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REFERENCE TURIZMA LJUBLJANE 
 
 
PRIZNANJA IN NAGRADE ZA OBDOBJE 2012-FEBRUAR 2014 
 
2014 

Priznanje združenja Digital Tourism Think Tank v kategoriji »Strategije spletnih vsebin«.  

Turizem Ljubljana je za projekt "Visit Ljubljana: Tours and trips as experiences" prejel priznanje združenja 
Digital Tourism Think Tank v kategoriji »Strategije spletnih vsebin«. Prvo mesto v tej kategoriji si 
Ljubljana deli z mobilno aplikacijo Stockholma "Visit Stockholm Sounds App". Prejemniki priznanj so bili 
javno razglašeni tudi na konferenci ENTER v Dublinu. 

Na natečaj mednarodnega združenja Digital Tourism Think Tank, ki na svoji spletni strani že drugo leto 
zapored razglaša najboljše digitalne prakse destinacijskih ter nacionalnih turističnih organizacij v 
preteklem letu, smo pod nazivom »Visit Ljubljana: Tours and trips as experiences« prijavili projekt 
povezovanja ponudbe turističnih agencij in prodaje izletov po Sloveniji prek našega spletnega mesta, ki ga 
izvajamo že nekaj let. Tekmovanje poteka v kategorijah Blagovne znamke (Branding), Družbeni mediji 
(Social media), Kreativne kampanje (Creative campaigns), Spletno oblikovanje (Web design), Mobilne 
strategije (Mobile) ter Strategije spletnih vsebin (Content). 

2013 

Ljubljanski turistični promocijski film Pisma iz Ljubljane prejel mednarodno nagrado 

Ljubljanski turistični promocijski film Pisma iz Ljubljane (Letters from Ljubljana) je na uglednem 
portugalskem festivalu Finisterra Arrábida Film Art & Tourism Festival v eni od tehničnih in umetniških 
kategorij prejel nagrado za drugo mesto. Festival je potekal med 8. in 12. majem v mestu Sesimbra na 
Portugalskem, na njem pa so predstavili in nagradili filme, ki uspešno promovirajo turizem – na letošnjem 
festivalu je sodelovalo 86 filmov iz sedemnajstih držav. S sodelovanjem na festivalu, še posebej pa s 
podeljeno nagrado, je bil ljubljanski promocijski film predstavljen pomembni umetniški in turistični 
strokovni javnosti ter tudi širši publiki, kar je svojevrstna in pomembna promocija Ljubljane. 

Ljubljana in regija Osrednja Slovenija  dobili priznanje »Zlato turistično srce« – ki velja za 
turistični oskar jugovzhodne Evrope 

Turizem Ljubljana je za projekt povezovanja turistične ponudbe Osrednje Slovenije prejel prestižno 
nagrado »Zlato turistično srce« za leto 2012 v kategoriji »Zlata čaša gostoljubja jugovzhodne Evrope 
2012«, ki jo vsako leto (že 22 let zapored) podeli Sacen International, mednarodni center za razvoj 
gostinstva in turizma. S tem tradicionalnim tekmovanjem, ki ga imenujejo tudi »Izbiramo najboljše«, 
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vsako leto izberejo najuspešnejše turistične in gostinske akterje v tem delu Evrope. Podelitev priznanjaje 

bila  26. aprila v Beogradu. 

Ljubljana prejela nagrado "Kongresna zvezda" kot najboljša kongresna destinacija 
jugovzhodne Evrope 

Revija Kongres je v letu 2012 že drugo leto zapored razpisala nagrado Kongresna zvezda (»Meeting Star 
Award«) za izjemne dosežke na področju tržnega komuniciranja destinacij, kongresov, dogodkov in 
kongresnih ponudnikov v jugovzhodni Evropi. V kategoriji najboljše kongresne destinacije jugovzhodne 
Evrope je po oceni ugledne mednarodne žirije nagrado prejela Ljubljana. Ocenjevali so 25 kongresnih 
mest v regiji, za Ljubljano pa sta se uvrstila Gradec in Zagreb.  

Turistična kartica Ljubljane vsebinsko in trženjsko nadgrajena 

Da je Turistična kartica Ljubljane resnično dober in konkurenčen turistični produkt – in to v evropskem 
merilu, je potrdila jesenska raziskava evropskih avtomobilskih klubov, združenih v konzorciju EuroTest, 
v kateri se je Ljubljana s svojo kartico med štirinajstimi evropskimi mesti uvrstila na tretje mesto. Ta 
uvrstitev je zagotovo prinesla pomembno priznanje Ljubljani 

Moja dežela lepa in urejena-prvo mesto Ljubljani  v kategoriji večjih mest 
 
Turistična zveza Slovenije je Ljubljani  podelila prvo mesto v kategoriji večjih mest. 

 

Priznanje Aitf Bacu za sodelovanje na sejmu  in kakovostno predstavitev Ljubljane , april 2013. 
 

 

2012 

Turizem Ljubljana prejel Kristalni Triglav 

Po izboru FIJET Slovenija – Društva slovenskih turističnih novinarjev je oktobra 2012 Turizem Ljubljana 
prejel priznanje Kristalni Triglav 2012. 

Utemeljitev priznanja: 

V dobrem desetletju delovanja je zavod z povezovanjem nosilcev turistične ponudbe slovenske 
prestolnice ter z odlično načrtovanimi in sistematično izpeljanimi aktivnostmi omogočil uresničitev 
razvojnih in trženjskih potencialov Ljubljane in njenega zelenega zaledja. Turizem Ljubljana je z dobro 
izpeljanimi promocijskimi aktivnostmi, intenzivnimi stiki z novinarji in poslovnimi partnerji v svet ponesel 
podobo Ljubljane kot izjemno prijetne srednjeevropske prestolnice, v kateri potekajo številne prireditev 
na zgledno urejenih trgih, ulicah in na nabrežjih Ljubljanice. Z dobro organiziranostjo in zavzetim 
strokovnim delom je zavod Ljubljano uveljavil kot kongresno mesto, zagotavlja vzorno vodenje po mestu 
ter informiranje, Turistična kartica Ljubljane je tretja najbolje ocenjena v Evropi. Kljub krizi je Ljubljana v 
zadnjih dveh letih dosegla nadpovprečno dober turističnih obisk, število gostov in število prenočitev pa se 
je v obdobju zadnjih desetih let več kot podvojilo. 
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Netko 2012, nagrada v kategoriji mediji in informacijski portali 

Netko je nagrada, ki jo prejmejo najboljši spletni ustvarjalci na slovenskem trgu.  Turizem Ljubljana je 
prejel nagrado v kategoriji Mediji in informativni za spletno stran visitljubljana.com 

Ljubljani evropska nagrada za urbani prostor  

Sedem uglednih strokovnih institucij iz Evrope je z glavno nagrado za javni urbani prostor 2012 
okronalo preureditev nabrežij in mostov na Ljubljanici ter barcelonski projekt Turó de la Rovir.  

Pri urejanju nabrežij Ljubljanice je bil pomemben partner Mestne občine Ljubljana Turizem 
Ljubljana. Turizem Ljubljana  je v  okviru nalog urejanja turistične infrastukture izvedel naslednje 
projekte; ureditev postajališč za turistične ladjice, ureditev Trnovskega pristana, ureditev 
Krakovskega nasipa, ureditev razglednih ploščadi  in pristana za ladjice  na Poljanskem nasipu in 
ureditev nabrežja Ljubljanice na Gallusovem nabrežju. 

Priznanje MITT 2012 za sodelovanje na sejmu  in kakovostni predstavitveni material, 2012 in 
2013.  
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