio per la Tutela del Palio di Siena
Termin: Dvakrat letno, 2. julij in 16. avgust
Število obiskovalcev: 60.000, od tega 40.000 domačih in 20.000 tujih
Oblikovani turistični paketi in povezovanje s turistično ponudbo (hrana/
nastanitve): paketi Palio Tours so 3, 4 in 5-dnevni paketi, ki vključujejo nastanitev,
aktivnosti, povezane s Paliem in druga turistična doživetja (ogled vinske kleti in
degustacija vina Chianti, kuharska delavnica, ogled mesta …). Cene v hotelih se
podvojijo in večinoma vsi nudijo pakete z minimalno dobo bivanja 3 noči.
Spletna stran: www.ilpalio.org
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Carnevale di Viareggio
Viareggio

Eden izmed najpomembnejših karnevalov v Italiji in v Evropi z več kot 140 let staro
tradicijo. Na veličastni pustni paradi se predstavljajo papirnate lutke, ki segajo tudi
do 30 m v višino.
Organizator: Fondazione Carnevale di Viareggio
Termin: mesec februar, 5 pustnih parad
Število obiskovalcev: 600.000
Oblikovani turistični paketi in povezovanje s turistično ponudbo (hrana/
nastanitve): v organizacijo in izvedbo so vključeni vsi lokalni prebivalci in
organizacije. Turistični paketi se pojavljajo tudi na spletnih straneh posamičnih
hotelov.
Spletna stran: www.viareggio.ilcarnevale.com

Nišna vodenja
Berlin

Sprehod po Bowijevih najljubših delih Berlina
Organizator: Berlin Music Tour
Ogled med drugim vključuje ogled Hansa studiev, kjer je v 70. letih ustvarjal Bowie
in napitek v Kavarni NEUES UFER, kjer se je Bowie rad zadrževal.
Spletna stran: www.musictours-berlin.com
Tura somraka
Organizator: Alternative Berlin Tours
Ogled vključuje obisk skrivnostnih prostorov, kjer se zadržuje lokalno prebivalstvo,
in nočnih trgov, ogled uličnih umetnin in grafitov, ogled razstav v nenavadnih
industrijskih kompleksih ter obisk skvotov in privatnih zabav.
Spletna stran: www.alternativeberlin.com
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7.1
Partnerstvo
Turizem Ljubljana ima že vzpostavljeno partnersko sodelovanje s številnimi
kulturnimi zavodi in nevladnimi organizacijami. Glede na rezultate vprašalnika
kar 84 % institucij, ki so odgovorile na vprašalnik, redno sporoča podatke za
mesečnik Kam/Events, 66 % pa podaja informacije za portal Visit Ljubljana.
79 % vprašanih institucij dostavlja materiale na TIC in STIC. Turizem Ljubljana
z določenimi institucijami že sodeluje na sejmih in borzah v tujini oz. jih trži s
pomočjo turistične kartice. Za oblikovanje strategije se je že vzpostavila tudi širša
delovna skupina, ki ostaja aktivna v procesu izvajanja strategije. Tudi poglobljeni
intervjuji in vprašalniki so pokazali na zelo omejeno sodelovanje in povezovanje
med kulturnimi institucijami in zavodi ter zasebnim sektorjem (turistične agencije,
nastanitve, gostinci). Ukrepi predvidevajo vzpostavitev sistematičnega sodelovanja
med Turizmom Ljubljana in kulturnimi zavodi ter nevladnimi organizacijami in
spodbujanje sodelovanja med zasebnim sektorjem ter ponudniki kulturnih vsebin.

Cilji

Vzpostavitev mehanizmov sistematičnega partnerskega sodelovanja med ponudniki
kulturnih vsebin in turističnim sektorjem.

Ukrepi
1
Opis

Dvakrat letno srečanje širše delovne skupine za kulturni turizem (maj, november)
Delovna skupina za kulturni turizem je bila oblikovana v času priprave strategije in
vključuje številčnejši nabor predstavnikov s področja kulture (kulturne institucije,
zavodi, programski izvajalci in nevladne organizacije). Celotna sestava skupine je na
str. 30. Srečanje je namenjeno evalvaciji izvedenih aktivnosti, načrtovanju nadaljnjih
aktivnosti in izobraževanju ter predstavitvi trendov v turizmu.

Nosilec
Drugi nosilci

Turizem Ljubljana
MOL – Oddelek za kulturo, kulturne institucije, nevladne organizacije, zasebni sektor
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2

Opis

Oblikovanje dveh rednih pozivov k predložitvi kulturnih programov za javne zavode in
nevladne organizacije (maj, november)
Turizem Ljubljana na letni ravni na podlagi poziva izbere:
— Do 10 vrhuncev leta v redni kulturni ponudbi, ki jih v tistem letu intenzivno
promovira. Na podlagi analize in poglobljenih intervjujev so se kot možni izkazali
naslednji strateški kulturno-turistični projekti: Junij v Ljubljani, December v
Ljubljani, Kino pod zvezdami, Letni kino na Kongresnem trgu, Festival uličnega
gledališča Ana Desetnica.
— Do 7 tradicionalnih mednarodnih festivalov/dogodkov v Ljubljani, ki že imajo
izoblikovan mednarodni profil in so lahko motiv za prihod turistov. Na podlagi
analize in poglobljenih intervjujev so se kot možni izkazali naslednji tradicionalni
festivali: Ljubljana festival, Ljubljana Jazz festival, Druga godba, Poletje in Noči v
stari Ljubljani, LIFFe, Mednarodni grafični bienale in Bienale oblikovanja.
— Do 3 specializirane (profilirane) mednarodne festivale/dogodke v Ljubljani,
ki že imajo izoblikovan mednarodni profil in so motiv za prihod umetnikov in/ali
strokovnjakov z določenega področja. Z oblikovanjem dodatne ponudbe so lahko
tudi motiv za prihod domačih in tujih turistov.
Izbor je odvisen od navezovanja na določeno letno temo, turistični potencial,
mednarodno prepoznavnost, trženjsko-komunikacijski načrt in možnosti
participacije deležnikov pri promocijskih aktivnostih. Turizem Ljubljana bo izbrane
kulturne programe vključeval v promocijske dejavnosti in jih v sodelovanju s
kulturnimi institucijami umeščal v turistično ponudbo.

Nosilec
Drugi nosilci

3

Turizem Ljubljana
Kulturne institucije, nevladne organizacije, MOL – Oddelek za kulturo

Nadaljevanje vzpostavljenega strateškega sodelovanja med zavodom Turizem Ljubljana in
zavodom Ljubljanski grad
Ljubljanski grad predstavlja najbolj obiskano turistično znamenitost v Ljubljani (v l.
2016 1.183.114 obiskovalcev). Informacijska točka Ljubljanskega gradu postane center
za distribucijo promocijskih materialov drugih kulturnih institucij.

Nosilec

Turizem Ljubljana in Ljubljanski grad

45

Partnerstvo in komunikacija

Kazalniki

Kazalniki za sklop partnerstva:
— število prijav na poziv,
— število skupnih promocijskih aktivnosti kulturnih institucij in Turizma Ljubljana,
— število udeležencev na letnem srečanju in delavnici.

7.2
Komunikacija
Med Turizmom Ljubljana in ponudniki kulturnih vsebin je že vzpostavljen
komunikacijski tok. Največji izziv predstavlja časovni razkorak med obdobjem za
oblikovanje programov na strani organizatorjev in obdobjem za promoviranje vsebin
na strani Turizma Ljubljana. Organizatorji festivalov in dogodkov (tudi zaradi virov
financiranja) svoje programe praviloma zaključujejo nekaj mesecev pred začetkom
festivalov, razstav …, Turizem Ljubljana pa bi za učinkovito promocijo te podatke
potreboval prej. Raziskava med deležniki je pokazala, da ima 40 % anketiranih
pripravljene programe manj kot 6 mesecev pred začetkom dogodkov in dodatnih
35 % anketiranih manj kot 1 leto pred začetkom. To pomeni, da ima kar 75 %
ponudnikov kulturnih vsebin, ki so odgovarjali na vprašalnik, pripravljene osnovne
podatke o dogodkih manj kot leto pred začetkom dogodka. Za kakovostno
načrtovanje promocije v turizmu, ki cilja predvsem na tuje trge, je ključno, da
Turizem Ljubljana pridobi osnovne podatke vsaj pol leta pred dogodkom. Spodnji
ukrepi predvidevajo vzpostavitev učinkovitega sistema obveščanja in iskanja rešitev
za skupno promocijo.

Cilji

Vzpostavitev učinkovitega sistema obveščanja o kulturni ponudbi Ljubljane vsaj pol
leta pred dogodkom, kar služi kot osnova za izvedbo promocije.
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Ukrepi
4

Spodbujanje kulturnih institucij, zavodov, programskih izvajalcev in nevladnih organizacij, da
redno in pravočasno sporočajo podatke o kulturnih vsebinah

Opis

Turizem Ljubljana objavlja podatke o prireditvah v Ljubljani v mesečniku Kam/
Events. Izbor najbolj zanimivih dogodkov za tuje obiskovalce objavlja na spletnem
mestu Visit Ljubljana. Pridobivanje podatkov o kulturnih vsebinah poteka prek
e-naslova prireditve@visitljubljana.si, in sicer na naslednji način:
— delovna skupina za kulturni turizem na vzpostavljeno bazo e-naslovov kulturnih
institucij, zavodov, programskih izvajalcev in nevladnih kulturnih organizacij do 2x
letno razpošlje poziv za pridobitev podatkov o letnih vrhuncih kulturnega dogajanja
v mestu. Pozivu je priložen vprašalnik, ki ga organizatorji in producenti izpolnijo.
— Delovna skupina za kulturni turizem v sodelovanju z uredništvom spletnega
mesta www.visitljubljana.com določi izbor prireditev, ki so najbolj zanimive z vidika
promocijskih aktivnosti Turizma Ljubljana na tujih trgih.
— Na mesečni organizatorji in producenti na naslov prireditve@visitljubljana.si
pošiljajo podatke o prireditvah za objavo v mesečniku Kam/Events ter na spletnem
mestu. Uredništvo spletnega mesta pripravi izbor prireditev za objavo na spletnem
mestu. Za izbor prireditev ponudniki zagotovijo vhodne podatke v obliki obvestil za
javnost ter foto gradivo v ustrezni resoluciji, pri čemer morajo biti avtorske pravice
za objavo urejene.

Nosilec

Turizem Ljubljana

Drugi nosilci

Kulturne institucije, nevladne organizacije, zasebni sektor

5

Oblikovanje letnega koledarja kulturnega dogajanja v Ljubljani

Opis

Koledar se najmanj 4-krat letno posodablja, podatki se pridobivajo na podlagi dveh
pozivov (ukrep 2). Letni koledar se uporablja kot osnova za pripravo promocijskih
aktivnosti, objavljen je na spletni strani in posredovan turističnim deležnikom.

Nosilec
Drugi nosilci

Turizem Ljubljana
Kulturne institucije, nevladne organizacije, zasebni sektor
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6
Opis

Gledališča sporočajo podatke o nadnaslovljenih gledaliških predstavah
Sporočanje podatkov o predstavah, zanimivih za tuje turiste. Turizem Ljubljana
objavi koledar v mesečniku Kam/Events in na spletnem mestu Visit Ljubljana.

Nosilec
Drugi nosilci

7

Gledališča
Turizem Ljubljana

Pravočasno posredovanje informacij (vsaj pol leta pred dogodkom) o vrhuncih programa s
strani večjih in mednarodno prepoznavnih programov in festivalov

Opis
Nosilec
Drugi nosilci

8

Oblikovanje dogovora o posredovanju vsebin glede na ciljne trge.
Kulturne institucije, nevladne organizacije, zasebni sektor
Turizem Ljubljana

Pravočasno obveščanje vseh javnih zavodov in nevladnih kulturnih organizacij o letnih temah
mesta

Opis

Obveščanje o potencialnih skupnih pobudah na letnih srečanjih skupine za kulturni
turizem in prek liste e-naslovov.

Nosilec
Drugi nosilci

Turizem Ljubljana, MOL – Oddelek za kulturo
Kulturne institucije, nevladne organizacije, zasebni sektor
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9
Opis

Vzpostavitev rednega kanala komuniciranja
Ohranitev e-naslova kulturniturizem@visitljubljana.si za sporočanje pobud in
vprašanj v zvezi z razvojem ponudbe kulturnega turizma. Za sporočanje podatkov o
prireditvah za objavo v brošuri Kam/Events in na spletnem mestu Visit Ljubljana je
vzpostavljen e-naslov prireditve@visitljubljana.si.

Nosilec

Turizem Ljubljana

Drugi nosilci

Kulturne institucije, nevladne organizacije, zasebni sektor, MOL - Oddelek za kulturo

Kazalniki

Kazalniki za sklop komunikacij:
— aktivna in ažurirana spletna stran s kulturnimi vsebinami/zgodbami na
spletnem mestu Visit Ljubljana,
— oblikovan in ažuriran letni koledar dogodkov,
— število skupnih promocijskih aktivnostih kulturnih institucij in Turizma Ljubljana.
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7.3
Razvoj produktov in povezovanje ponudbe
Analiza festivalske ponudbe je pokazala, da se organizatorji festivalov praviloma ne
povezujejo z nastanitvami in/ali agencijami, ki tržijo delne ali integralne turistične
produkte (npr. prevoz + vstopnica). Tudi analiza rezultatov vprašalnika je pokazala,
da se večina vprašanih (94 %) ne povezuje z agencijami pri oblikovanju ITP-jev,
velika večina (84 %) z agencijami tudi ne sodeluje pri trženju ponudbe. Ena od izjem
je Ljubljanski grad, ki pri trženju sodeluje z več kot 20 turističnimi agencijami. Med
anketiranimi je bila izražena velika pripravljenost (84 %) k sodelovanju pri razvoju
ponudbe, ki bi povezovala več deležnikov.

Razvoj kulturno-turistične ponudbe na petih ključnih področjih:
— razvoj in prilagoditev obstoječe kulturne ponudbe,
— razvoj delnih turističnih produktov in integralnih turističnih produktov s
kulturnimi vsebinami,
— razvoj kulturno-turističnih doživetij,
— kulturno–turistični dogodki na javnih površinah,
— razvoj kulturno-turistične ponudbe, povezane z Unescovo dediščino v Ljubljani
in Unescovim naslovom Mesto literature.
Na konkretnih primerih (Festival Ment in razvoj kulturnih četrti) smo razvili dva
pilotna pod-modela povezovanja kulturno-turistične ponudbe.

8.3.1
Razvoj in prilagoditev obstoječe ponudbe za tuje turiste
Obstoječa ponudba je trenutno delno prilagojena tujim turistom. Glede na analizo
kulturne ponudbe je še veliko potenciala pri vzpostavitvi organiziranega koledarja
aktivnosti in ogledov, ki so prilagojeni tujim turistom; pri informiranju o celotni
ponudbi, ki je na voljo tujim turistom; pri izpostavljanju vrhuncev, ki jih lahko
posamezna kulturna institucija ali organizacija ponudi in trži tujim obiskovalcem ter
pri razvoju inovativnih doživljajskih vodenj v tujih jezikih, ki so posebej prilagojena
tujim obiskovalcem.
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Cilji

Razvita oziroma prilagojena kulturna ponudba za tuje turiste.

Ukrepi
10
Opis

Razvoj in prilagoditev obstoječe kulturne ponudbe muzejev in galerij za tuje turiste
Muzeji in galerije nadgradijo obstoječo ponudbo na različnih področjih, npr. pri
rednih vodenjih v tujih jezikih, dvojezičnih napisih in izobraževanju informatorjev.
Skladno s trendi v turizmu razvoj dodatne ponudbe z bogato doživljajsko noto,
kot so denimo eksperimentalne sobe, posebna doživljajska vodenja za otroke in
ustvarjalne delavnice za tuje turiste. O prilagoditvah in razvoju ponudbe redno
obveščajo Turizem Ljubljana.

Nosilec

11
Opis

Kulturne institucije

Razvoj nove linije kulturnih spominkov
Razvoj temelji na konceptu »naredi si sam«. Pilotna primera sta razvoj produkta
izdelave Tivolske maj’ce (Mednarodni grafični likovni center) in poslikave panjske
končnice (Slovenski etnografski muzej). Doživetje se trži v TIC-u in v institucijah,
kjer izvajajo konkretne programe.

Nosilec

Mednarodni grafični likovni center, Slovenski etnografski muzej, kulturne institucije

Drugi nosilci

Turizem Ljubljana

Kazalniki

Kazalnika za sklop razvoja in prilagoditve obstoječe ponudbe tujim turistom:
— število tujih turistov v muzejih in galerijah,
— število prodanih spominkov iz nove linije, povezane s tematiko kulture.
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7.3.2
Razvoj ITP (integralnih turističnih produktov) s
kulturnimi vsebinami
Raziskava na terenu in poglobljeni intervjuji so pokazali, da je trenutno na voljo
izjemno malo integralnih turističnih produktov s kulturno tematiko in vsebinami.
Tudi ko govorimo o mednarodnih uveljavljenih festivalih v Ljubljani, večinoma ni
mogoče kupiti paketnega programa, ki bi vključeval tako vstopnice kot nastanitev
in/ali katero drugo turistično storitev. Zato so razvojni koraki v smeri spodbujanja
tovrstnih turističnih produktov zelo pomembni.

Cilji

Razviti delne in integralne turistične produkte s kulturnimi vsebinami.

Ukrepi
12
Opis

Oblikovanje priročnika za razvoj delnih in integralnih produktov s kulturno vsebino
Priročnik je namenjen agencijam in nastanitvam, kulturnim zavodom in nevladnim
organizacijam.
Priročnik naj vključuje naslednja strateška izhodišča za razvoj produktov:
— Povezovanje organizatorjev mednarodnih festivalov in razstav s turističnim
potencialom za turiste, da s ponudniki kulinarike (Okusi Ljubljane), nastanitev
in turističnimi agencijami pripravijo skupne pakete in vzajemno trženje.
Potencial predstavlja oblikovanje butične, drugačne ponudbe z vključevanjem
posebnih doživetij in z doživljajsko dodano vrednostjo (primer: obisk zaodrja
festivalov z degustacijo vin).
— Povezovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij, ki so organizatorji
posamičnih dogodkov z mednarodnim potencialom (koncerti, razstave,
predstave) s prevozniki, nastanitvami in/ali turističnimi agencijami. Potencial
predstavlja oblikovanje vikend paketov za bližnje trge (Italija, Avstrija, Hrvaška).
Zanimiva ponudba z mednarodnim potencialom so baletne predstave, saj v bližnji
okolici (Celovec, Trst) nimajo stacionarnega baleta.
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— Povezovanje agencij in ponudnikov kulturnih doživetij z namenom priprave
programov za ustvarjalne počitnice in drugih oblik kreativnega turizma. Primer:
Mednarodni grafični likovni center organizira grafične delavnice, ki jih v
sodelovanju s turistično agencijo lahko oblikuje v ustvarjalni turistični program
ali po meri ustvarjen program za tuje turiste.
— Povezovanje bližnjih gledališč in agencij z namenom oblikovanja mednarodnih
abonmajev. Že obstoječ primer mednarodnega abonmaja je Abonma Piranski
zaliv, ki združuje Slovensko mladinsko gledališče in HNK Ivana pl. Zajca na Reki.
— Povezovanje kulturne in gastronomske ponudbe. Že obstoječi primeri
prepletanja kulinarike in gastronomije so torta Luize Pesjakove, ki jo ponujajo v
kavarni Narodne galerije, Plečnikov čaj in medenjak v kavarni NUK ali umetniški
zajtrk v Mednarodnem grafičnem likovnem centru. Velik potencial predstavlja
vključevanje ponudnikov projekta Okusi Ljubljane ter organizatorjev kulturnih
dogodkov in programov. Primeri vzajemnega trženja so natančneje predstavljeni
v poglavju trženje.
Nosilec

Kazalniki

Turizem Ljubljana

Kazalnika za sklop razvoja in prilagoditve obstoječe ponudbe tujim turistom:
— število novih integralnih turističnih produktov oziroma delnih turističnih
produktov s prevladujočo kulturno vsebino,
— število domačih in tujih turistov, ki Ljubljano obiščejo zaradi kulturne ponudbe.

7.3.3
Razvoj kulturno-turističnih doživetij
Kulturno-turistična doživetja z bogato doživljajsko in avtentično noto so v
prestolnicah po Evropi in svetu velik trend. So tudi ključna sestavina sodobnih
in privlačnih ITP-jev s tematiko kulture. Sodobni turist si namreč želi aktivne
vključenosti v doživetje in interakcije, ki prek zabave, učenja ali druge aktivnosti
poglobi in intenzivira njegovo izkušnjo. V Ljubljani se je v zadnjih letih razvilo več
inovativnih doživetij kulturnega turizma, med katerimi so denimo vodenja po Emoni
(antični Ljubljani), kulinarične ture in druga doživetja. Neizkoriščenih potencialov je
še veliko, še posebej v povezavi z arhitekturo in velikani kulture, ki so soustvarjali ali
ustvarjajo nekdanji in sodobni umetniški utrip v Ljubljani.
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Cilji

Oblikovanje inovativnih kulturno-turističnih doživetij

Ukrepi
13
Opis

Razvoj in promocija 3 do 5 inovativnih kulturno-turističnih doživetij (vodenja, sprehodi, ture),
ki so prilagojeni potrebam in pričakovanjem sodobnega turista (v mestnem jedru in izven)
Primer vodenja za ciljno skupino mladih je Moustache/Brko Tour, ki na inovativen
način povezuje velikane kulturne dediščine, umetnosti in literature v Ljubljani ter
kulinariko in sodoben življenjski slog (spoznavanje Plečnika, Cankarja in Jakopiča,
obisk ljubljanskega brivca in kosilo v restavraciji).
V nadaljevanju so v dokumentu vsebinsko opredeljena doživetja na temo koliščarjev
v Ljubljani, Plečnikove dediščine in literarnih vodenj.

Nosilec

Kazalniki

Turizem Ljubljana

Kazalnika za sklop razvoja kulturno-turističnih doživetij:
— nova in privlačna kulturno-turistična doživetja v mestnem jedru in izven njega ter
v regiji,
— število udeležencev.

7.3.4
Kulturno-turistični dogodki na javnih površinah
Del prepoznavnosti Ljubljane je živahen utrip na ulicah in nabrežjih. Z namenom
zagotavljanja kakovostne ponudbe kulturno-turističnih dogodkov v starem
mestnem jedru in izven njega Turizem Ljubljana izvaja razpis za sofinanciranje
turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana. Te prispevajo k
promociji Ljubljane v lokalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev
turistične ponudbe mesta.
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Cilji

Zagotoviti ponudbo kakovostnih kulturno-turističnih dogodkov na javnih površinah.

Ukrepi
14
Nosilec

Izvedba vsakoletnega javnega razpisa za izvajanje kakovostnih kulturno-turističnih
dogodkov na javnih površinah.
Turizem Ljubljana

Drugi nosilci

Kulturne institucije, nevladne organizacije, zasebni sektor, MOL – Oddelek za kulturo

Kazalniki

Kazalnika za sklop kulturno-turističnih dogodkov na javnih površinah:
— število sofinanciranih kulturno-turističnih prireditev v mestnem jedru in izven
njega,
— kakovost izvedenih prireditev.

7.3.5
Razvoj kulturno-turistične ponudbe, povezane z
Unescovo dediščino v Ljubljani
Kolišča na Ljubljanskem barju so že vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine,
do l. 2018 je predviden tudi vpis arhitekturne dediščine Jožeta Plečnika. Ljubljana
je l. 2015 prejela stalni naziv Mesto literature, ki ga UNESCO podeljuje mestom
z bogato literarno dediščino in živahnim sodobnim literarnim utripom. Unescovi
nazivi povečujejo mednarodno prepoznavnost Ljubljane kot kulturne destinacije. V
procesu trženja je ključno, da turistom ponudimo tudi oblikovane produkte. Spodnji
ukrepi predvidevajo razvoj produktov, povezanih z Unescovimi nazivi.
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Cilji

Razvita turistična ponudba, povezana z Unescovo dediščino v Ljubljani.

Ljubljansko barje in reka Ljubljanica
Reka Ljubljanica povezuje Ljubljansko barje s središčem Ljubljane. Kolišča
Ljubljanskega barja so že vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine. Na
Ljubljanici je razvita ponudba turističnih voženj. Zgodbo Ljubljanice na privlačen
način predstavlja stalna razstava Moja Ljubljanica v doživljajskem razstavišču
Ljubljanica na Vrhniki.
Izvajanje ukrepov na temo Ljubljanskega barja je vezano na vzpostavitev
infrastrukture (interpretacijski center) in osnovnih pogojev (plovnost Ljubljanice in
urejene kolesarske poti po Barju), ki so predpogoj za razvoj teh ukrepov.

Ukrepi
15
Opis

Priprava programa doživljajskega vodenja na temo koliščarjev v Ljubljani
Ogled lahko združuje eksponate, ki so povezani s koliščarji in so del zbirk v
Mestnem muzeju Ljubljana in Narodnem muzeju Slovenije. Zgodbo najdenih
predmetov lahko oplemenitimo z doživljajskimi elementi (obe instituciji že ponujata
praznovanje rojstnega dne na to temo), ogledom prezentacije prazgodovinske
koliščarske civilizacije na Špici in vožnjo z deblakom (oz. barko). Mestni muzej
Ljubljana je ob razstavi Kolo 5200 pripravil številne zanimive programe, igrana
vodenja, eksperimentalno sobo in ustvarjalne delavnice.

Nosilec

Turizem Ljubljana, Krajinski park Ljubljansko barje, zasebni sektor

16

Povezovanje ponudbe ogledov in izletov Ljubljanskega barja, njegove kulturne in naravne
dediščine

Opis

Razvoj ponudbe naj se oblikuje v smeri združevanja aktivno-kulturnih doživetij.
Doživljajsko noto se lahko poudarimo z razvojem eksperimentalne sobe, delavnic
in igranih vodenj ter iger na prostem. V oglede naj se vključuje tudi najdišče
najstarejšega kolesa na svetu, ki je s promocijskega vidika najmočnejši element.

Nosilec
Drugi nosilci

Zasebni sektor
Turizem Ljubljana, Krajinski park Ljubljansko barje
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Kazalniki

Kazalnika za sklop Ljubljanskega barja in reke Ljubljanice:
— število obiskovalcev na vodenih ogledih na temo Ljubljanskega barja in
Ljubljanice,
— prepoznavnost Ljubljanskega barja in Ljubljanice kot turističnih znamenitosti.

Arhitekturna dediščina Jožeta Plečnika (čaka na vpis Unescov seznam svetovne
dediščine)
Jože Plečnik je kot arhitekt in znamenita osebnost nedvomno ikona kulture, življenja
in turizma v Ljubljani, saj je celovito preoblikoval urbanistično podobo prestolnice
Slovenije v 20. stoletju. Deloval je tudi v Pragi in na Dunaju, njegova dediščina v teh
dveh evropskih prestolnicah in mednarodni ugled imata potencial za prepoznavnost
tudi pri širši javnosti. Kot je videti v raziskavah (Valicon 2016 in Interstat 2014), si tuji
turisti v Ljubljani najraje ogledujejo prav arhitekturo. Na drugi strani pa tuji turisti
izražajo tudi nezadovoljstvo, da Plečnikova dediščina ni dovolj turistično valorizirana
in dostopna. Glede na to, da je bil Plečnik arhitekt prizadevanj za idealno življenje
v mestu po vzoru antičnih mislecev, ki so prisegali na zdravo telo in duha ter
posledično gradili v majhnem radiju razdalj vse, kar potrebujeta, Plečnik pa jih je v
tem posnemal, lahko njegovo dediščino vedno znova povežemo tudi s sodobnim
življenjskim slogom Ljubljančanov. Zaradi svojega večnega mika, lepote in bogate
simbolike Plečnikova arhitektura kliče po inovativnih turističnih doživetjih.

Ukrepi
17

Informacijska označitev arhitekturne dediščine Jožeta Plečnika z osnovnimi podatki o
spomenikih

Opis

V strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2016–2019 je
predvidena izdelava celotnega sistema upravljanja in informiranja o vpisani
arhitekturni dediščini Jožeta Plečnika.

Nosilec

MOL – Oddelek za kulturo
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Ukrepi
18

Vzpostavitev sodelovanja s pomembnejšimi deležniki, ki izvajajo programe in vsebine v
stavbah Plečnikove dediščine

Opis

Uskladitev delovnih časov in možnosti vodenj za turiste. Tak primer so denimo
Križanke, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Festivalna dvorana.

Nosilec

19
Opis

Turizem Ljubljana

Obnovljena Plečnikova hiša postane informacijsko središče za turista
V Plečnikovi hiši lahko turist dobi dodatne informacije o turistični ponudbi v
povezavi s Plečnikom (vodenja, sprehodi, agencijska ponudba …) ter kupi vodnike,
knjige in/ali spominke. Turizem Ljubljana in MGML sodelujeta pri izmenjavi
informacij, trženjskih materialov in vzajemni promociji.

Nosilec

20

Muzeji in galerije mesta Ljubljana

Prenovitev in posodobitev sprehodov po Plečnikovi Ljubljani. Dva nova doživljajska vodena
ogleda Plečnikove dediščine.

Nosilec

21

Turizem Ljubljana

Priprava zemljevida Plečnikove Ljubljane, ki poljudno predstavlja Plečnikova dela in ga
približa splošni javnosti.

Nosilec

22

Turizem Ljubljana

Turistične agencije pripravijo izlete z izhodiščem v Ljubljani, ki vključujejo tudi ogled
Plečnikove dediščine v regiji in po Sloveniji.

Opis
Nosilec

Turizem Ljubljana sodeluje pri promociji
Zasebni sektor
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Drugi nosilci

Turizem Ljubljana

Kazalniki

Kazalniki za sklop Arhitekturne dediščine Jožeta Plečnika:
— število obiskovalcev na vodenih ogledih po Plečnikovi Ljubljani,
— število ogledov Plečnikove hiše,
— dvig prepoznavnosti Plečnikove dediščine.

Ljubljana – Unescovo mesto literature
Literatura in literarni utrip za oblikovanje turističnih produktov predstavljata
poseben izziv. Tradicionalna vodenja, ki predstavljajo življenje in dela slovenskih
pesnikov in pisateljev, so zanimiva predvsem šolskim skupinam in so lahko dopolnilo
izobraževalnim programom. V l. 2017 bo osrednja zgodovinsko-kulturna tema v
Evropi 500. obletnica reformacije, zato pripravimo nadgradnjo literarnih vodenj, ki
se že izvajajo po Ljubljani.

Ukrepi
23
Opis

Nadgradnja literarnih vodenj
V program se lahko vključijo posebnosti slovenskega jezika: razlaga dvojine,
snemanje udeležencev pri izgovorjavi zapletenih slovenskih besed, zgodba
Zdravljice, naročanje »letečih žgancev« in druge tradicionalne slovenske hrane, ki so
del Okusov Ljubljane. Ena od možnih učilnic je Trubarjeva hiša literature.

Nosilec

Kazalniki

Turizem Ljubljana

Kazalnik za sklop Ljubljane – Unescovega mesta literature:
— število obiskovalcev na tematskem vodenju.

59

Razvoj produktov in povezovanje ponudbe

7.3.6
Povezovanje kulturno-turistične ponudbe: pilotna
primera
V SWOT analizi Strategije razvoja kulture v MOL je kot nevarnost izpostavljena
nepovezanost organizatorjev kulturnih dogodkov, zlasti festivalov. V analizi stanja,
predstavljeni na začetku dokumenta, smo ugotovili, da se deležniki s področja
kulture in deležniki s področja turizma ne povezujejo dovolj. Ljubljana trenutno za
turiste na ponuja delnih oz. integralnih turističnih produktov s tematiko kulture.

Razvili smo dva pilotna modela povezovanja:

Model 1
Povezovanje organizatorjev kulturnih dogodkov, ki pripravijo teden dogodkov s
sorodnimi vsebinami. Model predvideva tudi razvoj turistične ponudbe.

Cilji

Oblikovanje prepoznavnega kulturnega tedna v Ljubljani v prvih dveh mesecih
leta, ki združuje različne organizatorje kulturnih dogodkov in turistične ponudnike.
V primeru dobrih rezultatov je priporočljivo razviti dodaten dogodek v času nizke
turistične sezone, denimo Festival vina in kulinarike v Ljubljani (november).

Ukrepi
24
Opis

Razvoj pilotnega modela povezovanja organizatorjev kulturnih dogodkov
Spodbujanje projektov in dogodkov, ki združujejo različne kulturne in turistične
deležnike. Na podlagi poglobljenih intervjujev in analize festivalske ponudbe
lahko sklepamo, da je poleg nekaj izjem primerjalna prednost Ljubljane ravno v
velikem številu profiliranih dogodkov in kulturne ponudbe. Ti so časovno razpršeni
in promocijsko podhranjeni. Organizatorji dogodkov se soočajo z omejenim
obsegom finančnih in kadrovskih virov. Predlagani model združuje sodobne
festivalske trende, ki povezujejo različne vsebine, obogatene z dodatno posebej
izbrano ponudbo (nastanitve, kulinarika). Obisk festivala je postal način preživljanja
počitnic in odkrivanja nove dežele. Predlagani model predvideva združevanje
virov na področju promocije in razvoja pripadajoče turistične ponudbe. Model
je tudi vzdržen, saj predvideva razpršitev dogajanja in udeležencev po celotnem
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mestu in ne koncentrira dogajanja na eno točko. Hkrati skladno s strategijo bogati
utrip celotnega mesta in mu daje mednarodno prepoznavnost za specifično ciljno
skupino.
Pilotni model

— termin: konec januarja, začetek februarja

povezovanja

— čas trajanja: 1 teden
— ciljna skupina: mlajša, urbana populacija z zanimanjem za nove tehnologije,
kreativno industrijo, glasbo, oblikovanje, z željo po druženju in izmenjevi izkušenj
(20–35 let)
Združitev različnih sorodnih festivalov in vsebin, zanimivih za to ciljno skupino, v en
teden. Festivali ohranijo svoja imena, vsebino in realizacijo. Dogajanje je razpršeno
po različnih prizoriščih celotne Ljubljane in se združi pod skupno blagovno znamko.
V istem tednu se odvija festival Ment, pridružimo mu dodatne festivale ali dogodke s
področja oblikovanja in kreativnih industrij2.
Vzpostavi se skupen programsko-organizacijski odbor, ki ga sestavljajo ponudniki
kulturno-kreativnih vsebin, vključeni so tudi turistični deležniki (nastanitve, kulinarika,
agencije). Teden ima skupno otvoritev in zaključek, druženja, ponudbo nastanitev (s
predstavitvijo arhitekture in dizajna) in kulinarično ponudbo (izbor vročih kotičkov).
Vsa turistična ponudba je izbrana za ciljno publiko skladno s programsko usmeritvijo.
Dodatni programi za udeležence so lahko nenavadna vodenja po Ljubljani in
program oblikovanja lastnih spominkov.
Različni festivali in turistični deležniki skupaj s Turizmom Ljubljana združijo
promocijska sredstva za promocijo celotnega tedna. Festivali izvajajo tudi lastno
promocijo znotraj svojih obstoječih kanalov.
Zbiranje podatkov, evalvacija obiska, izvedbe, trženja in zadovoljstva vključenih
deležnikov.
Predvidena realizacija 2018–2019.

Nosilec
Drugi nosilci

CUK Kino Šiška, Turizem Ljubljana
Kulturne institucije in nevladne organizacije, zasebni sektor

2
Deležniki, kot so npr. Odprte hiše Slovenije, Kreativni center Poligon, Zavod Big, Zadruga modnih
oblikovalcev Zoofa, Artish, Olam d.o.o (Odprta kuhna)…
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Kazalniki

Kazalnika za sklop prvega modela sta:
— število povezanih deležnikov,
— število tujih udeležencev in obiskovalcev.

Model 2:
Povezovanje kulturne ponudbe znotraj posamičnih geografskih območij in
razvoj kulturnih četrti.

Cilji

Promovirati privlačno kulturno-turistično ponudbo izven ožjega centra in razširiti
gibanje turistov v druge predele Ljubljane.

Ukrepi
25
Opis

Razvoj pilotnega modela sodelovanja s kulturnimi četrtmi
Raziskava Analiza turistične potrošnje obiskovalcev Ljubljane (Valicon, 2016) kaže,
da je prevladujoče gibanje turistov po Ljubljani omejeno na ožji center (nabrežje
Ljubljanice od Zmajskega mosta do Karlovške oz. Zoisove ceste, Kongresni trg,
Čopova ulica, Slovenska cesta in Ljubljanski grad). Dolgoročni cilj je razširitev
območja gibanja turistov na druge predele Ljubljane. Dodatna kulturna ponudba in
oblikovanje prepoznavnih kulturno umetniških četrti je eden od ukrepov, ki lahko
doprinesejo k uresničevanju tega cilja.
Kulturne institucije, zavodi, programski izvajalci, nevladne organizacije in drugi
subjekti se že povezujejo v kulturne, ustvarjalne, muzejske četrti. Četrti so za turiste
zanimive, saj so obvladljive in na dosegu koraka, hkrati pa združujejo možnosti
različnih doživetij in dajejo poseben utrip mestu.
Znotraj četrti je že bolj ali manj vzpostavljeno sodelovanje deležnikov: združevanje
ponudbe, krepitev utripa z dogodki in intervencijami ter skupna promocija.
V Ljubljani je že izoblikovanih nekaj četrti, na delavnicah širše delovne skupine za
razvoj kulturnega turizma so bile izpostavljene naslednje: kulturna četrt Metelkova,
kulturna četrt Tabor, kulturna četrt Križevniška ulica, kulturna četrt Tivoli (kulturna
soseska) in kulturna četrt Šiška.
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Pilotni model

— Identifikacija vzpostavljenih četrti in četrti v nastanku,

povezovanja

— sestanki s koordinatorji četrti,
— skupno poimenovanje četrti,
— izpostavitev prepoznavnih elementov četrti (utrip, zgodovina),
— vzpostavitev sistema rednega obveščanje o dogodkih,
— identifikacija dodatne ponudbe v četrteh s poudarkom na kulinariki in nastanitvah,
— načrt promocije.

Nosilec

Koordinatorji četrti

Drugi nosilci

Kulturne institucije in nevladne organizacije, zasebni sektor, Turizem Ljubljana

Kazalniki

Kazalnik za sklop drugega modela:
— merjenje gibanja turistov.

63

7.4
Trženje kulturno-turistične ponudbe
7.4.1
Razvoj skupne tržne znamke kulturnega turizma
Kultura, umetnost in zgodovina igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju podobe
destinacije. Pri komuniciranju kulturno-turistične ponudbe mesta Ljubljana je
smiselno oblikovati enotno tržno znamko kulturnega turizma, ki bi pod svoje okrilje
združila vse kulturne vsebine s turističnim potencialom.
Tržna znamka kulturnega turizma predstavlja komplementarno strateško orodje
za uresničevanje vizije in krepitev podobe destinacije kot uveljavljene evropske
prestolnice s kakovostno in »po meri ustvarjeno« kulturno ponudbo.

Slika 1:
Primer oblikovanja znamke

Cilji

Razvita skupna tržna znamka, ki s pomočjo skupne zgodbe predstavlja celovito
kulturno identiteto in ponudbo destinacije. Uporabljajo jo vsi vključeni deležniki3.

Ukrepi
26

Oblikovanje in uporaba skupne tržne znamke kulturnega turizma v Ljubljani ter priprava
brandbooka

Opis

Koristi, ki jih prinaša skupna tržna znamka kulturnega turizma, so:
— lažje pozicioniranje Ljubljane kot kulturne destinacije na globalnem zemljevidu,
— diferenciacija na trgu, večji ugled in boljša prepoznavnost,
— več obiska kulturno osveščenih obiskovalcev,

3
Identiteta znamke je splet elementov, lastnosti in vrednot, zaradi katerih je turistična destinacija
edinstvena. Identiteto znamke gradijo tudi vizija, vrednote, obljuba in seveda pozicijsko geslo,
komunicira pa se skozi vizualne identitetne elemente, kot so logotip, simbol, slogan in aplikacija
celostne grafične podobe na različna orodja (promocijski materiali, spletna predstavitev, izdelki, itd.).
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— stimulacija pri uvajanju inovativne kulturne ponudbe,
— širjenje promocije ponudbe ljubljanskih kulturnih institucij, programskih
izvajalcev in nevladnih zavodov med obiskovalci, lokalno skupnostjo in širšo
javnostjo,
— uresničevanje strateških usmeritev na področju kulturnega turizma,
— podpora pri uvajanju novih kulturnih vsebin na destinaciji.
Nosilec

Turizem Ljubljana

Drugi nosilci

Kulturne institucije in nevladne organizacije, zasebni sektor

Kazalniki

Kazalnik za sklop razvoja tržne znamke kulturnega turizma:
— dvig prepoznavnosti Ljubljane kot uveljavljene prestolnice s kakovostno kulturno
ponudbo.

Primeri aplikacij tržne znamke
Notranja komunikacija
Kulturne institucije

Aplikacija logotipa na vidna mesta v prostorih institucije/ponudnika, aplikacija na
vse promocijske materiale in druge tiskovine (vstopnice, brošure, zemljevidi ...),
aplikacija na spletno stran in druge spletne platforme.

Turistični ponudniki

Aplikacija logotipa na vidna mesta v prostorih institucije/ponudnika, aplikacija na
vse promocijske materiale in druge tiskovine (vstopnice, brošure, zemljevidi ...),
aplikacija na spletno stran in druge spletne platforme.

Turizem Ljubljana

Oblikovanje logotipa oz. podobe skupne tržne znamke, vključno z navodili za
uporabo znaka, aplikacija logotipa na vidna mesta v TIC in STIC, aplikacija na
vse promocijske materiale in druge tiskovine (vstopnice, brošure, zemljevidi ...),
aplikacija na spletno stran in druge spletne platforme.

65

Trženje kulturno-turistične ponudbe

Obstoječi kanali Visit Ljubljana
Kulturne institucije

Uporaba logotipa in povezava na podstran kulturnega turizma Visit Ljubljana.

Turistični ponudniki

Uporaba logotipa (s povezavo na podstran kulturnega turizma Visit Ljubljana) na
svojih spletnih straneh.

Turizem Ljubljana

Nadgradnja vsebin, povezanih s kulturnim turizmom, na spletnem mestu Visit
Ljubljana.

Promocijski materiali
Kulturne institucije

Poseben promo kotiček (npr. pri blagajni) tržne znamke kulturnega turizma – stojalo
s promocijskimi materiali.

Turistični ponudniki
Turizem Ljubljana

Poseben promo kotiček (npr. pri blagajni) tržne znamke kulturnega turizma.
Priprava posebnih tiskovin (promocijskih materialov).

Sejmi in predstavitve
Kulturne institucije

Pripravijo in posredujejo promocijske materiale Turizmu Ljubljana.

Turistični ponudniki

Za posamezne dogodke in v skladu z aktualnim dogajanjem in letnim časom
pripravijo ustrezne pakete oziroma akcijske ponudbe.

Turizem Ljubljana

Turizem Ljubljana na izbranih sejmih in dogodkih nameni del promocijskega
prostora kulturno-turističnemu informatorju ter prostor opremi v skladu s celostno
grafično podobo tržne znamke kulturnega turizma.

Družabna omrežja
Kulturne institucije

Skupni hashtagi, deljenje vsebin na socialnih omrežjih, povezovanje z vsebinami na
drugih družabnih omrežjih.

Turistični ponudniki

Skupni hashtagi, deljenje vsebin na socialnih omrežjih, povezovanje z vsebinami na
drugih družabnih omrežjih.

Turizem Ljubljana

Komunikacija kulturnega turizma in znamke na FB-ju, Twitterju in Instagramu.
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Odnosi z javnostmi
Kulturne institucije

Pri komunikaciji z mediji vključijo informacije o povezani kulturni ponudbi Ljubljane
– predlogi vsebin Turizmu Ljubljana za pripravo PR člankov.

Turistični ponudniki

Pri komunikaciji z mediji vključijo informacije o povezovanju na temo kulturnega
turizma.

Turizem Ljubljana

Organizacija novinarske konference in predstavitev nove tržne znamke kulturnega
turizma – priprava PR člankov na temo kulturnega turizma za domače in tuje
medije.

7.4.2
Trženjska delitev kulturno-turistične ponudbe na
dogodke in znamenitosti
Dogodki so vezani na določen oz. krajši čas dogajanja, medtem ko so znamenitosti
del redne oz. stalne ponudbe. S trženjsko delitvijo na te dve skupini turistu jasneje
predstavimo kulturno ponudbo.

Cilji

Poenotena komunikacija kulturne ponudbe, ki je prijaznejša turistu.

Ukrepi
27

Opis

Oblikovanje učinkovite trženjske delitve na dogodke in znamenitosti
Dogodki:

Znamenitosti:

— glasbeni festivali,

— znamenitosti Plečnikove Ljubljane,

— uprizoritvene umetnosti,

— muzeji in galerije,

— dogodki alternativne kulture,

— znamenistosti urbane Ljubljana.

— filmska Ljubljana,
— razstave.
Nosilec

Turizem Ljubljana
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Kazalniki

Kazalnik za sklop trženjske delitve ponudbe:
— prepoznavnost Ljubljane kot uveljavljene prestolnice s kakovostno in kulturno
ponudbo.

7.4.3
Kanali komuniciranja
Turizem Ljubljana izvaja trženjske dejavnosti prek različnih kanalov. Komunikacijo
izvajajo tudi javni zavodi in institucije ter nevladne organizacije s področja kulture.
Turizem Ljubljana za kulturne vsebine, ki so izbrane na pozivu, izvaja promocijo
znotraj svojih obstoječih kanalov. Promocijo vsebin in mesta Ljubljane kot turistične
destinacije izvajajo tudi organizacije s področja kulture.

Cilji

Uspešno trženje oblikovane kulturno-turistične ponudbe različnim ciljnim skupinam.

Ukrepi
28
Opis

Intenzivna komunikacija kulturno-turistične ponudbe prek različnih kanalov
Vse aktivnosti tržnega komuniciranja so usmerjene v izgradnjo močne tržne
znamke, ki je prepoznavna po temeljnih vsebinah kulturne ponudbe na destinaciji.
Trženje kulturnih dogodkov se izvaja tako v fazi načrtovanja potovanja (na spletu
in/ali v sodelovanju s posredniki/subagenti na informacijskih in prodajnih točkah v
tujini) kot na destinaciji (za obiskovalce, ki se že nahajajo na destinaciji).
B2B – komuniciranje z notranjo javnostjo, partnerji in stroko prek naslednjih
kanalov:
— Visit Ljubljana in drugi specializirani spletni kanali,
— mednarodne mreže kulturnih projektov, povezav in pobud,
— mednarodne turistične borze in delavnice,
— specializirane turistične agencije s ponudbo kulturnega turizma.

68

Trženje kulturno-turistične ponudbe

B2C – komuniciranje z uporabniki
V fazi sanjarjenja, načrtovanja in rezervacije komuniciramo:
— prek spletnega mesta Visit Ljubljana in drugih lastnih kanalov,
— z integriranimi online akcijami na spletu in družabnih omrežjih,
— v potovalnih vodnikih in revijah, na portalih in blogih,
— s PR kampanjami,
— z e–novičniki (e-mail marketing),
— na spletnem mestu Visit Ljubljana komuniciramo vnaprej dogovorjene kulturne
vsebine (10 kulturnih vrhuncev leta, 7 tradicionalnih festivalov, 3 profilirani
festivali), kulturno-turistične pakete in druge zanimivosti, povezane s kulturno
ponudbo Ljubljane,
— prek specializiranih portalov in spletnih strani (Tripadvisor).
Na destinaciji komuniciramo:
— z vabili na kulturna doživetja na točkah vstopa v mesto (letališča, železniška
postaja),
— s turistično kartico,
— v hotelih in restavracijah.
Nosilec

Turizem Ljubljana, kulturne institucije in nevladne organizacije

Drugi nosilci

Zasebni sektor

Kazalniki

Kazalnika za sklop kanalov komuniciranja:
— prepoznavnost Ljubljane kot uveljavljene prestolnice s kakovostno kulturno
ponudbo,
— ažurirana in segmentirana podstran kulturno-turistične ponudbe pod okriljem
spletnega mesta Visit Ljubljana.

7.4.4
Revizija mesečnika Kam/Events za dogodke v Ljubljani
Turizem Ljubljana v tiskani obliki izdaja mesečni napovednik kulturnih, zabavnih,
športnih in vseh drugih prireditev v Ljubljani. Njegovo ime je Kam za domači in
Events za tuji trg. Napovednik je v obliki koledarja prireditev.
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Cilji

Privlačen in trendovski napovednik kulturnih vsebin za tuje turiste.

Ukrepi
29
Nosilec

Kazalniki

Revizija mesečnika Kam/Events z oblikovanim predlogom nadgradenj in sprememb
Turizem Ljubljana

Kazalnik za sklop Revizije mesečnika Kam/Events:
— prepoznavnost Ljubljane kot uveljavljene prestolnice s kakovostno kulturno
ponudbo.

7.4.5
Oblikovanje priporočil za trženje kulturne ponudbe tujim
turistom
Analiza skritega obiska kulturnih institucij, ki smo jo opravili za potrebe pričujočega
dokumenta, je pokazala, da kulturne institucije v Ljubljani premalo privlačno in
jasno tržijo ter izpostavljajo ponudbo, prilagojeno tujim turistom. To velja tako za
obdobje, preden turisti obiščejo Ljubljano in zbirajo informacije o njeni kulturnih
ponudbi, kot tudi v času, ko turisti bivajo v Ljubljani. Priporočljivo bi bilo, da bi
bilo na voljo več promocijskih materialov in povabil k doživetjem, ogledom ali
aktivnostim v enem ali več tujih jezikih, tako v matični instituciji, organizaciji ali
zavodu, ki jih ponuja, kot na drugih promocijskih in/ali distribucijskih točkah. Vse
kulturne institucije in organizacije bi lahko pripravile privlačno oblikovan izbor TOP
5 eksponatov/dogodkov/aktivnosti, ki bi utegnili posebej zanimati tuje turiste.

Cilji

Oblikovano orodje, ki bo kulturnim ustanovam v pomoč pri komuniciranju s tujimi
turisti.
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Ukrepi
30
Nosilec

Kazalniki

Oblikovanje priporočil za trženje kulturne ponudbe tujim turistom
Turizem Ljubljana

Kazalnik za sklop Oblikovanja priporočil za trženje kulturne ponudbe tujim turistom:
— oblikovana priporočila za trženje kulturne ponudbe tujim turistom.

7.4.6
Vzajemno trženje prek povezovanja
Kadar posamezni deležniki s sorodnimi ali komplementarnimi vsebinami združijo
moči v vzajemnem trženju, je doseg tovrstnih tržno-komunikacijskih aktivnosti ali
aktivnosti pospeševanja prodaje večji, saj nagovori več obstoječih in potencialnih
uporabnikov. Producenti kulture in/ali ponudniki turističnih storitev lahko dosegajo
velike sinergijske učinke s skupnimi tržno-komunikacijskimi akcijami. Lep primer
tega v Ljubljani so ključi (digitalne kartice/čitalci, ki odpirajo vrata hotelskih sob),
ki so v Hotelu Slon potiskani z motivi z najlepših slikarskih platen, razstavljenih v
Narodni galeriji nedaleč od hotela.

Z vzajemnim trženjem med turističnimi in kulturnimi ponudniki povečati

Cilji

prepoznavnost Ljubljane kot uveljavljene evropske prestolnice s kakovostno
kulturno ponudbo.
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Ukrepi
31
Nosilec

Kazalniki

Vzajemno trženje turističnih in kulturnih ponudnikov
Kulturne institucije in nevladne organizacije, zasebni sektor

Kazalnika za sklop Vzajemnega trženja prek povezovanja:
— prepoznavnost Ljubljane kot uveljavljene evropske prestolnice s kakovostno
kulturno ponudbo,
— število skupnih promocijski akcij.

Primeri vzajemnega trženja turističnih in kulturnih ponudnikov

Turistični ponudniki

Restavracije v neposredni bližini kulturnih institucij ponujajo poseben meni kulturnih
dogodkov (npr. dnevni meni kosila je povezan z dnevnim menijem kulturnih
dogodkov v neposredni bližini kulturnih institucij).

Kulturni ponudniki

Kulturne institucije v svojih prostorih priporočajo obisk gostinskih lokalov v
neposredni bližini. Prednostno povezovanje s ponudniki, ki so del projekta Okusi
Ljubljane .
Ob predložitvi vstopnice je omogočen določen popust na gostinske storitve.

Turistični ponudniki

Restavracije ponujajo posebne menije (lokalna kulinarika), ki jih lahko obiskovalci
naročijo pred obiskom kulturne prireditve (angl. pre-theatre menu) ali po zaključku
kulturne prireditve (angl. post-theatre menu).

Kulturni ponudniki

Institucije ob nakupu vstopnice obiskovalcem posredujejo še informacije o po- ali
pred-gledališkem meniju gostinskih lokalov v bližini. Prednostno povezovanje s
ponudniki, ki so del projekta Okusi Ljubljane.

Turistični ponudniki

Plečnikov čaj in medenjak (po vzoru kavarne NUK).

Kulturni ponudniki

Plečnikova hiša vabi obiskovalce, da v mestu naročijo Plečnikov čaj.
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Turistični ponudniki

Vikend paketi za obisk koncerta/predstave/razstave:
— nočitev v hotelu,
— 2-krat vstopnici za predstavo/dogodek,
— 1-krat meni za 2 osebi v restavraciji XY, ki ponuja Okuse Ljubljane,
— večerni ogled mesta.

Kulturni ponudniki

Ponudnik dogodka prek svojih kanalov trži paket, prav tako ga tržijo agencije in
hoteli.

7.4.7
Nadgradnja turistične kartice
Turistična kartica je enotna kartica, ki že sedaj združuje kulturno ponudbo in
dodatne storitve (javni prevoz, najem koles, dostop do interneta) v 24-, 48- in
72-urnem paketu. Imetniki kartice imajo med drugim brezplačen vstop v 15 institucij
(muzeji, galerije, živalski vrt). Kartica je skupen instrument trženja kulturne ponudbe
v Ljubljani.

Cilji

Privlačna turistična kartica, ki ponuja tudi obisk kulturnih dogodkov.

Ukrepi
32
Opis

Nadgradnja turistične kartice
— Analiza dosedanje ponudbe na kartici (galerije in muzeji).
— Analiza o možnosti vključitve dodatnih kulturnih vsebin (koncerti, gledališke,
baletne, plesne predstave). Vstop na dogodke ni brezplačen z nakupom kartice,
ampak temelji na popustih.
— Vsebinska nadgradnja knjižice, ki jo dobi vsak kupec turistične kartice. V njej so
strnjene informacije o vsebinah, delovnih časih in vstopninah ter predstavlja
vodnik po kulturni ponudbi Ljubljane. Knjižico dopolnjuje tudi koledar dodatnih
vsebin s popusti, ki se pripravi večkrat letno.
— Razširitev prodajnih točk za nakup kartice na vse večje vstopne točke (muzeji,
galerije) in točke prihoda turistov (postaje, letališče).
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— Dodatne analize o obnašanju kupcev turistične kartice.
Nosilec
Drugi nosilci

Kazalniki

Turizem Ljubljana
Kulturne institucije, nevladne organizacije, zasebni sektor

Kazalnika za sklop nadgradnje turistične kartice:
— prodaja turistične kartice,
— prodaja kulturnih vsebin na turistični kartici.
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7.5
Izobraževanje in dvig kakovosti
Pri krepitvi tržne znamke kulturnega turizma je potrebno nameniti poseben
poudarek izobraževanju kadrov, ki imajo neposreden stik s turisti.
Za dvig kakovost informiranja turistov so predvideni ukrepi za:
— turistične informatorje v turističnih informacijskih centrih,
— informatorje v kulturnih institucijah,
— hotelske receptorje.

Cilji

Dvigovanje kakovosti informiranja o kulturni ponudbi v Ljubljani.

Ukrepi
33

Organizacija posebnih usposabljanj za turistične informatorje v turističnih informacijskih
centrih

Opis
Nosilec

34

Poglabljanje znanja, predvsem pa razumevanje kulturne ponudbe v Ljubljani.
Turizem Ljubljana

Priprava priporočil za obnašanje in komuniciranje s tujimi turisti za informatorje v kulturnih
institucijah.

Nosilec

35
Opis
Nosilec

Turizem Ljubljana

Izobraževanje za informatorje znotraj kulturnih institucij
Okrepitev znanj, kako ravnati in komunicirati s turisti.
Kulturne institucije
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36
Nosilec

37

Dodatne informacije o kulturni ponudbi v okviru rednih izobraževanj hotelskih receptorjev
Turizem Ljubljana

Izobraževanje za informatorje kulturnih institucij o trendih in letnih temah Turizma Ljubljana
(1x letno)

Nosilec

38

Turizem Ljubljana

Reden nadzor kakovosti informiranja tujih obiskovalcev oziroma nadzor kakovosti v obliki
nenapovedanih obiskov skritih gostov

Opis
Nosilec

Kazalniki

Preverjanje usposobljenosti informatorjev in beleženje morebitnih pomanjkljivosti.
Turizem Ljubljana

Kazalnik za sklop Izobraževanja in dviga kakovosti:
— kakovost storitev informiranja o kulturni ponudbi, ki se preverja z rednim
nadzorom.
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7.6
Merjenje in analiza
Statistični urad Republike Slovenije (SURS) v vprašalnikih, ki jih pošilja kulturnim
institucijam in zavodom, ne zbira podatkov o številu tujih turistov in izvoru
obiskovalcev. SURS v vprašalnikih, ki so namenjeni raziskovanju dejavnosti muzejev,
muzejskih zbirk, posebnih muzejev za likovno dediščino in likovnih razstavišč, zbira
podatke o številu tujih obiskovalcev, ne pa tudi drugih demografskih podatkov
(spol, starost, država izvora). Na podlagi poglobljenih intervjujev smo ugotovili, da
redke posamične institucije zbirajo podatke o številu in izvoru tujih turistov.
Za zbiranje podatkov o kulturnih turistih še ni vzpostavljenega učinkovitega
sistema. Zbiranje podatkov o obisku turistov je ključna informacija, ki omogoča tudi
učinkovitejšo promocijo. Kvalitativno vrednotenje kulturne ponudbe s strani tujih
turistov je dragocena povratna informacija za izboljšave in prilagoditve.

Cilji

Vzpostavitev osnovnega sistema merjenja in zbiranja podatkov o obisku javnih
zavodov in programov s področja kulture s strani tujih turistov.

Ukrepi
39

Vzpostaviti enotno metodo za ocenjevanje in merjenje števila in izvora tujih obiskovalcev za
organizatorje ključnih dogodkov in festivalov

Nosilec

40

Kulturne institucije, nevladne organizacije, Turizem Ljubljana

Evalvacija obiska tujih obiskovalcev s pomočjo standardiziranih vprašalnikov za muzeje in
galerije

Nosilec

41
Nosilec

Kulturne institucije

Zbiranje in pregled zapisov na distribucijskem spletnem kanalu TripAdvisor
Kulturne institucije, nevladne organizacije

77

Merjenje in analiza

42

Zbiranje in analiza podatkov o številu in izvoru tujih turistov v galerijah in muzejih ter na
ključnih dogodkih in festivalih

Nosilec

43

Turizem Ljubljana, kulturne institucije, nevladne organizacije

Ustanovitev delovne skupine za sinergijske učinke med institucijami na področju upravljanja
odnosov s strankami (CRM in marketing podatkovnega rudarjenja)

Nosilec

Kazalniki

Festival Ljubljana

Kazalnika za sklop merjenja in analize:
— pridobljeni podatki o številu in izvoru tujih turistov,
— število deležnikov, ki meri in sporoča podatke.
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Partnerstvo in komunikacija

U1: Srečanje širše delovne skupine za kulturni turizem (2-krat letno; maj,

TL, MOL, KI, NVO, ZS

november)

U2: Dva redna poziva k predložitvi kulturnih programov za javne zavode in

TL, KI, NVO, MOL

nevladne organizacije (maj, november)

U3: Nadaljevanje sodelovanja med zavodom Turizem Ljubljana in zavodom

TL, LG

Ljubljanski grad

U4: Redno in pravočasno sporočanje podatkov o kulturnih vsebinah

TL, KI, NVO, ZS

U5: Oblikovanje letnega koledarja kulturnega dogajanja v Ljubljani

TL, KI, NVO, ZS

U6: Koledar nadnaslovljenih gledaliških predstav

G, TL

U7: Pravočasno posredovanje informacij o vrhuncih programa s strani

KI, NVO, ZS, TL

večjih in mednarodno prepoznavnih programov in festivalov

U8: Obveščanje vseh javnih zavodov in nevladnih kulturnih organizacij

TL, MOL, KI, NVO, ZS

o letnih temah mesta oziroma potencialnih skupnih pobudah

U9: Vzpostavljeni redni kanali komuniciranja (e-naslova:

TL, KI, NVO, ZS, MOL

kulturniturizem@visitljubljana.si in prireditve@visitljubljana.si)

Razvoj in prilagoditev obstoječe ponudbe za tuje turiste

U10: Razvoj in prilagoditev ponudbe muzejev in galerij za tuje turiste

KI

U11: Razvoj nove linije kulturnih spominkov, ki temelji na konceptu

MGLC, SEM, KI, TL

»naredi si sam«

U12: Oblikovanje priročnika za razvoj delnih in integralnih turističnih

TL

produktov s kulturno vsebino

U13: Razvoj in promocija 3–5 inovativnih kulturno-turističnih doživetij

TL

(teme: koliščarji v Ljubljani – vezano na vzpostavitev infrastrukture,
Plečnikova dediščina, Moustache/Brko tura)

U14: Izvedba vsakoletnega javnega razpisa za izvajanje kakovostnih

TL, KI, NVO, ZS, MOL

kulturno-turističnih dogodkov na javnih površinah
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U15: Priprava programa doživljajskega vodenja na temo koliščarjev

TL, KPLB, ZS

2017

2018

201 9

2 02 0

v Ljubljani – vezano na vzpostavitev infrastrukture

U16: Povezovanje ponudbe ogledov in izletov Ljubljanskega barja, njegove

ZS, TL, KPLB

kulturne in naravne dediščine

U17: Informacijska označitev arhitekturne dediščine Jožeta Plečnika z

MOL

osnovnimi podatki o spomenikih

U18: Vzpostavitev sodelovanja s pomembnejšimi deležniki,

TL

ki izvajajo vsebine v stavbah Plečnikove dediščine

U19: Plečnikova hiša kot informacijsko središče za turista

MGML

U20: Prenovitev in posodobitev sprehodov po Plečnikovi Ljubljani

TL

Dva nova doživljajska vodena ogleda Plečnikove dediščine

U21: Priprava zemljevida Plečnikove Ljubljane

TL

U22: Priprava izletov z izhodiščem v Ljubljani, ki vključujejo

ZS, TL

tudi ogled Plečnikove dediščine v regiji in po Sloveniji

U23: Nadgradnja literarnih vodenj po Ljubljani

TL

U24: Razvoj pilotnega modela povezovanja organizatorjev

CUK, TL, KI, NVO, ZS

kulturnih dogodkov

U25: Razvoj pilotnega modela sodelovanja s kulturnimi četrtmi

Koordinatorji četri,
KI, NVO, ZS, TL

Trženje kulturno-turistične ponudbe

U26: Razvoj skupne tržne znamke kulturnega turizma

TL, KI, NVO, ZS

U27: Trženjska delitev kulturno-turistične ponudbe na dogodke

TL

in znamenitosti

U28: Intenzivna komunikacija kulturno-turistične ponudbe prek različnih kanalov TL, KI, NVO, ZS

U29: Revizija mesečnika Kam/Events z oblikovanim predlogom nadgradenj

TL

U30: Oblikovanje priporočil za trženje kulturne ponudbe tujim turistom

TL

U31: Vzajemno trženje prek povezovanja

KI, NVO, ZS

U32: Nadgradnja turistične kartice

TL, KI, NVO, ZS
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Izobraževanje in dvig kakovosti

U33: Organizacija posebnih usposabljanj za turistične informatorje v

TL

turističnih informacijskih centrih

U34: Priprava priporočil za obnašanje in komuniciranje s tujimi turisti za

TL

informatorje v kulturnih institucijah

U35: Izobraževanje za informatorje znotraj kulturnih institucij

KI

U36: Dodatne informacije o kulturni ponudbi v okviru rednih izobraževanj za TL
hotelske receptorje

U37: Izobraževanje za informatorje kulturnih institucij (1-krat letno)

TL

U38: Redna nadzor kakovosti informiranja tujih obiskovalcev

TL

oziroma nadzor kakovosti v obliki nenapovedanih obiskov skritih gostov

Merjenje in analiza

U39: Vzpostavitev enotne metode za ocenjevanje in merjenje števila in

KI, NVO, TL

izvora tujih obiskovalcev za organizatorji ključnih dogodkov in festivalov

U40: Evalvacija obiska tujih obiskovalcev s pomočjo standardiziranih

KI

vprašalnikov za muzeje in galerije

U41: Zbiranje in pregled zapisov na spletnem kanalu TripAdvisor

KI, NVO

U42: Zbiranje in analiza podatkov o številu in izvoru tujih turistov v

TL, KI, NVO

galerijah in muzejih ter na ključnih dogodkih in festivalih

U43: Ustanovitev delovne skupine za sinergijske učinke med institucijami

Festival Ljubljana

na področju upravljanja odnosov s strankami

TL — Turizem Ljubljana, MOL — MOL - Oddelek za kulturo, KI — Kulturne institucije, NVO — Nevladne organizacije s področja kulture,
ZS — Zasebni sektor, LG — Ljubljanski grad, MGML — Muzej in galerije mesta Ljubljana, CUK — Center urbane kulture Kino Šiška,
MGLC — Mednarodni grafični likovni center, SEM — Slovenski etnografski muzej, G — Gledališča, KPLB — Krajinski park Ljubljansko barje
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CI LJ 2017

CI LJ 2020

OPOMB A

število prijav na poziv

13

30

število na letni ravni

število skupnih promocijskih aktivnosti

3

12

kumulativno

10

25

število na letni ravni

4

8

kumulativno

/

2%

V prvih dveh letih se vzpostavi nov način merjenja

kulturnih institucij in Turizma Ljubljana

število predstavnikov različnih
kulturnih deležnikov in zasebnega
sektorja na srečanjih in delavnicah

število novih integralnih turističnih
produktov oziroma delnih turističnih
produktov s prevladujočo kulturno vsebino

število tujih in domačih turistov, ki

motiva prihoda. V nadaljevanju je predvideno

Ljubljano obiščejo zaradi kulturne ponudbe

2 % povečanje deleža tujih in domačih turistov, ki
Ljubljano obiščejo zaradi kulturne ponudbe.

število obiskovalcev na novih vodenih

/

2%

Odstotek povečanja na letni ravni

9%

54 %

Na osnovi podatkov o prodaji kartice v obdobju

ogledih s kulturno tematiko po Ljubljani

prodaja turistične kartice

2010–2016 smo z uporabo metode linearnega
trenda za cilj postavili 9 % letno rast prodaje kartic
v l. 2017 oz. 54 % skupno rast do l. 2020.

število deležnikov, ki sporoča podatke

0

15

kumulativno

84

85

10
PR
Ta ILO
ra be G
v zp la A:
lju or se
bl ed zo
ja it ns
ni ve k
(2 d e
0 1 og
5, od
20 k
16 ov
)

86

Teden restavracij

Poletna vinska razvajanja / 1D

Ljubljanska vinska pot / 1D

Vino Ljubljana

Odprta kuhna / vsak petek

Srednjeveški dnevi

Gregorčki / 1D

Zmajev karneval / 1D

December v Ljubljani

Poletna muzejska noč / 1D

Ljubljana SweetSwing Festival

Noč knjige / 1D

Živa književnost

Slovenski dnevi knjige

Festival Fabula

Festival migrantskega filma

Festival LGBT filma

Animateka

Festival dokument. filma

Liffe

Film pod zvezdami

Letni kino na Kongres. trgu

Bienale vidnih sporočil

Mesec oblikovanja

Bienale oblikovanja

Svetlobna gverila

Mednrodni grafični bienale

Bienale Gibanica

Co-festival

Emonska promenada

Mednarodni lutkovni festival

Mini poletje

Festival Prelet

Klovnbuf

Festival Ana Desetnica

Bienalni Festival Exodus

Ex Ponto

Mladi levi

Festival glasbe / 1D

Festival Sonica

Poletje v stari Ljubljani

Noči v stari Ljubljani

Druga godba

Ljubljana Jazz Festival

Ment Ljubljana

Dobimo se pred Škucom

Trnfest

Mesto žensk

Festival Junij v Ljubljani

Ljubljana festival

JANUAR

FEBRUAR

MAREC

APRIL

MAJ

JUNIJ

JULIJ

AVGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Kulinarika in vino

Lokalna doživetja in
dediščina

Literatura

Glasba

Arhitektura in oblikovanje

Vizualna umetnost

Gledališče in ples

Film

Različne zvrsti
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