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1. PREDSTAVITEV REGIJE OSREDNJA SLOVENIJA 
 

 

 

IME REGIJE 

 

Kot smo pojasnili uvodoma, gre uradno za Osrednjeslovensko regijo (kot eno izmed dvanajstih statističnih 

regij v Sloveniji). Regionalna razvojna agencija te regije (RRA LUR) regijo imenuje Ljubljanska urbana regija; 

to ime v dokumentu uporabljamo takrat, ko gre neposredno za aktivnosti, vezane na regionalni razvojni 

program. Sicer pa to regijo v projektu oblikovanja in vzpostavitve RDO zaradi trženjskih razlogov 

imenujemo Osrednja Slovenija (v angleškem jeziku Central Slovenia). Vizualna identiteta znamke pa regijo 

imenuje Ljubljana – regija Osrednja Slovenija (Ljubljana – Region of Central Slovenia). IME JASNO 

KOMUNICIRA SREDIŠČNO LEGO REGIJE V SLOVENIJI, JE KRATKO, LAHKO IZGOVORLJIVO, VSEBUJE IME 

DRŽAVE, HKRATI PA NEPOSREDNO OHRANJA KONTEKST URADNEGA IMENA REGIJE. 

 

 

 

1.1 Kaj obsega regija in geografske značilnosti 

 
 

 

Osrednjeslovenska regija (kot se kot ena izmed 12-ih statističnih regij v Sloveniji uradno imenuje regija) z 

glavnim mestom Ljubljano združuje 26 občin:  

 

Občina Borovnica, Občina Brezovica, Občina Dobrepolje, Občina Dobrova-Polhov Gradec, Občina Dol pri 

Ljubljani, Občina Domžale, Občina Grosuplje, Občina Horjul, Občina Ig, Občina Ivančna Gorica, Občina 

Kamnik, Občina Komenda, Občina Litija, Mestna občina Ljubljana, Občina Logatec, Občina Log-Dragomer, 

Občina Lukovica, Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina Moravče, Občina Škofljica, Občina Šmartno pri 

Litiji, Občina Trzin, Občina Velike Lašče, Občina Vodice in Občina Vrhnika. 

 

 

 

Regija leži v osrednjem delu Slovenije. Severni del sega v Kamniško-Savinjske Alpe vse do Kamniške Bistrice 

in dalje do Grintovca, na vzhodu zajema del Posavskega hribovja, na jugu je meja definirana po kraških poljih 

v črti Logatec, Borovnica, Velike Lašče, na zahodu zavzema del Polhograjskega hribovja, njen osrednji del pa 

obsega južni del Ljubljanske kotline z Ljubljanskim barjem. Regija je kljub svoji visoki urbanizaciji pestra tako 

v naravnogeografskem, demografskem kot tudi gospodarskem pogledu. 
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Karta  št. 1: Statistične regije in občine Republike Slovenije (Vir: Statistični urad Republike Slovenije) 

 
 

Karta št. 2: Shematski zemljevid regije Osrednja Slovenija (Vir: RRA LUR) – prikaz vseh 26 občin 
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Karta št. 3: Eurostatova ruralno-urbana tipologija »Status urbanizacije« (Vir: Eurostat, Statistični urad 

Republike Slovenije in Geodetska uprava Republike Slovenije) – z namenom prikaza statusa poseljenosti (saj v 

razvojnem in trženjskem konceptu govorimo o urbanem in ruralnem (zelena okolica) 

 

 

 
 

V regiji je 7 UPRAVNIH ENOT:  

 

1. Upravna enota Domžale, ki pokriva občine Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. 

2. Upravna enota Grosuplje, ki pokriva občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. 

3. Upravna enota Kamnik, ki pokriva občini Kamnik in Komenda. 

4. Upravna enota Litija, ki pokriva občine Litija, Šmartno pri Litiji in delno Ivančno Gorico,  

5. Upravna enota Ljubljana, ki pokriva občine občina Mestna občina Ljubljana, Brezovica, Ig, Medvode, 

Dobrova-Polhov Gradec, Škofljica, Dol pri Ljubljani, Velike Lašče, Horjul in Vodice. 

6. Upravna enota Logatec, ki pokriva občino Logatec. 

7. Upravna enota Vrhnika, ki pokriva občine Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer.  



  

 
 

  
Priloga št. 1 – Celotna analiza stanja (v Strategiji razvoja in trženja turizma  
za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016 so zgolj ugotovitve)   7 
 

Tabela št. 1: Pregled osnovnih podatkov o upravnih enotah, s seštevkom na nivoju regije 

 

 Velikost Št. prebivalcev Število občin Št. naselij 

UE Domžale
1
 239,7 km

2
  53.447 5 170 

UE Grosuplje
2
 464 km

2
 38.156 3 224 

UE Kamnik 289 km
2
 34.389 2 116 

UE Litija 321 km
2
 20.708 3 167 

UE Ljubljana
3
  903,8 km

2
 347.147 10 289 

UE Logatec  173 km
2
 12.956 1 19 

UE Vrhnika
4
 168,5 km

2
 23.231 3 40 

SKUPAJ REGIJA 2.555 km
2
 526.636

5
 26 1.025 

 

 

1.2 Kratka predstavitev regije6  
 

 

 

 Po svoji legi je to SREDIŠČNA,  

 po gostoti prebivalcev NAJGOSTEJE NASELJENA,  

 po številu prebivalcev NAJVEČJA (dobra četrtina prebivalcev Slovenije),  

 po površini pa DRUGA NAJVEČJA REGIJA v Sloveniji,  

 po številu turističnih prenočitev NA PETEM MESTU, po rasti prenočitev v letu 2010 NA PRVEM 

MESTU,  

 sama prestolnica pa VODILNA OBČINA glede deleža tujih prenočitev. 

 

 

Poleg ugodne lege sta njeni pomembni prednosti tudi dobra prometna povezanost, in to v vseh smereh, 

ter dejstvo, da se v tej regiji nahaja GLAVNO MESTO DRŽAVE, ki je gospodarsko, kulturno, izobraževalno, 

zdravstveno, sodno in upravno središče države.  

 

Glavnina mest v regiji leži v Ljubljanski kotlini (Ljubljana, Domžale, Kamnik in Vrhnika). Litija se nahaja v 

Savski dolini, druga mesta, na primer Grosuplje in Logatec, pa na kraških poljih v južnem delu regije.  

 

Ta gospodarsko najbolj razvita regija je v letu 2008 ustvarila 25-krat večji BDP kot zasavska regija ali dobro 

tretjino celotnega slovenskega BDP, od tega kar tri četrtine v storitvenih dejavnostih. V letu 2008 (zadnji 

                                                
1 Vir: Portal spletne strani upravnih enot v Republiki Sloveniji, podatek na dan 31.12. 2007. 
2 Vir: Portal spletne strani upravnih enot v Republiki Sloveniji, podatek na 1.7. 2010. 
3 Vir: Portal spletne strani upravnih enot v Republiki Sloveniji, podatek na 1.1. 2011. 
4 Vir: Portal spletne strani upravnih enot v Republiki Sloveniji, podatek na 31.12.2009. 
5 Vir: Slovenske regije v številkah (SURS, 2011), podatek na dan 1.7.2009. 
6
 V poglavju navajamo le najpomembnejše kazalnike. Podrobna analiza vseh kazalnikov na področju prebivalstva, poselitve, 

zaposlovanja, gospodarstva, infrastrukture in stanja okolja je na voljo v Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije 
2007-2013 (RRA LUR, 2007). 
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razpoložljivi podatki) je bil BDP na prebivalca še vedno najvišji v Osrednjeslovenski regiji (slovensko 

povprečje presega za okoli 40 %), najnižji pa v pomurski (65 % slovenskega povprečja) in zasavski regiji (65,3 

%). Edina regija, ki poleg Osrednjeslovenske regije tudi že vrsto let nekoliko presega slovensko povprečje, je 

obalno-kraška (za 6 % v letu 2008).  

 

Vrednost vlaganj v nova osnovna sredstva podjetij, družb in organizacij z najmanj 20 zaposlenimi, merjena na 

prebivalca, je bil v letu 2009 trikrat večja od vrednosti vlaganj v pomurski regiji. O tem, da je regija z 

zaposlitvenega vidika pomembna tudi širše, govori dejstvo, da je število delovno aktivnih prebivalcev, 

zaposlenih v tej regiji, precej večje od števila delovno aktivnih prebivalcev, ki v tej regiji bivajo. Plače 

zaposlenih v podjetjih so v tej regiji najvišje (povprečna slovenska neto plača je v letu 2009 znašala 930 EUR, 

povprečna neto plača v tej regiji pa je bila za 100 EUR višja). Izobrazbeni potencial regije se kaže med drugim 

tudi v deležu oseb v starosti 25 do 64 let z višje- in visokošolsko izobrazbo; v letu 2009 jih je bilo 31,1 % ali 

največ v primerjavi z drugimi regijami. Ta regija je pomembna tudi zaradi razvojno-raziskovalne dejavnosti – 

tako zaradi obsega bruto domačih izdatkov, ki jih namenja za to dejavnost, kot tudi zaradi števila zaposlenih 

v tej dejavnosti. 

 

 

Tabeli št. 2 in 3: Prikaz najpomembnejših statističnih podatkov in kazalnikov za regijo 

 

Statistični podatki   Statistični kazalniki  

Površina, km
2
, 1. 7. 2009 2.555  Gostota prebivalstva, preb/km

2
, 1. 7. 2009 206,1 

Število prebivalcev, 1. 7. 2009 526.636  Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2009 40,6 

Naravni prirast, 2009 2.165  Naravni prirast, št./1.000 preb., 2009 4,1 
Število učencev, 2009/2010 42.108  Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2009 14,5 

Število dijakov, 2009/2010 21.627  Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2009 15,8 

Število študentov, 2009/2010 30.190  Skupni prirast, št./1.000 preb., 2009 17,7 

Število delovno aktivnih prebivalcev, 
2009 

279.692  Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z 
nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 
2009 

11,9 

Število zaposlenih oseb, 2009 258.910  Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko 
izobrazbo, %, 2009 

31,1 

Število registriranih brezposelnih 
oseb, 2009 

16.680  Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2009 6,8 

Povprečna mesečna bruto plača, regija 
prebivališča, 2009 

1.680  Stopnja delovne aktivnosti, %, 2009 62,2 

Število podjetij, 2009 52.463  Povprečna površina stanovanja, m
2
, 31. 12. 2009 76,0 

Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, 
mio. EUR, 2008 

13.479  BDP na prebivalca, EUR, 2008 26.118 

Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 
2007 

65.003  Prejemniki denarnih socialnih pomoči, št./1.000 
preb., 2009 

22,9 

Število cestnoprometnih nesreč, 2009 5.581  Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2009 528 

Število prenočitev turistov, 2010 858.429  Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 
2009 

444 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovna 

baza SI STAT 

 

 Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 

2011 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Statisti%C4%8Dni_urad_Republike_Slovenije
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp
http://sl.wikipedia.org/wiki/Statisti%C4%8Dni_urad_Republike_Slovenije
http://www.stat.si/publikacije/pub_regije.asp
http://www.stat.si/publikacije/pub_regije.asp
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1.3 Naravne danosti regije  
 

 

Naravno okolje v Osrednjeslovenski regiji je RAZMEROMA DOBRO OHRANJENO IN OBSEGA ZELO RAZLIČNE 

HABITATE, od kraških in gorskih travnikov preko gozdov do močvirnih ravnic. Predvsem v ravninskih 

predelih je naravno okolje precej razdrobljeno zaradi goste poselitve in kmetijskih površin, zato vodotoki z 

obrežno zarastjo in poplavna oziroma močvirna območja tvorijo glavno ekološko omrežje. Posledično so 

otočki naravnega okolja v bližini naselij, še posebej v okolici Ljubljane, priljubljene izletniške točke in 

hkrati dokaj obremenjeni.  

 

 

Pomembna prednost regije so OBSEŽNA OBMOČJA NARAVNE IN KULTURNE KRAJINE Z VELIKO 

ZGOSTITVIJO NARAVNIH VREDNOT, velikim številom različnih, razmeroma dobro ohranjenih habitatnih 

tipov, biotsko pestrostjo, velikim številom parkov, gosto mrežo vodotokov, ki imajo pomembno ekološko in 

rekreativno vlogo, z raznolikim obvodnim prostorom, ki ponuja številne možnosti za različne rabe in 

ureditve.  

 

Okolje je v regiji, ne glede na koncentracijo razvoja in poselitve, dokaj dobro ohranjeno. PREDVSEM JE 

MOGOČE V ZELO HITREM ČASU PRITI V NARAVO, medtem ko druge sestavine okolja (predvsem hrup, 

stanje zraka) v večjih naseljih nista najboljša. 

 

 

Gozdovi pokrivajo 59 % površine regije, 20 % je travniških površin, 7 % njiv, nekaj več kot 7 % pa je 

pozidanih površin, kamor uvrščamo stanovanjsko gradnjo, poslovne cone in prometno infrastrukturo.7 46 % 

površin v regiji je prepoznanih kot naravovarstveno pomembnih in so vključene v eno od varstvenih oblik 

(EPO, Natura 2000, območje naravnih vrednot, zavarovano območje).  

 

Gozdovi prekrivajo zlasti hribovita, strmejša in težje dostopna območja regije. Gozdne površine se 

spreminjajo, na eni strani se povečujejo zaradi zaraščanja opuščenih kmetijskih površin in sprememb pri 

opredeljevanju gozdnih površin, na drugi strani se gozdne površine krčijo zaradi potreb urbanizacije in 

kmetijstva. Gozdovi v bližini mest in naselij imajo izjemno pozitivno vlogo zaradi svoje zaščitne, rekreacijske, 

turistične, raziskovalne ali estetske funkcije in so v veliki meri izpostavljeni pritiskom širitve urbanega okolja. 

Z razvojnega vidika veliki gozdni kompleksi omogočajo tako razvoj turizma in rekreacije v naravnem okolju, 

kot tudi gospodarsko izkoriščanje gozda – tako za potrebe industrije, kot tudi za izrabo lesne biomase za 

ogrevanje. 

 

Na območju regije je mreža vodotokov gosto razvejana, tvorijo jo alpske reke na severu in kraški vodotoki na 

jugu. Največji vodotok je Sava, v katero se zlivajo skoraj vsi vodni površinski in podzemni tokovi LUR. Številni 

vodotoki, Sava, Kamniška Bistrica, Pšata, sistem Ljubljanice, Šujica, Rašica pogosto poplavljajo in so v bližini 

                                                
7
 Vir: Regionalne podlage za pripravo prostorskega načrta LUR (po podatkih Raba zemljišč;  Vir: MKGP, 2008). 
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naselij in kmetijskih zemljišč regulirani ali meliorirani. Za kraške predele, Planinsko in Logaško polje so 

značilne številne ponikalnice. 

 

V zadnjem času na pomenu pridobiva tudi rekreacijska raba rek (npr. na Savi, Ljubljanici, Kamniški Bistrici), 

kot ena od razvojnih priložnosti regije se omenja tudi vodne in obvodne rekreacije. Tradicionalnih 

energetskih dejavnosti na vodah ni več, niti se rek ne uporablja za plovbo – izjema so turistične ladjice 

oziroma rekreativno čolnarjenje. 

 

 

 

1.4 Prometna infrastruktura in dostopnost  
 

 

1.4.1 Cestne, železniške in zračne povezave v regiji 
 

 

Regija je zaradi svoje geografske lege in upravno-administrativne vloge STIČIŠČE CESTNEGA, 

AVTOBUSNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V SLOVENIJI. Je tudi STIČIŠČE MEDREGIONALNIH POVEZAV, 

kar pomembno vpliva tudi na konkurenčnost regije v mednarodnem prostoru, zlasti s priključitvijo na 

transevropsko prometno omrežje, ki omogoča prevzemanje prometnih tokov, večjo dostopnost regije in s 

tem privlačnost za gospodarske naložbe. Regija ima z lego na križišču 5. in 10. evropskih transportnih 

koridorjev, z železniškim vozliščem in bližino pristanišča v Kopru ter mednarodnega letališča Jožeta 

Pučnika (Brnik) vzpostavljene vse ozemeljske pogoje, da postane središče metropolitanskega evropskega 

razvojnega področja. 

 

Kot je skupina avtorjev8 opredelila v publikaciji Javni promet v Ljubljanski urbani regiji (RRA LUR, 2010), v 

Mestno občino Ljubljana vsak dan pride na delo ali v šolo okoli 140.000 ljudi iz drugih občin v širšem 

prostoru, čemur se pridruži tudi znaten delež primestnih potovanj zaradi drugih razlogov, kot so službene 

poti, nakupovanje in prosti čas. Ljubljana se zato v mednarodnem merilu ne obravnava več kot mesto 

Ljubljana, temveč kot urbano območje, ki obsega območje dnevnih migracij s središčem v Ljubljani. Evropsko 

primerljiv pogled na njen pomen v mednarodnem omrežju mest je ponudil program ESPON (European 

Spatial Planning Observation Network), kot navaja omenjena publikacija. Regija je bila v okviru projekta, ki je 

obravnaval evropsko urbano omrežje, opredeljena kot MEGA oziroma metropolitansko območje rasti 

evropskega pomena. V razširjeni Evropski uniji (vključujoč Švico in Norveško) je bilo evidentiranih 76 MEGA, 

v neposredni okolici Slovenije pa so med njimi Milano, Bologna, München, Dunaj, Bratislava in Budimpešta, 

kar Ljubljano, čeprav ima le nekaj več kot pol milijona prebivalcev urbanega območja, postavlja ob bok 

večjim sosednjim mestom. 

 

 

                                                
8
 Mag. Miran Gajšek, dr. Mitja Pavliha, Marjan Krasnič, Tone Peršak, Ivan Stanič, mag. Lilijana Madjar in Marko Peterlin. 
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CESTNI PROMET 

 

V Ljubljanski urbani regiji, tako kot v celotni Sloveniji, prevladuje cestni motorni promet. Cestno omrežje 

regije sestavlja 153,4 km avtocest in 654,6 km državnih cest, vključuje pa tudi 1.539,2 km lokalnih cest in 

4.331,4 km javnih cest. Gostota in dolžina avtocest na km2 je nad slovenskim povprečjem.  

 

 

Karta št. 4: Avtocestni sistem v Sloveniji (Vir: Dars, 2011) 

 

 
 

Ljubljana je pomembno cestno križišče dveh Evropskih koridorjev in sicer 5. (Benetke – Ljubljana – 

Budimpešta – Kijev) in 10. (München – Salzburg – Ljubljana – Beograd – Istanbul); pomembni pa sta tudi 

njeni povezavi na vzhod: Ljubljana – Litija – Zidani most ter jugovzhod: Ljubljana – Kočevje – Delnice. 

 

Gostota prometa v regiji je nad slovenskim povprečjem, večja je tudi motoriziranost v regiji in velika 

medregijska mobilnost. Obremenjenost cestnega omrežja se bo v prihodnosti še povečala, saj število 

motornih vozil v regiji stalno narašča, medtem ko se kapacitete cestnega omrežja v regiji ne povečujejo.  
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ŽELEZNIŠKI PROMET 

 

Poleg cestnega omrežja ima regija dobro razvejano železniško omrežje, ki omogoča mednarodni, 

meddržavni, regionalni in lokalni promet. Tudi v železniškem sistemu je Ljubljana križišče 5. in 10. 

evropskega prometnega koridorja. Na spodnjih slikah je predstavljeno železniško omrežje v Sloveniji in 

prometna koridorja V in X skozi Slovenijo. 

 

 

Karta št. 5: Železniško omrežje v Sloveniji, deljeno 

glede na vrsto prog (vir Slovenske železnice, 2009) 
 

 

 

 

Karta št. 6: Prometni koridorji (vir Slovenske 

železnice, 2009) 

 

 
 

 

V Ljubljani je stičišče prog iz petih smeri:  

 

1. iz smeri Jesenice meja − Kranj (elektrificirana enotirna glavna proga I. reda),  

2. iz smeri Sežana meja − Postojna (elektrificirana dvotirna glavna proga I. reda),  

3. iz smeri Dobova meja (Maribor meja, Hodoš meja) − Zidani most (elektrificirana dvotirna glavna 

proga I. reda),  

4. iz smeri Kamnik – Ljubljana (Črnuče, Ježica, Brinje) (enotirna regionalna proga),  

5. iz smeri Metlika meja − Novo mesto (glavna proga II. reda).  

 

Izpostavljamo zgolj vidik potniškega prometa, kjer znaten delež potniškega prometa v regiji predstavlja 

MEDNARODNI PROMET, saj ima Ljubljana vzpostavljeno direktno povezavo s številnimi tujimi mesti (vir je 

vozni red Slovenskih železnic, junij 2011).  

 

Avstrija:  

 Ljubljana − Dunaj (4-x dnevno),  Dunaj – Ljubljana (3-x dnevno); vožnja okoli 6 ur; 



  

 
 

  
Priloga št. 1 – Celotna analiza stanja (v Strategiji razvoja in trženja turizma  
za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016 so zgolj ugotovitve)   13 
 

 Ljubljana − Gradec (4-x dnevno), Gradec − Ljubljana (4-x dnevno); vožnja okoli 3,5 ure; 

 Ljubljana − Beljak (7-x dnevno) , Beljak −Ljubljana (7-x dnevno);  vožnja okoli 1,5 ure; 

 Ljubljana − Salzburg (3-x dnevno), Salzburg  − Ljubljana (3-x dnevno); vožnja okoli 5 ur; 

Češka:  

 Ljubljana – Praga (2-x dnevno), Praga – Ljubljana (3-x dnevno); vožnja okoli 10 do 11 ur; 

Hrvaška:  

 Ljubljana – Zagreb (7-x dnevno),  Zagreb – Ljubljana (7-x dnevno); vožnja okoli 2,5 ure; 

 Ljubljana – Split (2-x dnevno), Split − Ljubljana (4-x dnevno); trajanje okoli 10 ur, s presedanjem; 

 Ljubljana – Opatija (27-x dnevno) , Opatija − Ljubljana (2-x dnevno); vožnja okoli 2,5 ure; 

 Ljubljana – Reka (7-x dnevno) , Reka − Ljubljana (7-x dnevno); vožnja okoli 2,5 ure; 

 Čez poletje tudi Ljubljana – Pula (1-x dnevno) , Pula −Ljubljana (1-x dnevno) ; 

Italija 

 Ljubljana – Benetke (1-x dnevno),  Benetke – Ljubljana (1-x dnevno); vožnja okoli 4 do 5 ur;  

V nadaljevanju izpostavljamo druge povezave med Slovenijo in Italijo. Predstavljene so sicer z vidika 

potovanja iz Slovenije (kot jo predstavljajo Slovenske železnice), vendar je mogoča seveda tudi enaka pot iz 

Italije do Slovenije (pri čemer je pomembno, kako na trgu to povezavo komuniciramo). Neposredno povezavo 

Slovenije z Italijo pomeni direktni vlak EN Venezia, ki vozi do postaje Venezia Santa Lucia, tu pa so potnikom 

na voljo številne vlakovne povezave do drugih pomembnih sejemskih središč v Italiji in druge možnosti. 

Obstaja tudi povezava prek Beljaka v sosednji Avstriji. Ta možnost je še posebej zanimiva za tiste, ki potujejo 

do Rima ali katerega drugega mesta v južni Italiji. Z odhodom iz Ljubljane z vlakom ob 20.48 in vmesnim 

prestopom v Beljaku je tako mogoče priti v Rim zjutraj ob 9.05 (postaja Roma Termini). Vrnitev iz Rima je ob 

19.05 in z vmesnim prestopom v Beljaku je prihod v Ljubljano ob 8.10. Mogoč je torej enodnevni »skok« do 

Rima. Nočni vlak EuroNight Allegro Tosca med Dunajem in Rimom, ki vozi prek Beljaka, ima v svoji sestavi 

poleg sedežnih vagonov 2. razreda tudi spalnike in ležalnike. Na vlaku veljajo t.i. globalne cene – to pomeni, 

da je treba kupiti vozovnico za konkretno relacijo, vlak in datum. Med Ljubljano in Beljakom lahko potniki 

potujejo po ponudbi Regio As, ki velja na vseh vlakih na tej relaciji. 

Madžarska  

 Ljubljana – Budimpešta (2-x dnevno),  Budimpešta – Ljubljana (2-x dnevno); vožnja okoli 9 ur; 

Nemčija 

 Ljubljana – München (3-x dnevno),  München – Ljubljana (3-x dnevno); možnost potovanja s 

spalnikom, vožnja okoli 6 do 7 ur; 

 Ljubljana – Frankfurt (1-x dnevno),  Frankfurt – Ljubljana (1-x dnevno); vožnja okoli 10 ur; 

Srbija  

 Ljubljana – Beograd (3-x dnevno),  Beograd – Ljubljana (3-x dnevno); vožnja okoli 9 ur 

Švica 

 Ljubljana – Zürich (1-x dnevno),  Zürich – Ljubljana (1-x dnevno); vožnja okoli 12 ur 

Bosna in Hercegovina 

 Ljubljana – Sarajevo – Mostar (2-x dnevno),  Mostar – Sarajevo – Ljubljana (2-x dnevno); prestopanje 

v Zagrebu; 

Slovaška 

 Ljubljana – Bratislava (4-x dnevno),  Bratislava  – Ljubljana (4-x dnevno);  
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Bolgarija 

 Dnevni od Ljubljane, čez Zagreb do Beograda, kjer se prestopi na nočni vlak Beograd – Niš –

Dimitrovgrad –Sofija ali nočni od Ljubljane, čez Zagreb do Beograda, kjer prestopite na dnevni vlak iz 

Beograda do Sofije. 

Makedonija 

 Iz Slovenije v Makedonijo oziroma v obratni smeri se potuje z vlakom čez Hrvaško in Srbijo. Možnost 

je nočni direktni vlak do Beograda, s katerim se lahko z doplačilom potuje tudi v spalnem vagonu, 

nato pa v Beogradu prestopi na dnevni vlak do Skopja, kamor se prispe ob 16.59. Možnost je dnevna 

vožnja do Beograda, kjer je na voljo vmes nekaj časa za ogled mesta, zvečer ob 21.50 pa se nadaljuje 

vožnja do Skopja z nočnim vlakom. Prihod v Skopje ob 7.50. 

Nizozemska 

 Iz Slovenije na Nizozemsko oziroma v obratni smeri se potuje z vlakom čez Avstrijo in Nemčijo, izbira 

med dnevnimi in nočnimi vlaki. Lahko se potuje z nočnim vlakom do Münchna in tam prestopi na 

dnevni vlak do Amsterdama. Med Münchnom in Amsterdamom vlaki vozijo približno na eno uro. 

Običajno je treba prestopiti še enkrat in sicer v Frankfurtu. Temu se je mogoče izogniti, če do 

Münchna potujemo z dnevnim vlakom, nato tam prestopimo na nočni vlak, ki pelje neposredno v 

Amsterdam. 

Danska 

 Najboljša povezava do Danske je zveza dnevni vlak do Münchna, kjer se prestopi na nočni vlak z 

neposredno povezavo do Københavna.  

Francija 

 Iz Slovenije v Francijo oziroma v obratni smeri je mogoče potovati z vlakom čez Avstrijo in Nemčijo. 

Poljska 

 Iz Slovenije na Poljsko oziroma v obratni smeri lahko potujemo z vlakom preko Avstrije in Češke. 

Najboljša izbira je povezava z enim prestopom, to je dnevni vlak iz Ljubljane do Dunaja, ki iz Ljubljane 

odpelje ob 16.00, nato na Dunaju prestopite na nočni vlak, ki vozi preko Breclava in Zebrzydowic, 

zjutraj prihod v Krakov, kjer je mogoče izstopiti ali pa z istim vlakom nadaljevati pot do Varšave. 

Rusija 

 Do Moskve preko Dunaja: Iz Slovenije do Rusije. npr. do Moskve, lahko potujemo z vlakom, ki iz 

Ljubljane odpelje ob 16.00, proti Dunaju. Na Dunaju se prestopi na nočni vlak, ki pelje skozi Avstrijo, 

Češko, in Poljsko do Rusije. 

 Do Moskve preko Budimpešte: Najceneje se do Moskve potovali z vlakom, ki odpelje ob 06.50 iz 

Ljubljane v Budimpešto. Ob 18.43 odpelje vlak v Moskvo.  

Španija 

 Iz Slovenije do Španije oziroma v obratni smeri je mogoče potovati prek Avstrije, Švice in Francije ali 

prek Italije in Francije. Najboljša povezava do Španije je ob nedeljah, torkih in četrtkih čez Zürich 

oziroma ob ponedeljkih, sredah in petkih čez Milano. 

 Pot čez Zürich: Najboljša izbira je nočni vlak iz Ljubljane, ki v Zürich pripelje zjutraj. Ob 19.27 čaka 

nočni vlak do Barcelone. 
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 Pot čez Milano: Z nočnim vlakom iz Ljubljane do Benetk, kjer se prestopa na jutranji vlak do Milana. 

Nato je ves dan na voljo za ogled mesta, zvečer se nadaljuje pot z nočnim vlakom prek Francije v 

Španijo. 

 

Potrebno pa je izpostaviti, da je ENA OD SLABOSTI SLABA POVEZANOST REGIJE PO TIRIH. Na tem področju 

situacija v regiji že desetletja stagnira oziroma se celo ukinjajo povezave. Hkrati pa ravno potovanje z vlakom 

v svetu velja za vse bolj uveljavljeno in trajnostno naravnano opcijo prevoza. V konceptu razvoja 

trajnostnega turizma in zelenih doživetij, kot je zastavljen v regiji, tako velja doba železniška povezava znotraj 

regije za izredno pomembno za odkrivanje regije. V poglavju 2.4.2 smo zato povzeli, kaj se načrtuje na 

področju javnega prometa v regiji. 

 

 

ZRAČNI PROMET 

 

Zračni promet poteka čez mednarodno letališče Ljubljana Brnik, ki je od Ljubljane oddaljeno približno 30 

km. V regiji ni nobenega športnega letališča. Sicer pa so v širši regiji še letališča v Zagrebu, Gradcu, Celovcu, 

Trstu in v Benetkah (kar prikazujemo na karti v nadaljevanju, hkrati s karto s prikazanim radiusom do 500 km 

prikazujemo, kateri trgi so še zanimivi kot trgi, od koder je mogoče pripotovati z avtomobilom ali 

avtobusom). Pomembno pridobitev za boljšo povezanost s temi letališči predstavljajo nizkocenovni prevozi 

po cesti s k kombiji GoOpti, ki Ljubljano od poletja 2011 povezujejo z bližnjimi letališči v širši regiji – v Avstriji 

z Gradcem, Salzburgom in Dunajem, v Nemčiji z Münchnom, v Italiji pa z Bologno, Trstom in Benetkami. 

 

Analiza stanja turistične ponudbe v TDL in uspešnost njenega trženja v primerjavi z izbranimi evropskimi 

mestih (turizem Ljubljana, 2010) je ugotovila, da je Ljubljana, v primerjavi z evropskimi mestnimi 

destinacijami, sodi med slabše letalsko mednarodno povezana mesta, kar je prepoznano kot ena ključnih 

ovir za njen hitrejši turistični in siceršnji razvoj. Ena glavnih pomanjkljivosti destinacije Ljubljana je − 

izhajajoč iz primerjalnih podatkov o številu letalskih linij, s katerimi je povezano osrednje slovensko letališče 

dr. Jožeta Pučnika z različnimi destinacijami in o številu letalskih družb, ki letijo iz tega letališča, ter številu 

prepeljanih potnikov − da je povezanost Ljubljane z letalskimi destinacijami (trgi) veliko premajhna. Še 

posebej to velja zaradi sicer zelo ugodne lege Slovenije in Ljubljane med srednjo in JV Evropo. Kot je navedla 

analiza, je to v veliki meri posledica po eni strani neustrezne razvitosti letalske infrastrukture in zmogljivosti 

letališča ter visokih stroškov za letalske družbe, po drugi strani pa tudi zaradi relativno majhnega obsega 

turističnih zmogljivosti v Sloveniji, majhnega obsega Slovenije kot emitivnega trga in tudi premajhne splošne 

poslovne in druge internacionalizacije (obseg poslovanja s tujino oziroma obseg tujih investicij) Slovenije.  

 

Letalske prevoze v Sloveniji opravljajo SLOVENSKI NACIONALNI PREVOZNIK IN MEDNARODNI PREVOZNIKI, 

na navedene destinacije (stanje julij 2011, vir Aerodrom Ljubljana): 

 

 Adria Airways, z naslednjimi destinacijami za redne polete: AMSTERDAM, ATENE, BANJA LUKA, 

BARCELONA, BEOGRAD, BRUSELJ, KOPENHAGEN, DUBLIN, FRANKFURT, ISTANBUL, KIEV-BORYSPIL, 

LONDON-GATWICK, MANCHESTER, MOSKVA-SHEREMETYEVO, MUENCEN, OHRID, PARIZ-CHARLES 



  

 
 

  
Priloga št. 1 – Celotna analiza stanja (v Strategiji razvoja in trženja turizma  
za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016 so zgolj ugotovitve)   16 
 

DE GAULLE, PODGORICA, PRIŠTINA, SARAJEVO, SKOPJE, SPLIT, STOCKHOLM-ARLANDA, TIRANA, 

TOULON, DUNAJ, VARŠAVA, ZÜRICH; 

 Air France, z naslednjimi destinacijami za redne polete: PARIZ-CHARLES DE GAULLE; 

 ČSA Czech Airlines, z naslednjimi destinacijami za redne polete: PRAGA; 

 EasyJet, z naslednjimi destinacijami za redne polete: LONDON-STANSTED; 

 Finnair, z naslednjimi destinacijami za redne polete: HELSINKI; 

 Montenegro Airlines, z naslednjimi destinacijami za redne polete: PODGORICA; 

 Turkish Airlines, z naslednjimi destinacijami za redne polete: ISTANBUL. 

 

 

Karta št. 7: Prikaz oddaljenosti od regije oziroma 

Slovenije  
 

 

 

 

        

       Karta št. 8: Letališča v širši regiji, ki predstavljajo      

       dobro osnovo za hiter dostop do Ljubljane 

 

        
 

 

 

Za leto 2012 se po trenutno (v času priprave dokumenta) znanih podatkih napoveduje vzpostavitev linije 

Manchester-Ljubljana, s strani bolgarskega prevoznika BH Air, poleg tega pa se govori o tem, da bi naj 

Ryanair priložnost videl v povezavi Ljubljane z Düsseldorfom, Madridom, Oslom in Londonom.  

 

Junija 2011 je bil podpisan memorandum o soglasju med Adrio Airways, Aerodromom Ljubljana in Air India 

− bistvo sporazuma je letenje prevoznika Air India iz Indije v Severno Ameriko in nazaj z vmesnim postankom 

na ljubljanskem letališču, kar je predvsem zaradi velikosti indijskega trga in njegove hitre rasti predstavlja 

priložnost za povečanje obsega potniškega in tovornega prometa preko ljubljanskega letališča, s tem pa 

dostop do novih potencialnih trgov. Adrii Airways bi s tem bil omogočen neposreden dostop do indijskega in 

trga ZDA, hkrati pa zagotovljeno dodatno število potnikov na obstoječih linijah. Aerodrom Ljubljana si od 

posla z Air India obeta preskok med letališča, ki ponujajo tudi interkontinentalne lete. S takšnim 

sodelovanjem bi se lahko uvrstil med pomembna vozlišča na področju JV Evrope in utrdil strateško vlogo 

vodilnega letališča v regiji za tovorni in potniški promet.  
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PREVOZI IZ LETALIŠČA 

 

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana so na voljo POVEZAVE Z BLIŽNJIMI MESTI (Ljubljana, Kamnik, Kranj) z 

javnimi prevoznimi sredstvi, številni Rent-a-Car ponudniki pa ponujajo možnosti najema vozil – 

predstavljamo v nadaljevanju. 

 

AVTOBUSNI PREVOZI Z LETALIŠČA 

 

Letališče – Ljubljana in Ljubljana – letališče  

Letališče je z rednimi avtobusi povezano z glavno železniško postajo v Ljubljani, ki predstavlja vozlišče 

železniškega prometa v Sloveniji. Odhodi z letališča so med tednom vsako polno uro, med 5. in 20. uro, 

konec tedna pa približno na 2 uri, med 7. in 20 uro (7 odhodov). Cena prevoza je 4,10 EUR. Potovanje traja 

45 minut. Odhodi iz Ljubljane proti letališču so prav tako vsak uro (10 min čez polno uro), med 5. in 20. uro 

čez teden in 7 odhodov dnevno med 6. in 19. uro ob koncu tedna. Na progi vozi tudi zasebni avtobus 

(Markun). Potovanje v eno smer traja 30 minut, proti Ljubljani 7 odhodov dnevno. Cena prevoza je 5,00 EUR 

(do avtobusnega terminala) in 9,00 EUR (na lokacijo v Ljubljani). Vozni red velja tudi ob nedeljah in praznikih. 

Odhodi so prilagojeni dejanskemu pristanku letal. Ure se ne podvajajo z urami rednega javnega prevoza, kar 

pomeni, da so dopolnitev. Ob tem je na voljo Aerodromski transfer Limo & taksi Marko Nowotny s.p., ki 

zagotavlja 14 odhodov iz Ljubljane na letališče (med 6. in 22. uro) in 16 odhodov iz letališča v Ljubljano – kar 

je pomembno v primerjavi z drugimi organiziranimi odhodi – odhodi na polno uro tudi med 21. in 01. uro. 

Cena prevoza je 8,00 EUR. Prevoz po sistemu od vrat do vrat. Odhodi iz letališča so prilagojeni dejanskemu 

pristanku letal.  

 

Železniške povezave med letališčem in Ljubljano – kot jo ima večina večjih in sploh glavnih mest v tujini, 

ni. 

 

Letališče - Kamnik 

Na voljo je tudi povezava do Kamnika, vendar le med tednom in to 4-krat dnevno, zadnji odhod ob 14.40.  

 

TAKSI PREVOZI 

 

Taksiji so vam na voljo pred letališko stavbo skladno z voznim redom letal. Cena prevoza z letališča do 

središča Ljubljane je po podatkih spletnih strani Aerodroma Ljubljana približno 39 EUR (odvisno od 

oddaljenosti lokacije). Startnina: 2,00 EUR, 1 km: 1,40 EUR, čakalna ura:  25,00 EUR, večji kosi prtljage: 2,00 

EUR/kos. Cenik julij 2011. 
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1.4.2 Priprava projekta Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji 
 

 

Za projekt izboljšanja dostopnosti ponudbe v okolici iz Ljubljane je zelo pomembna mobilnost znotraj regije. 

Na tem področju se na nivoju LUR v zadnjih nekaj letih aktivno dela. Povzemamo ključne aktivnosti oziroma 

opredelitve iz Strokovnih podlag urejanja javnega prometa v regiji (RRA LUR, 2010). 

 

Na ravni Evropske unije sta v zadnjih letih posebne pozornosti deležna prav trajnostna mobilnost in mestni 

promet. Začetek je predstavljala Tematska strategija za urbano okolje, ki je med drugim predlagala, da naj bi 

aglomeracije z več kot 100.000 prebivalci – mednje sodi tudi Ljubljanska urbana regija – pripravile načrte 

trajnostnega mestnega prometa. Konec septembra 2007 je Evropska komisija objavila tudi zeleno knjigo z 

naslovom Za novo kulturo mobilnosti v mestih, s katero je začela razpravo o tem, kakšna bi lahko bila vsebina 

evropske politike o tem vprašanju. Izhodišče zelene knjige je bila ugotovitev, da več kot 70 % evropskega 

prebivalstva živi v mestih, ta pa so ključnega pomena za rast in zaposlovanje, saj je približno 85 % bruto 

domačega proizvoda v Evropski uniji v mestih. Po drugi strani mestni promet prispeva 40 % emisij CO2 in 

70 % emisij drugih onesnaževal, ki izhajajo iz cestnega prometa. Mobilnost v mestih je obravnavajo kot 

ključni element pri spopadanju s podnebnimi spremembami. Izziv, ki ga predstavlja trajnostni razvoj v 

mestnih območjih, je torej, kako uskladiti gospodarski razvoj mest in dostopnost na eni strani z izboljšanjem 

kakovosti življenja in varstvom okolja na drugi strani. 

 

Dosedanji razvoj prometnega sistema v Sloveniji je potekal predvsem v smeri izboljševanja cestne 

infrastrukture in posledično izboljševanja mobilnosti za uporabnike osebnih vozil, medtem ko je javni 

potniški promet stagniral. Posledica takega razvoja se kaže kot slaba mobilnost nemotoriziranih uporabnikov, 

zastoji v prometu, obremenitev okolja z emisijami in hrupom ter slaba prometna varnost. Prenova Javnega 

potniškega prometa bi povečala privlačnost in kakovost regije kot lokacije za bivanje, izobraževanje, delo in 

obiskovanje. To pa s seboj prinaša tudi potencial za sinergijske razvojne učinke na številnih področjih, kar 

povečuje mednarodno konkurenčnost regije. 

 

 

V ta namen je RRA LUR zasnovala nalogo Strokovne podlage za urejanje javnega prometa v regiji 

(Osrednjeslovenski regiji – Ljubljanski urbani regiji), ki ga je izvajala v sodelovanju z občinami Ljubljanske 

urbane regije, ki so projekt tudi finančno podprle in omogočile njegovo izvedbo. Kot navaja RRA LUR v 

predstavitveni zloženki Javni promet v Ljubljanski urbani regiji (RRA LUR, 2010), projekt daje strokovne in 

jasne odgovore na izzive razvoja ter mobilnosti v Ljubljani in regiji, kjer je osnovni izziv, kako vzpostaviti 

alternative osebnemu vozilu. Naloga predstavlja strokovne osnove za urejanje in vzpostavitev 

visokokakovostnega Javnega potniškega prometa (JPP) v Ljubljanski urbani regiji do leta 2027. Rezultat 

naloge je predlog načrta sistema JPP, ki je bil oblikovan na podlagi vizije, da bi bila vsem uporabnikom 

omogočena ugodna možnost izbire časovno in ekonomsko privlačnega prevoza. Skupni cilj nove ureditve 

JPP je povečanje kakovosti bivanja v regiji skladno s paradigmo trajnostne mobilnosti. 
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Kot opredeljuje dokument, regija in mesto Ljubljana ne moreta udejanjiti svoje razvojne vizije na 

mobilnosti, ki bi temeljila na osebnem vozilu – potrebno je razvijati trajnostno mobilnost, katere hrbtenica 

je javni potniški promet.  

 

ŠEST PREDNOSTNIH PROJEKTOV UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI JE: 

 

1. PROJEKT PARKIRAJ IN SE PELJI, ki predvideva ureditev 38 lokacij intermodalnih prestopnih točk in 

sicer v treh osnovnih tipih: prometna glava (Potniški center v Ljubljani), intermodalna središča zunaj 

središča regije in »P + R« na glavnih vpadnicah urbanih središč.  

2. SODOBNE HITRE LINIJE (SHL), ki bodo potekale po glavnih prometnih koridorjih v Ljubljano in 

povezale vse dele regije ter tudi Slovenije. Želja sistema SHL je povezati začetne postaje javnega 

potniškega prometa, ki so sposobne zagotoviti dovolj veliko povpraševanje, in tako zagotoviti 

konkurenčnost javnega prometa proti osebnemu, s tem pa promet z osebnih avtomobilov preseliti 

na javni potniški promet že pred aglomeracijo. Projekt opredeljuje, da je v sistemu SHL treba 

potovalno hitrost z današnjih povprečnih 5 km/h povečati na 24 km/h in skupaj s tem povečati tudi 

pogostnost voženj javnega prometa v konici na 5 minut. 

3. Projekt POSODOBITEV ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE bi naj v regiji pomagal vzpostaviti javni 

promet v okviru, ki ji bo zagotavljal normalen dolgoročen razvoj in doseganje ciljev. Ključne za 

učinkovit javni potniški promet so železniške povezave do pomembnih regionalnih centrov. 

4. Projekt ZASNOVA IN IZVEDBA POMEMBNIH KOLESARSKIH IN SPREHAJALNIH POVEZAV V MESTNIH 

SREDIŠČIH IN MED SREDIŠČI V REGIJI želi omogočiti dnevne migracije ljudem, ki bodo namesto 

motoriziranih oblik izbrali nemotorizirane oblike prevoza. Sistem poti bo povezal naselja in mesta 

regije, poleg tega pa bo povezal tudi sistem »P + R«. 

5. Peti sklop nudi POLITIKE IN MEHKE UKREPE ZA PODPORO JAVNEMU PROMETU. Za uspešno 

vpeljavo projekta modernizacije sistema javnega prometa poudarja pomen usklajenega sodelovanja 

in zavezanost občin znotraj regije k skupnemu cilju. Usklajene morajo biti tudi prioritete regij glede 

javnega prometa in trajnostne mobilnosti, saj so ključnega pomena za povečanje ponudbe in 

povpraševanja po javnem prometu. S tem namenom morajo biti uspešno in dolgoročno izvajani 

ukrepi za promocijo javnega prometa in omejevanje prometa osebnih vozil v mestih.  

6. Učinkovitemu izvajanju storitev javnega prometa na regionalni ravni po zgledu evropskih dobrih 

praks je namenjena NAČRTOVANA USTANOVITEV NEODVISNEGA KOORDINACIJSKEGA REGIJSKEGA 

TELESA za usmerjanje razvoja javnega prometa, ki mora delovati kot neodvisno telo. Ideja je, da se 

za opravljanje izvršilnih funkcij analogno z državnim konceptom integralnega potniškega prometa 

ustanovi regionalna Agencija za javni promet. 

 

Projekt Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji je v prvi vrsti namenjen uresničevanju 

Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije, s katerim si je regija za prvega od treh ciljev 

zastavila vzpostavitev delujočega somestja, kjer bo do leta 2013 več kot 80 % ljudi imelo v povprečju manj 

kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza (RRP LUR, 2007).  
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1.5 Pogled v zgodovino oblikovanja mej regije  
 

 

STATISTIČNE REGIJE V SLOVENIJI 

 

Statistične regije Slovenije so ena izmed teritorialnih ravni, za katere Statistični urad RS zbira in izkazuje 

statistične podatke. Pojem statistična regija se v slovenski strokovni javnosti uporablja šele od leta 1995, ko 

se je stopnjevala potreba po izkazovanju podatkov na tej ravni. Od prve uveljavitve so se meje statističnih 

regij spremenile enkrat, in sicer leta 2000, ko so spremembe občin botrovale tudi spremembam mej 

statističnih regij. Marca 2000 je bila sprejeta Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot Slovenije 

(SKTE), kar sicer ni vplivalo na število statističnih regij, spremenil pa se je teritorialni obseg dveh regij. Iz 

dotedanje Osrednjeslovenske statistične regije je bil izločen njen južni del in pripojen dotedanji Dolenjski 

statistični regiji. Slednja se je zaradi te spremembe povečala in preimenovala v statistično regijo 

Jugovzhodna Slovenija. 

 

 

RAZVOJ OSREDNJESLOVENSKE REGIJE SKOZI ZGODOVINO 

 

Obseg osrednjeslovenske regije se je skozi zgodovino spreminjal, pogled nazaj pa je zanimiv z vidika boljšega 

vpogleda v to, kakšno je na domačem trgu razumevanje obsega te regije. Kot navajata Kozina in Plevnik9, je 

določeno obliko verjetno imela že v predantični dobi, zagotovo pa bi naj bile meje znane in širše 

zastavljene v rimskem času. Središče regije je bila tedaj Emona, prednica današnje Ljubljane in pomembna 

vojaška, trgovska ter prometna postojanka Rimljanov. S propadom rimskega cesarstva, porušitvijo Emone in 

preseljevanjem narodov v 6. stoletju je regionalno-prostorski razvoj osrednjeslovenske regije izgubil 

dotedanjo kontinuiteto. Nov zagon je doživel z oblikovanjem dežel v srednjem veku, kar je pustilo močne 

vidne in nevidne sledi v prostoru in družbi vse do današnjih dni. Bistvenega pomena pri tem je pojav zavesti 

oziroma občutka deželne pripadnosti. Razlikovanje med Štajerci, Gorenjci, Notranjci, Primorci, Korošci in 

Dolenjci je še, kot navajata avtorja, danes živo prisotno v slovenski družbi. 

 

V času Avstro-ogrske monarhije je bila Ljubljana središče Kranjske. Njene meje so večinoma potekale po 

gorskih slemenih (razvodje med jadranskim in črnomorskim povodjem, Karavanke) in po Savi. Več kot očitno 

so se torej oprle na fizično-geografske elemente prostora, ki tudi v prometnem smislu predstavljajo težko 

prehodne ovire. V začetku je bila zavest biti Kranjec zelo močno zakoreninjena v tedanji družbi, sčasoma pa 

se je bolj okrepila regionalna identiteta na nižji regionalni ravni med Gorenjci, Dolenjci in Notranjci. Danes 

tako izraza Kranjska in Kranjci − tako avtorja − uporabljamo samo še v oziru na nekdanjo habsburško kronsko 

deželo, medtem ko so (nekdanje) deželne meje in zavest pripadnosti Gorenjski, Dolenjski in Notranjski 

marsikje še vedno zelo žive. Tovrsten razvoj oziroma oblikovanje Osrednjeslovenske regije je značilno za 

                                                
9 9

 Vir: Jani Kozina in Aljaž Plevnik: Prometna dostopnost in regionalizacija Slovenije, Pomurje: trajnostni regionalni razvoj ob reki 

Muri, zbornik 20. Zborovanja slovenskih geografov, Ljutomer - Murska Sobota, 26.-28. marec 2009 
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agrarno dobo, ko so bile meje med vaškimi skupnostmi, med mestom in podeželjem, med posestvi zemljiških 

gospodov, med upravnimi enotami itd. jasne. 

 

Z industrijsko revolucijo so prej lahko prepoznavne meje fizičnega okolja, navajata avtorja, začele bledeti. 

Ljubljana je od tedaj dalje svoj pomen v prostoru in regiji povečevala na račun velikosti gravitacijskega 

območja in posebnega (upravno-prometnega) položaja. Gravitacijski vidik je postal nosilec regionalno-

prostorskega razvoja, pa tudi krepilec in oblikovalec lokalne/regionalne identitete. Meje Osrednjeslovenske 

regije so se, kot navajata, oblikovale v skladu z razmerji »moči« Ljubljane do ostalih regionalnih središč in 

kakovostjo prometnih povezav v njenem zaledju.  

 

 

1.6 SWOT analiza regije, kot jo opredeljuje temeljni programski 

dokument na regionalni ravni 
 

 

Za zaključek predstavitve regije je potreben še bolj celosten vpogled v regijo, ki nam ga najbolj celostno 

lahko poda SWOT analiza regije, kot je opredeljena v Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske 

urbane regije 2007-2013 (RRA LUR, 2006).  

 

Namen povzemanja te SWOT matrike je, da si − preden gremo na analizo na nivoju regije s turističnega vidika  

− OBLIKUJEMO CELOTNO SLIKO STANJA V REGIJI, SAJ NE MOREMO NEODVISNO OBRAVNAVATI ZGOLJ 

TURIZMA.  

 

PREDNOSTI  SLABOSTI 

Kultura 

 V regiji je veliko kulturnih ustanov in ustvarjalcev ter 

ohranjene kulturne dediščine tako državnega kot 

lokalnega pomena, ki prebivalcem Slovenije in regije 

lahko ponudijo vse vrste kulturnega življenja in 

izobraževanja. Ravno tako kot organiziranost pa je v 

regiji dobro razvita tudi infrastruktura, pomembna 

za razvoj kulture. Kulturna infrastruktura je razvita 

tudi na podeželju, kar ponuja izjemne možnosti za 

razvoj podeželja samega. 

 Ekonomski položaj regije posredno pozitivno vpliva 

na razvoj kulture, poleg tega pa je v območju še 

veliko ljudi, ki prostovoljno delujejo v kulturnih 

organizacijah. 

Gospodarski razvoj 

 Tehnološki park, ki omogoča koncentracijo in 

povezovanje podjetništva, znanja in razvoja. 

Kultura 

 Kulturne organizacije so med seboj slabo povezane, 

to pa vpliva na slabšo dostopnost kulturnih 

dogodkov tako v mestih kot tudi na podeželju ter na 

izkoriščenost kulturne infrastrukture. 

 Zaradi velikega števila ohranjene premične in 

nepremične kulturne dediščine in slabe inovativnosti 

na tem področju je težje najti sredstva za njeno 

vzdrževanje in predstavitev ljudem. 

 Podjetništvo na kulturnem področju je zelo slabo 

razvito, kar se kaže tudi na umeščanju kulturnih 

dogodkov in infrastrukture v prostor. To se dogaja 

zaradi slabega razumevanja delovanja trga in 

trendov. 

Gospodarski razvoj 

 Organizacije, ki se ukvarjajo s tehnološkim razvojem 

in razvojem podjetništva (in so financirane iz 
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 V regiji je zgrajenih nekaj poslovnih con, ki 

omogočajo razvoj podjetij, nekaj jih je še v izgradnji. 

 V regiji je veliko raziskovalnih institucij in univerza s 

fakultetami. 

 V regiji je nekaj velikih podjetij, ki manjšim in 

srednjim podjetjem s povezovanjem lahko 

omogočijo preboj na tuje trge. 

Prostor 

 Osrednja lega, dobra prometna cestna povezanost 

ter razvita infrastruktura. 

 Kljub relativno veliki urbaniziranosti regije je 

predvsem izven glavnih centrov okolje še dokaj 

ohranjeno. 

Izobraževanje 

 V Ljubljani in okolici je locirano veliko število 

izobraževalnih organizacij vseh tipov, vključno z 

največjo slovensko univerzo. 

 Izobrazba prebivalstva je za slovenske razmere 

relativno visoka, saj večina slovenskih izobražencev 

živi v regiji. 

Komunalne storitve 

 Na mestnih področjih je dobro razvita komunalna 

infrastruktura, kot so vodovodi, kanalizacija, 

telekomunikacije, plin in toplovod (v Ljubljani). 

 Sedanja komunalna podjetja imajo ustrezen 

strokovni potencial za razvoj dejavnosti. 

Okolje 

 Okolje je v regiji, ne glede na koncentracijo razvoja 

in poselitve, dokaj dobro ohranjeno. Predvsem je 

mogoče v zelo hitrem času priti v naravo, medtem 

ko druge sestavine okolja (predvsem hrup, stanje 

zraka) v večjih naseljih nista najboljša. 

proračuna), med seboj tekmujejo, namesto da bi 

med seboj sodelovale. Zaradi tega pa so storitve 

podpornega okolja tudi pomanjkljivo razvite in ne 

odgovarjajo na potrebe gospodarstva. 

 Večje raziskovalne ustanove otežujejo pretok vseh 

vrst informacij, da bi s tem pred drugimi dosegale 

prednost, namesto da bi prednost dosegale z 

ustvarjalnostjo in povezovanjem. Izobraževalni 

sistem je popolnoma neprožen in se ne odziva na 

potrebe trgov, kar se posledično kaže v 

ustvarjalnosti ljudi in njihovih sposobnostih za delo v 

gospodarstvu. 

Prostor 

 Ne glede na zakonodajo se v regiji še vedno pojavlja 

stihijska poselitev. Tudi zaradi tega so vedno večji 

pritiski za urbanizacijo podeželja. Mesto se prazni, 

medtem ko pomanjkanje sodelovanja med 

prostorskimi načrtovalci v posameznih občinah še 

vedno zavira pripravo regionalne zasnove prostora. 

 Največji pritisk na prostor se kaže skozi prometno 

zasičenost, ki se v zadnjih letih zaradi slabo 

organiziranega javnega prevoza še poslabšuje. 

Izobraževanje 

 Relativno visoka potenciala človeških virov in 

izobraževalnega sistema nista dovolj izkoriščena za 

gospodarski razvoj, povezave med izobraževanjem 

in gospodarstvom so šibke. 

Komunalne storitve 

 Med občinami obstajajo pomembne razlike v ceni in 

standardu komunalnih storitev, ki so posledica 

različne cenovne politike, organiziranosti in 

lastništva infrastrukturnih objektov. 

 Komunalna infrastruktura na podeželju je 

pomanjkljiva, zaradi česar je raven storitev nižja, 

pojavlja pa se tudi onesnaženje okolja (voda, smeti). 

 Na nekaterih področjih organiziranost komunalne 

dejavnosti, ki ne izkazuje pravih stroškov preko cene 

storitve, ne spodbuja doseganja zastavljenih ciljev, 

kot npr. zmanjševanje količine odpadkov ali porabe 

vode. 

 Nekateri viri pitne vode so ogroženi zaradi uporabe 

pesticidov v kmetijstvu in onesnaženja na območjih 

razpršene poselitve. 

Okolje 

 V regiji je zaradi slabo organiziranega javnega 



  

 
 

  
Priloga št. 1 – Celotna analiza stanja (v Strategiji razvoja in trženja turizma  
za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016 so zgolj ugotovitve)   23 
 

prevoza kakovost zraka v slabem stanju. Ravno tako 

je s hrupom, ki v nekaterih delih regije presega 

mejne vrednosti. 

 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

Kultura 

 S povezovanjem med kulturnimi ustanovami in 

kulturniki samimi je potrebno bolje izkoristili 

infrastrukturo za delovanje kulture. Javne institucije 

s področja kulture bi lahko drugim nudile prostore in 

tudi podporne storitve in tako omogočile večjo 

dejavnost vseh v kulturi povezanih ljudi. S tem bi 

povečali dostopnost do kulturnih dogodkov na 

podeželju, povezovanje pa bi ob sodobnem 

poslovanju prineslo boljšo konkurenčnost kulture in 

njeno vključevanje v gospodarske procese. 

Povezovanje bo omogočilo tudi razvoj kulturnega 

turizma. Posebej pa je v teh povezovanjih potrebno 

vzpostaviti vključevanje mladih v kulturo, saj je to 

eden boljših načinov vključevanja mladih v družbo. 

 Z izobraževanjem za podjetništvo in povezovanjem 

bomo v kulturi dosegli boljše pogoje za delo, višjo 

kakovost kulturnih storitev in boljši nastop na trgih. 

 Posebna priložnost za razvoj kulture so nove 

tehnologije, ki kulturi omogočajo enakovredno 

tekmovanje z drugimi oblikami družbenega življenja 

in izobraževanja. 

 Kultura lahko podpre integracijo regije skozi razvoj 

njene identitete. 

Gospodarski razvoj 

 Povezovanje izobraževalnega in raziskovalnega 

sistema z gospodarstvom preko tehnoloških povezav 

bi prineslo boljše rezultate in prenos znanja v 

podjetja ter tam razvoj produktov s prenosom na 

trg. 

 Z učenjem za sodelovanje bi izboljšali podjetniško 

kulturo in občutek za trge, kjer bi lahko uspešno 

prodajali storitve in tehnološki razvoj. 

 Z odpiranjem javnih raziskovalnih institucij bo 

omogočen dostop do znanja in razvojnih rešitev. 

 Razvoj tehnoloških parkov in inkubatorjev s 

srednjimi šolami, ki se hitreje prilagajajo trgom in 

izobražujejo mlade, ki imajo še zelo veliko odprtih 

priložnosti. 

Prostor 

Kultura 

 S preveliko komercializacijo kulture bi lahko prišlo 

da razvrednotenja kulture. 

 Če kultura ne bo začela s sodobnim poslovanjem in 

poskrbela za povezovanje ljudi, bo v kulturi delalo 

vse manj ljudi. 

Gospodarski razvoj 

 Če se izobraževalni sistem in tehnološko razvojne 

organizacije takoj ne bodo začele prilagajati 

zahtevam trgov, bodo podjetja izgubljala 

konkurenčno prednost in kaj kmalu začela iskati 

nove centre razvoja. 

 V času šolanja se ljudje že učijo egoizma in ne 

spoznavajo timskega dela, kar pomeni za regijo 

nevarnost v vseh dejavnostih in sektorjih. 

Prostor 

 Nadaljevanje stihijske pozidave. Poselitev se še 

naprej nenadzorovano širi, oblikovanje brezoblične 

metropole. 

 Popuščanje kapitalskim interesom pri prostorskem 

urejanju območij. 

 Prevelik vpliv trenutnih trendov namesto oziranja na 

druge možnosti in prihodnost. 

Izobraževanje 

 Z bolonjskimi procesi lahko pride do odliva 

vrhunskih kadrov v tujino, medtem ko že sedaj ti 

težje dobijo zaposlitev v regiji, podobno je s težje 

zaposljivimi posamezniki z nižjo oziroma poklicno 

izobrazbo. 

Komunalne storitve 

 Nadaljevanje neustrezne državne politike glede 

komunalne infrastrukture in cen lahko povzroči 

resen zaostanek pri potrebnem vzdrževanju in 

investicijah in dolgoročno ogrozi kakovost 

komunalnih storitev. 

 Večina virov pitne vode je v plitvih prodnih 

vodonosnikih, kjer relativno hitro lahko pride do 

onesnaženja in s tem prekinitve oskrbe. 

Okolje 



  

 
 

  
Priloga št. 1 – Celotna analiza stanja (v Strategiji razvoja in trženja turizma  
za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016 so zgolj ugotovitve)   24 
 

 Oblikovanje somestja – mrežaste strukture urbanih 

in zelenih površin, ki si delijo posamezne funkcije. 

 Oblikovanje funkcionalno zaokroženih naselij in 

četrti, ki upoštevajo potrebe prebivalstva. 

Izobraževanje 

 Partnerstva med izobraževanjem in gospodarstvom. 

 Partnerstva znotraj izobraževanja. 

 Razvoj srednjih in višjih šol v okolici Ljubljane z 

močno povezavo z gospodarstvom. 

Komunalne storitve 

 Doseganje ekonomije obsega in zmanjševanje 

tveganj s povezavami med infrastrukturnimi sistemi 

in upravnimi deli komunalnih podjetij. 

 Nove tehnologije in storitve. 

Okolje 

 Za ohranitev okolja je predvsem potrebno 

sodelovanje med občinami pri usklajenem 

načrtovanju v prostoru tako za zagotovitev 

primernih površin za stanovanjsko gradnjo kot tudi 

za zagotovitev učinkovitega javnega prevoza. 

 Zaradi slabšanja stanja okolja lahko predvsem v 

mestnih jedrih pride do poslabšanja življenjskih 

pogojev, kar poleg drugih sprememb (zaostajanje v 

razvoju) lahko povzroči še večje probleme pri 

razvoju teh delov regije. 

 Slabo varovanje podzemnih voda lahko povzroči 

zapiranje posameznih delov vodooskrbnega sistema 

in trajno poškodovanje vodnih zajetij. 

 

 

1.7 Povzetek ključnih značilnosti z oblikovanjem ugotovitev, kot izhajajo 

iz predstavitve regije 
 

 

UGOTOVITEV ŠT. 1: REGIJA OSREDNJA SLOVENIJA KOT ENA IZMED DVANAJSTIH SLOVENSKIH REGIJ, A 

SREDIŠČNA,  NAJBOLJ RAZVITA IN Z GLAVNIM MESTOM. 

 

Projekt vzpostavitve in delovanja RDO za Osrednjo Slovenijo se pripravlja za Osrednjeslovensko regijo 

kot razvojno regijo na nivoju SKTE10 oziroma za Osrednjeslovensko statistično regijo11. Regionalna 

razvojna agencija te regije (RRA LUR) to regijo imenuje Ljubljanska urbana regija, vendar jo za potrebe 

regionalne destinacijske organizacije na področju turizma imenujemo Osrednja Slovenija (v angleščini 

Central Slovenia), saj ime že samo po sebi sporoča določene prostorske značilnosti regije (umeščenost v 

središče Slovenije). Hkrati ime sovpada z imenom Osrednjeslovenske regije, z jasno določeno prostorsko 

entiteto administrativnega značaja, kar pomeni, da ime ne zavaja. 

 

Regija združuje 26 občin in 7 upravnih enot.  

                                                
10

   SKTE − standardna klasifikacija teritorialnih enot. 
11

 Statistične regije Slovenije so vmesna raven med državno (nacionalno) in lokalno ravnijo (občine, naselja, krajevne skupnosti idr). 
Statistični urad Republike Slovenije je za izkazovanje statističnih podatkov na regionalni ravni prevzel členitev Slovenije na  t. i. 
funkcionalna območja oziroma planske regije in jih poimenoval statistične regije. 
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Poleg ugodne lege je njena pomembna prednost dejstvo, da se v regiji nahaja GLAVNO MESTO DRŽAVE, 

ki je gospodarsko, kulturno, izobraževalno, zdravstveno, sodno in upravno središče države. Po svoji legi je 

to središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa 

druga največja regija v Sloveniji. Hkrati je to gospodarsko najbolj razvita regija. Po številu turističnih 

prenočitev je na petem mestu, po rasti prenočitev v letu 2010 na prvem mestu, sama prestolnica pa je 

vodilna občina glede deleža tujih prenočitev. 

 

UGOTOVITEV ŠT. 2: REGIJA JE KOMPAKTNA − UMEŠČENA MED RAZNOLIKE NARAVNE GEOGRAFSKE 

ENTITETE, OPREDELJUJE JO LJUBLJANA, OKOLI KATERE TVORI ZELENI OBROČ 25 OBČIN. 

 

Regija leži v osrednjem delu Slovenije. Severni del sega v Kamniško-Savinjske Alpe vse do Kamniške 

Bistrice in dalje do Grintovca, na vzhodu zajema del Posavskega hribovja, na jugu je meja definirana po 

kraških poljih v črti Logatec, Borovnica, Velike Lašče, na zahodu zavzema del Polhograjskega hribovja, njen 

osrednji del pa obsega južni del Ljubljanske kotline z Ljubljanskim barjem. Gozdovi pokrivajo 59 % 

površine regije, 20 % je travniških površin, 7 % njiv, nekaj več kot 7% pa je pozidanih površin.  8,1 % 

svojega območja za zavarovano območje, 22 % območja regije je razglašenega za območje Nature 2000. 

 

Okoli Ljubljane kot zeleni objem/obroč tvori 25 občin. 
 

UGOTOVITEV ŠT. 3: REGIJA JE MOČNO STORITVENO NARAVNANA.  

 

Regija ustvari dobro tretjino celotnega slovenskega BDP, od tega kar tri četrtine v storitvenih dejavnostih.  

turizem postaja vse pomembnejša gospodarska panoga – poleg Ljubljane in Kamnika turizem kot 

potencialno gospodarsko dejavnost vse bolj prepoznavajo tudi druge občine v regiji. Čeprav turizem ne bo 

igral pomembnejše vloge v BDP-ju teh občin, pa lahko predstavlja pomembno podjetniško priložnost kot 

tudi priložnost za večjo prepoznavnost. Vendar pa je ob tem vse večjem prepoznavanju potencialov 

turizma zelo redke tiste občine, ki so že konkretizirale aktivnosti in turizmu dodelile ustrezne kadrovske in 

finančne vire oziroma razvile ustrezno podporno okolje za razvoj turizma. V večini občin obstaja 

precejšen razkorak med opredeljenimi potenciali in pa dejanskim izkoriščanjem le-teh. 

 

Aktualni Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 pomena in 

pozicije turizma ne opredeljuje (vendar identificira projekte, ki so vključeni tudi v Izvedbeni načrt), saj 

program ni pripravljen panožno, hkrati pa Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA 

LUR) vse aktivneje prepoznava njegove potenciale. Cilj je, da se turizem jasno umesti v nov strateški 

dokument na nivoju regije (v obdobju 2014 do 2020).  

 

UGOTOVITEV ŠT. 4: DOBRA GEOSTRATEŠKA LEGA, DOBRA DOSTOPNOST – A ZNOTRAJ LE-TE 

ZAOSTAJANJE V LETALSKIH POVEZAVAH – IN SLABA MOBILNOST ZNOTRAJ REGIJE.  

 

Za regijo velja, da ima zelo ugodno prometno lego in s tem dobro cestno, železniško in letalsko 

dostopnost – regija ima z lego na križišču 5. in 10. evropskih transportnih koridorjev, z železniškim 
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vozliščem in bližino pristanišča v Kopru ter mednarodnega letališča Jožeta Pučnika (Brnik) vzpostavljene 

vse ozemeljske pogoje, da postane središče metropolitanskega evropskega razvojnega področja.  

 

Vendar pa Ljubljana, če jo primerjamo z evropskimi mestnimi destinacijami, sodi med slabše letalsko 

mednarodno povezana mesta, kar je prepoznano kot ena ključnih ovir za njen hitrejši turistični in 

siceršnji razvoj. Ta prepoznana pomanjkljivost ni problem le Ljubljane, temveč celotnega slovenskega 

turizma (zaradi česar je eden glavnih ciljev slovenskega turizma povečati letalsko dostopnost), znotraj 

ljubljanskega turizma pa je ta slabost še posebej pereča za večjo konkurenčnost poslovnega turizma. 

Vendar pa dostopnost avio trgov oziroma avio gostov ni vezana le na brniško letališče, temveč tudi na 

mednarodna letališča v širši regiji (mednarodna letališča Gradec, Celovec, Dunaj, Trst, Zagreb in Benetke), 

ki jih je potrebno bolje izkoristiti, poleg tega se napovedujejo nove povezave z nizkocenovnimi ponudniki. 

 

Ob tem se kot ena od slabosti izpostavlja slaba povezanost regije po tirih. Na tem področju situacija v 

regiji že desetletja stagnira oziroma se celo ukinjajo povezave. Hkrati pa ravno potovanje z vlakom v svetu 

velja za vse bolj uveljavljeno in trajnostno naravnano opcijo prevoza. V konceptu razvoja trajnostnega 

turizma in zelenih doživetij, kot je zastavljen v regiji, tako velja doba železniška povezava znotraj regije za 

izredno pomembno za odkrivanje regije.  

 

Mobilnost v regiji pomembno sooblikuje dejstvo, da v Mestno občino Ljubljana vsak dan pride na delo ali 

v šolo okoli 140.000 ljudi iz drugih občin v širšem prostoru, čemur se pridruži tudi znaten delež 

primestnih potovanj zaradi drugih razlogov, kot so službene poti, nakupovanje in prosti čas (slaba 

mobilnost nemotoriziranih uporabnikov, zastoji v prometu, obremenitev okolja z emisijami in hrupom ter 

slaba prometna varnost). Kot glavni izziv razvoja ter mobilnosti v Ljubljani in regiji je vzpostavitev 

alternative osebnemu vozilu – tako je RRA LUR v sodelovanju z vsemi občinami v regiji pripravila nalogo 

Strokovne podlage za urejanje javnega prometa v regiji, ki  predstavlja strokovne osnove za urejanje in 

vzpostavitev visokokakovostnega javnega potniškega prometa v regiji do leta 2027.  
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2. ANALIZA PRIMARNE IN SEKUNDARNE TURISTIČNE PONUDBE  

V REGIJI 
 

 

Uvodno pojasnilo glede inventarizacije primarne in sekundarne ponudbe na nivoju regije: Pri analizi smo 

izhajali iz inventarizacije in analize na nivoju posameznih občin (obdelava uvodnih vprašalnikov, ki so jih 

izpolnile občine), ki je opravljena v Prilogi št. 2.  

 

Naj izpostavimo, da: 

 

1. Pri inventarizaciji izhajamo iz PODATKOV, KI SMO JIH PRIDOBILI IZ: 

 

a. Uvodnih vprašalnikov, ki so jih izpolnile vse občine; 

b. Analizirali smo vse razpoložljive razvojne in trženjske dokumente na ravni posamezne občine; 

c. Pridobili druge sekundarne vire, ki so dosegljivi v literaturi ali/in na svetovnem spletu. 

 

2. Primarno in sekundarno ponudbo zgolj navajamo (delamo popis oziroma inventarizacijo), medtem 

ko glede na naravo dokumenta (strateški dokument na nivoju celotne regije, ki vključuje 26 občin) ni 

cilj navajati poglobljene opise posameznih znamenitosti oziroma elementov ponudbe. 

 

3. Vključene so večinoma pomembnejše naravne in kulturne znamenitosti, prireditve in druga 

ponudba. Potrebno je poudariti, da glede na regionalno raven dokumenta namen ni bil narediti 

podroben popis celotne ponudbe (kar je ponavadi naloga dokumentov na občinski ravni oziroma na 

ravni mikro destinacije), temveč so bile tudi občine v popisu pozvane, da že same izvedejo 

določeno selekcijo (z vidika, katera ponudba se lahko vključi za turistične namene; vendar pa bo 

potrebna naknadna selekcija pri pripravi trženjskih infrastrukturnih orodij, kot so internet, brošure, 

programi). 

 

4. Zaradi regionalne narave dokumenta ni vključena poglobljena problemska analiza za posamezno 

občino (problematika se črpa iz obstoječih dokumentov na ravni občine, predvsem pa iz izpolnjenih 

uvodnih vprašalnikov), temveč je problemska analiza po posameznih sektorjih primarne in 

sekundarne ponudbe narejena na ravni regije kot celote.  

 

V okviru tega poglavja podajamo analizo PO NASLEDNJIH KLJUČNIH PODROČJIH – za vsak sklop pa tudi 

sproti POVZEMAMO KLJUČNE ZNAČILNOSTI IN UGOTOVITVE: 

 

1. Primarna turistična ponudba ( poglavje 3.1) 

 Naravne vrednote ( poglavje 3.1.1) 

 Kulturna dediščina oziroma znamenitosti ( poglavje 3.1.2) 
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 Povzetek ključnih značilnosti z oblikovanjem ugotovitev, kot izhajajo iz primarne ponudbe 

(naravne vrednote in kulturna dediščina) ( poglavje 3.1.3) 

2. Sekundarna turistična ponudba ( poglavje 3.2) 

 Nastanitvene zmogljivosti ( poglavje 3.2.1) 

 Gostinska ponudba in ponudba lokalnih izdelkov ( poglavje 3.2.2) 

 Turistične prireditve ( poglavje 3.2.3) 

 Ponudba kolesarskih, pohodnih, učnih in drugih tematskih poti ter športna infrastruktura ( 

poglavje 3.2.5) 

 Ponudba poslovnega turizma (kulturni, športno-rekreacijski, seminarski/kongresni in prireditveni 

objekti) ( poglavje 3.2.5) 

 Turistični proizvodi ( poglavje 3.2.6) 

 Povzetek ključnih značilnosti z oblikovanjem ugotovitev, kot izhajajo iz analize sekundarne 

ponudbe ( poglavje 3.2.7) 

3. Turistično povpraševanje ( poglavje 3.3) 

4. Trženje ( poglavje 3.4) 

5. Organiziranost na področju turizma ( poglavje 3.5) 

 

 

2.1 Pregled in analiza primarne ponudbe (naravne vrednote in kulturna 

dediščina)  
 

 

2.1.1 Naravne vrednote 
 

 

POZICIJA NARAVNIH VREDNOT V TURIZMU V REGIJI 

 

Čeprav so glavne primerjalne prednosti regije (predvsem glede na prevladujoči urbani karakter mestne 

destinacije Ljubljane v regiji, ki ga dopolnjujejo še druga mesta oziroma kraji) RAZNOLIKA IN BOGATA 

KULTURNA DEDIŠČINA, pa so NARAVNE VREDNOTE POMEMBEN SESTAVNI DEL PRIVLAČNOSTI REGIJE, 

trenutno v veliki meri še neizkoriščen v turističnem pomenu. Regija dejansko nima ene vodilne, 

prevladujoče in prepoznavne naravne vrednote, temveč več manjših, ki pa še tudi niso turistično valorizirane 

(ponudba, organiziran obisk, upravljanje naravne vrednote). 

 

 

Dejstvo je, da regija na področju naravnih vrednot ne more konkurirati drugim destinacijam v Sloveniji, ki 

svojo pozicijo na trgu gradijo prav na naravi temelječem turizmu in aktivnostih, ki se odvijajo v naravi (kot 

so Julijske Alpe, Dolina Soče, Bohinj, Kranjska Gora itd), LAHKO PA NARAVO IN AKTIVNOSTI V NARAVI 

MOČNEJE VKLJUČI V SVOJO TURISTIČNO PONUDBO. Še posebej se lahko skozi ohranjene naravne vrednote 

in možnosti tako za rekreacijo kot preživljanje aktivnega oddiha izboljšuje razlikovanje Ljubljane v odnosu 



  

 
 

  
Priloga št. 1 – Celotna analiza stanja (v Strategiji razvoja in trženja turizma  
za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016 so zgolj ugotovitve)   29 
 

do drugih evropskih prestolnic, kjer naravno okolje ni tako blizu in hitro dosegljivo prestolnici; hkrati 

naravno okolje in možnosti za rekreacijo predstavlja potencial za domačega, lokalnega prebivalca (trenutno 

tudi neorganizirano in zato brez finančnih učinkov). 

 

 

Do sedaj Ljubljana naravnih vrednot v bližnji okolici (s čemer imamo v mislih predvsem aktivnosti in 

doživetja, ki jih le-te omogočajo) ni močneje izkoriščala za pozicioniranje ali motiviranje za obisk, prav tako 

jih ni – razen nekaj izjem – vključevala v programe.  

 

Na drugi strani pa so občine v okolici svojo ponudbo gradile prav na naravnih vrednotah, pri čemer pa niso 

imele dovolj razvite ponudbe (aktivnosti, doživetja), ki bi dejansko motivirala za obisk. Velik del občin na 

svojih občinskih spletnih straneh pod kategorijo turizem predstavlja posamezne naravne privlačnosti, z 

bolj ali manj podrobnimi opisi, vendar v veliki meri brez konkretnih in trženjsko privlačnih informacij, kaj je 

mogoče tam doživeti. V zadnjem času je pomemben korak naprej storilo Ljubljansko barje – z ustanovitvijo 

Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, ki začenja delati tudi na razvoju in trženje ponudbe. Med 

izjemami velja izpostaviti tudi Kamnik z Veliko planino – ki ima svojega organizatorja in izvajalca ponudbe. 

 

 

OBMOČJA Z NARAVOVARSTVENIM STATUSOM V REGIJI 

 

V regiji je veliko območij, ki so pomembna za ohranjanje različnih habitatov in so življenjski prostor 

številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Večina teh območij je vključenih v kategorijo 

Ekološko pomembnih območij, med posebna varstvena območja Natura 2000 ali med območja naravnih 

vrednot, nekatera območja so že zavarovana, nekatera so predlagana za zavarovanje.  

 

27 % površin v regiji je vključenih med ekološko pomembna območja (kamor se uvršča Ljubljansko barje, 

Krimsko hribovje-Menišija, Zaplana, Radensko polje, Kamniško-Savinjske Alpe, Menina planina, Rožnik, 

Šmarna gora, Rašica, Dobeno itd.). Posebno varstveno območje Natura 2000 obsega 22 % površine regije; v 

območje Natura 2000 je vključeno Ljubljansko barje, Krimsko hribovje, Kamniško-Savinjske Alpe, Menina 

planina, Šmarna gora, Planinsko polje itd. 

Osrednjeslovenska regija je razglasila 5,17 % SVOJEGA OBMOČJA ZA ZAVAROVANO OBMOČJE (Slovenija je 

sicer ena od držav z najvišjo stopnjo biotske raznovrstnosti v Evropski uniji in ima trenutno z različnimi 

varstvenimi kategorijami, ki upoštevajo mednarodno kategorizacijo IUCN zavarovanega 12,6 % ozemlja12 

oziroma 256.120 ha). O veliki skrbi za ohranjanje naravnih virov v regiji pa govori podatek, da je 22 % 

OBMOČJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE RAZGLAŠENEGA ZA OBMOČJE NATURE 2000. V spodnji tabeli 

prikazujemo delež površine v regiji glede na status območja z naravovarstvenim statusom. 

 

                                                
12 Trenutno imamo v Sloveniji: 1 narodni park, 3 regijske parke, 44 krajinskih parkov, 1 strogi naravni rezervat, 56 

naravnih rezervatov in 1191 naravnih spomenikov. Vir: Agencija RS za okolje, stanje februarja 2009, vir je iz leta 2011. 
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Tabela št. 2: Območja z naravovarstvenim statusom v Osrednjeslovenski regiji 

 

Območja z naravovarstvenim statusom  % površine 

Ekološko pomembno območje (območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje 

ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti) 

26,81 

 

Ekološko pomembno območje – osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri 24,81 

Posebna varstvena območja NATURA 2000 (ekološko pomembno območje, ki je na ozemlju 

EU pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter 

rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov) 

 

21,74 

 

Območja, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna območja varstva, pa 

z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) niso določena za Natura 

območja (območja dodana z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih 

varstvenih območjih – območjih Natura 2000) 

0,50 

 

Območja naravnih vrednot (so poleg redkih, dragocenih, znamenitih naravnih pojavov tudi 

drugi vredni pojavi, sestavine oziroma deli žive ali nežive narave, naravno območje ali del 

naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava) 

7,57 

 

Zavarovano območje (ožje ali širše območje narave, za katere je vlada ali pristojni organ ene 

ali več lokalnih skupnosti ali skupaj vlada in pristojni organ ene ali več lokalnih skupnosti 

sprejel akt o zavarovanju; ožja zavarovana območja so naravni spomenik, naravni rezervat in 

strogi naravni rezervat, širša zavarovana območja so narodni, regijski in krajinski park) 

5,17 

 

Vir: Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije (Urbanistični inštitut Republike 

Slovenije, Institut »Jožef Stefan« Ljubljana, 2009), Tematska delavnica »Narava in vode«  

 

 

Največji delež površin, vključenih v posebno varstveno območje Natura 2000 ima občina Borovnica (90,2 

%), sledita ji občini Brezovica (89,2 %) in Ig (80,7 %). Več kot polovico svojih površin ima znotraj območij 

Natura 2000 tudi občina Vrhnika (51,4 %). Velik del površin znotraj območja Natura 2000 imajo občine 

Logatec, Log – Dragomer, Trzin, Mengeš, Škofljica, Kamnik, Vodice, Moravče, Velike Lašče, Medvode in 

Ljubljana.  

 

 

Tabela št. 3: Ekološko pomembna območja (EPO) in območja Natura 2000 po občinah v regiji 

 

 EPO Natura 2000 

Borovnica Krimsko hribovje-Menišija, Ljubljansko barje Krimsko hribovje, Ljubljansko barje 

Brezovica Krimsko hribovje-Menišija, Ljubljansko 

barje 

Krimsko hribovje-Menišija, Ljubljansko barje, 

Podpeška jama 

Dobrepolje Kompoljska jama, Podpeška jama, Potiskavec, 

Skendevnica 

Podpeška jama, Skednevnica, Kompoljska 

jama-Potiskavec 

Dobrova – Polhov 

Gradec 

Butajnova, Briše, Polhograjska Grmada, 

Podreber-Dvor, Tošč 

Butajnova, Briše, Gradaščica, Podreber-Dvor 

Dol pri Ljubljani Reka Sava Reka Sava 

Domžale Bistrica, Češeniške in Prevojske gmajne, Ihan, 

Ihanska jama, Dolga jama 

Prevoje, Ihan, Ihanska jama 
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Grosuplje Bičje, Lučka jama, Radensko polje,Škocjan, 

Zatočna jama-Viršnica-Lazarjeva jama, 

Županova jama, Mala Loka pri Višnji Gori 

Zagradec pri Grosupljem, Bistrica, Mekinje, 

Radensko polje – Viršnica, Lučka jama, Sržene 

luže, Škocjan 

Horjul Vrzdenec Vrzdenec  

Ig Ljubljansko barje, Krimsko hribovje, Menišija Ljubljansko barje, Krimsko hribovje 

Ivančna Gorica Kraška jama, Krka, Šimenkova jama  Šimenkova jama, Kraška jama, Globočec 

(jama), Vodena jama  

Kamnik Kamniško-Savinjske Alpe, Menina planina  Kamniško-Savinjske Alpe, Menina planina  

Komenda Tunjiščica, Zadnje struge pri Suhadolah Zadnje struge pri Suhadolah 

Litija Sava Sava  

Ljubljana Ljubljansko barje, Rožnik, Rakovnik, Sava, 

Vevče 

Ljubljansko barje, Krimsko hribovje, Sava; 

Medvode-Krsnice 

Log - Dragomer Ljubljansko barje  Ljubljansko barje 

Logatec Krimsko hribovje – Menišija (Logaški ravnik), 

Notranjski trikotnik, Zaplana, Medvedje Brdo, 

Žejna dolina, Zelena dolina, Dolina Črnega 

potoka, Jezerc, Trnovski gozd in Nanos 

Planinsko polje, Medvedje Brdo, Zaplana, 

Jezerc pri Logatcu, Žejna dolina, Krimsko 

hribovje – Menišija (Logaški ravnik), 

Notranjski trikotnik, Trnovski gozd in Nanos 

Lukovica Krašnja  

Medvode Babja luknja, Dobeno, Gobavica, Sava od 

Mavčič naprej, Šmarna gora 

Šmarna gora, jama Babja luknja 

 

Mengeš Rašica, Dobeno, Gobavica Rašica 

Moravče Kandrše, Rača od Krašc do Zaloga Kandrše 

Škofljica Ljubljansko barje Ljubljansko barje 

Šmartno pri Litiji Zgornja Jablanica, Vintarjevec Zgornja Jablanica, Vintarjevec 

Trzin Rašica, Dobeno, Gobavica Rašica 

Velike Lašče Mišja dolina z Velikimi logi  

Vodice Rašica, Dobeno, Gobavica Rašica 

Vrhnika Ligojna, Ljubljansko barje, Zaplana Ligojna, Ljubljansko barje, Zaplana 

Vir Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije (Urbanistični inštitut Republike 

Slovenije, Institut »Jožef Stefan« Ljubljana, 2009), Tematska delavnica »Narava in vode« 

 

 

Krajinski park Polhograjski dolomiti je bil razglašen z odlokom že leta 1974. Park se nahaja na območju 

občin Dobrova-Polhov Gradec, MOL in Medvode. Gre za območje izjemne biotske pestrosti, kjer so 

nahajališča nekaterih endemičnih rastlin, kranjskega petoprstnika in Blagajevega volčina. Park je vse od svoje 

ustanovitve brez upravljavskega načrta. 

 

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je bil zavarovan z odlokom leta 1984. Razteza se na SZ obrobju 

mesta Ljubljane in obsega mestni park Tivoli ter parkovna gozda Rožnik in Šišenski hrib. 

 

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje je bila sprejeta oktobra 2008. Krajinski park Ljubljansko barje 

se razteza na območju občin Vrhnika, Borovnica, Brezovica, MOL, Ig in Škofljica. Na Ljubljanskem barju je 

visoka naravna ohranjenost prostora in se stopnjuje v depresijskih območjih, kjer se njivski svet z drobno 
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parcelacijo postopno spreminja v travniški in ta v krajino logov. Obvodno rastje, ki spremlja melioracijske 

jarke in Ljubljanico ter osamelci povečujejo pestrost in prostorski red območja. 

 

Krajinski park Šmarna gora obsega Šmarno goro z Grmado. Park se nahaja v občinah Medvode, Vodice in 

MOL. Šmarna gora z Grmado je značilen osamelec, ki je zaradi bližine mesta zelo obiskan. Za Grmado je 

značilna ekološka vegetacijska meja in termofilne vrste. 

 

 

Tabela št. 4: Zavarovana območja in območja predlagana za zavarovanje v LUR 

 

Zavarovana območja Občina  Status 

Spominski park revolucionarnih 
tradicij Domžale 

Domžale, Moravče Spomenik oblikovane narave 
 

Tivoli – Rožnik – Šišenski hrib Mestna občina Ljubljana  Krajinski park 
Polhograjski Dolomiti Dobrova – Polhov Gradec, Medvode, 

Mestna občina Ljubljana 
 

Krajinski park 

Ljubljansko barje Mestna občina Ljubljana, Vrhnika, 
Borovnica, Brezovica, Ig, Škofljica 

Krajinski park  

Arboretum Volčji Potok  Kamnik, Domžale Kulturni spomenik nacionalnega 
pomena 

Lipov drevored Logatec Naravni spomenik (v občini Logatec 
je 50 zavarovanih območij, od tega je 
49 naravnih spomenikov in 1 naravni 
rezervat) 

Visoko barje Jezerc pri Ostrem vrhu Logatec Naravni rezervat (v občini Logatec je 
50 zavarovanih območij, od tega je 
49 naravnih spomenikov in 1 naravni 
rezervat) 

Jezero pri Podpeči Brezovica Naravni spomenik 
Podpeški kamnolon Brezovica Naravni spomenik 

Območja predlagana za zavarovanje 
na državni ravni 

Občina  Status 

Kamniško – Savinjske Alpe  Regijski park (v ustanavljanju) 

Krka Ivančna Gorica Krajinski park 
Radensko polje Grosuplje Krajinski park (v ustanavljanju, 

odločba bi naj bila sprejeta do konca 
2011) 

Menina planina Kamnik  
Rašica (območje Rašice, Dobena in 
Gobavice) 

Trzin, Mengeš, Vodice, Mestna 
občina Ljubljana 

Krajinski park 

Iški Vintgar Brezovica, Ig, Velike Lašče  

Šmarna gora Medvode, Mestna občina Ljubljana Krajinski park 

Grajski kompleks Krumperk Domžale  
Vir: Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije (Urbanistični inštitut Republike 
Slovenije, Institut »Jožef Stefan« Ljubljana, 2009) 
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Karta št. 9: Obstoječa zavarovana območja v Sloveniji  

 
Vir: Agencija RS za okolje, http://www.arso.gov.si/narava/zavarovana%20obmo%c4%8dja/karta/, 2010  

 

 

Med najbolj poznanimi in pomembnejšimi naravnimi vrednotami so: Krajinski park Ljubljansko barje, 

Velika planina, dolina Kamniške Bistrice (z izvirom), soteska Iški vintgar, med nastajajočimi krajinskimi parki 

pa so naravne točke, ki so kot rekreacijsko-izletniške točke prepoznavne predvsem na domačem trgu 

(Šmarna gora, Tivoli – Rožnik – Šišenski hrib, Rašica).  

 

Na splošno gre na področju naravnih vrednot predvsem za naravne vrednote, ki so prepoznavne v 

Sloveniji, ne pa na tujih trgih. V primerjavi z nekaterimi prepoznavnimi slovenskimi naravnimi vrednotami 

ne dosegajo tolikšne prepoznavnosti, zato je PRI NJIHOVI VALORIZACIJI POTREBNO GRADITI NA 

NASLEDNJIH ZNAČILNOSTIH: 

 

a. Številne naravne vrednote in zavarovana območja narave na samem pragu prestolnice; 

b. Velik kontrast med »belo« Ljubljano« in »zelenim objemom«, ki ga okoli Ljubljane tvori 25 občin;  

c. Bližina med mesti (urbanim) in podeželjem (avtentičnim) − to okolje je težko kategorizirati kot 

podeželsko ali ruralno, vsekakor pa gre kljub zgostitvenim poselitvenim centrom za v veliki meri 

naravno okolje; 

d. Povezovanju, oblikovanju zaokroženih doživetij – za izlet ni dovolj le ena naravna ali kulturna 

znamenitost, potrebno je združiti nekaj tovrstnih atrakcij, dodati kulinarično izkušnjo in drugo 

ponudbo (lahko je to prireditev, obisk ekološkega sejma, prikaz starih običajev, vodenje), z elementi 

zgodb;  
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e. Eno so naravne vrednote kot znamenitosti (ogled – odkrivanje), drug je naravno okolje kot 

možnost za sprostitev, rekreacijo. 

f. Predvsem pa je potrebno razvijati ponudbo, doživetja in ustrezno infrastrukturo (dostopnost, 

urejenost, označenost, interpretacija itd.). 

 

 

 

V spodnji tabeli podajamo pregled naravnih vrednot po občinah (vir so uvodni vprašalniki, ki so jih izpolnile 

občine same, ta popis pa je vzet iz priloge št. 2), medtem kot doživetja in aktivnosti, ki jih le-te omogočajo, 

predstavljamo v produktnem delu analize. 

 

 

Tabela št. 5: Pregled naravnih vrednot po občinah (vir so uvodni vprašalniki, ki so jih izpolnile občine same, 

ta popis pa je vzet iz priloge št. 2) – razporejenih po turističnih destinacijah 

 

Opomba: V popis so vključeni GLAVNI elementi naravnih vrednot in ne zajema popisa celotne primarne ponudbe (ta 

obstaja na lokalnih ravneh). Občine so bile v uvodnih vprašalnikih pozvane, da opredelijo tiste naravne vrednote, ki so 

lahko zanimive za obiskovalca. Izvajalec analize se zaveda omejitev tega pristopa, saj nastajajo na določenih mestih 

precej neprimerljive navedbe (glede ravni in glede obsega), zato izpostavljamo, da gre za popis ponudbe, ki je v naslednji 

fazi osnova za selekcijo oziroma izpostavitev tiste ponudbe, ki bo predstavljena na bolj poenoten način v promocijskih 

orodjih. 

 

 

NARAVNE VREDNOTE 

Občina  Naravne vrednote – naravne znamenitosti  

Turistična destinacija Ljubljana 

Mestna občina 

Ljubljana 

 Ljubljanica 

 Ljubljansko barje 

 Krajinski park Rožnik, Tivoli, Šišenski hrib 

 Botanični vrt 

 Park Tivoli 

Krajinski park Ljubljansko barje (opomba: naravne vrednote, ki jih navajamo spodaj po občinah, niso nujno zgolj v 

Krajinskem parku Ljubljansko barje, temveč v celotni občini) 

Borovnica  Soteska Pekel  

 Golobja jama 

Brezovica  Jezero pri Podpeči 

 Goriški mah 

 Krajinski park Ljubljansko barje 

 Podpeški kamnolom 

 Ljubljanica s pritoki   

 Ljubljanica - paleostruga 

 Iška z Zalo - soteska 

 Jezero Rakitna 

 Kraško polje Ponikve pri Preserju 
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 Rakitna - kraško polje s ponikvami 

 Brinarjeva oziroma Klanška jelka 

Ig  Soteska Iški vintgar 

 Ribniki v Dragi 

 Iški morost 

 Krim  

 Koslerjeva gošča/Koslerjev gozd 

Log-Dragomer  V uvodnem vprašalniku, ki ga je izpolnila Občina Log – Dragomer, niso navedli nobene 

naravne znamenitosti – razen zavarovanega območja Krajinski park Ljubljansko barje 

Škofljica  Dolina Želimeljščice 

 Strajanov breg 

Vrhnika  Vrhniška jama 

 Trije izviri Ljubljanice (Retovje, Močilnik, Bistra) 

 Kuclerjev kamnolom 

 Mali plac in Jurčevo šotišče 

 Razgledni stolp na Planini 

Srce Slovenije 

Dol pri Ljubljani  Graščinski park, Dol pri Ljubljani 

 Reka Sava in njeni pritoki 

 Posavsko hribovje – razgledne točke, gozdovi in vrhovi 

 Izviri, vrelci in stoječe vode 

 Sotočje treh rek (Save, Ljubljanice in Kamniške Bistrice) 

Domžale  Blata in Mlake 

 Češeniške gmajne 

 Železna in Babja jama 

 Kamniška Bistrica (kot Zelena os regije) 

 Šumberk – zelena oaza s plezališčem 

 Češminov park 

 Glinokopna jezera (Plastenka – Črnelo) 

 Izviri tople vode (Zalog – Kokošnje) 

 Pohodne poti (Gorjuša – Sv. Trojica – Konfin) 

Ivančna Gorica  Reka Krka s svojim izvirom v Krški jami 

Kamnik  Dolina Kamniške Bistrice (naravne vrednote: izvir, slap Orglice, Veliki in Mali Predaselj …) 

 Velika planina  

 Kamniško-Savinjske Alpe 

 Tuhinjska dolina 

 V to ponudbo bi lahko uvrstili tudi Arboretum Volčji Potok in Naravni zdravilni park Tunjice 

(čeprav bolj sodi pod drugo ponudbo)  

Komenda  Iz leta 1748 zasajene mogočne lipe pri cerkvi sv. Petra 

 Drevo črna jelša v območju Natura 2000 

 Čukov bajer, ki je raj za žabe, divje race in ribe 

 Mali in Veliki bajer v gozdu pri Podborštu 

Litija  Številni kraški pojavi: na območju Litije je 11 brezen, 9 jam, 9 spodmolov in en kraški izvir. 

Pomembni fosilni nahajališči sta na Vačah in na Dolah pri Litiji. V Ponovičah in v rudniku 

Sitarjevec sta nahajališči mineralov državnega pomena 
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 Med geomorfološkimi oblikami izstopata skalni samotar nad Savo pri Renkah in naravno 

okno v grapi Mošnjaka 

 Botanično zanimiva je dolomitna vzpetina na Ostrežu, tri lipe (Spodnja Slivna, Gradišče pri 

Dolah, Ponoviče), vinska trta in bodika v Zgornjih Tepah in Zglavnici. Pomembni sta 

mokrišči v Ponovičah in Široki dolini 

 Reka Sava 

 Savski prodniki – stalna geološka zbirka na Bregu pri Litiji 

 Vodne ptice ob Savi na Bregu (popisno mesto DOPS) 

Lukovica   Brdo pri Lukovici – grajski park  

 Obrše – nahajališče fosilov  

 Prevoje – ribniki  

 Barja v Čemšeniških in Prevojskih gmajnah 

Mengeš   Mengeška koča na Gobavici 

 ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE: Območje Dobenega, Rašice, Gobavice, Cegvenškega in 

Puhliškega bajerja – Natura 2000 

Šmartno pri Litiji  Grajski park, lipov drevored in gozdovi ob gradu Bogenšperk 

 Jablaniška dolina del Nature 2000 

 Razgledne točke (Primskova gora, Javorje ...) 

Trzin  Bajerji 

 Žerjavčki – rastišča močvirske logarice 

 Rastišča lepega čeveljca 

 Rastišča rosike 

 Hrib Onger  

Preostale občine v regiji 

Dobrepolje  Lipov gaj/ Zdenska vas 

 Podpeška jama 

 Mlake/Kompolje Četež 

 Ponikalnica Rašice 

 Kraški pojavi 

Dobrova-Polhov 

Gradec 

 Grmada, Tošč, Lovrenc, 

 Rastišča Blagajevega volčina (ni za oglede), urejena so umetna rastišča ob Blagajevi poti 

 Krajinski park Polhograjski dolomiti 

Grosuplje  Županova jama (Natura 2000) 

 Radensko polje (Natura 2000 in krajinski park v ustanavljanju) 

Horjul  Razgledne točke 

Logatec  Planinsko polje  

 Kot naravna vrednota je v občini Logatec zavarovanih 134 enot, od tega  jih je 60 

državnega pomena;  večinoma imajo naravne vrednote geomorfološki pomen. V občini je 

41 območij naravnih vrednot, od tega jih ima 19 državni pomen. Območja naravnih 

vrednot skupno obsegajo okrog 990 ha, kar obsega 6 % celotnega ozemlja občine  

Medvode  Zbiljsko jezero 

 Krajinski park Polhograjsko hribovje 

 Krajinski park Šmarna gora 

 Naravni topli vrelec Straža v Pirničah 

 Jeterbenk 
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 Osolnik 

 Sv. Katarina 

 Druga ponudba: na prodnati savski terasi leži Tacen, kjer je urejena ena najbolj znanih 

prog za slalom na divjih vodah, kjer prirejajo svetovna in druga prvenstva v kajaku 

Moravče  Kandrše (Natura 2000) 

 Drtijščica, mokrišča 

 Rača od Krašc do Zaloga, sladkovodna školjka, potočni škržek, jamski polžki 

 Osoletova jama (kraška) in vrtače 

 Moravče, ribniki 

 Predvsem pa gozdovi, razgiban relief, zemlja, primerna za pridelavo ekološke hrane 

Velike Lašče  Soteska Iške 

 Lehnjakov slap  

 Kobilji curek  

 Bajdinški slapovi 

Vodice  Šmarna gora 

 

 

2.1.2 Kulturna dediščina13 (vključno z muzejsko ponudbo) 
 

 

Regijo na področju kulturne dediščine v največji meri opredeljuje dejstvo, da je REGIJA NA STIČIŠČU 

RAZNOLIKIH KULTUR, KI SE ODSEVAJO TAKO V MESTNIH JEDRIH KOT TUDI NA PODEŽELJU.  

 

Tako za Ljubljano kot celotno regijo velja, da ima ŠTEVILNE KULTURNE ZNAMENITOSTI, VENDAR PA NE 

RAZPOLAGA Z ENO, KI BI BILA VODILNA IN MEDNARODNO PREPOZNAVNA (tudi zgolj na ravni Ljubljane kot 

mesta ne) – medtem ko ima na primer Gorenjska z Blejskim gradom (v kombinaciji z Blejskim jezerom in 

otočkom) nesporno vodilno kulturno atrakcijo, ki dosega veliko mednarodno prepoznavnost. Pogosto je celo 

                                                
13

 Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor, razvoj in ohranjenost (snovna, 
materialna dediščina), ter s tem povezane kulturne dobrine (nesnovna, nematerialna dediščina). Zaradi njihove kulturne, znanstvene 
in splošno človeške vrednosti sta varstvo in ohranjanje kulturne dediščine v državnem interesu. 

- Snovna (materialna) dediščina so glede na svojo pojavnost v prostoru posamične stavbe, skupine stavb, območja, 
predmeti in zbirke predmetov. 

- Stavbna dediščina so stavbe, vključno s pripadajočimi napeljavami, okrasjem, opremo in pripadajočimi zemljišči, drugi 
grajeni sestavi, naselja ter njihovi deli in prostorske ureditve, tudi če so oblikovane iz naravnih prvin.  

- Arheološka dediščina so vse ostaline, predmeti in vsakršni človeški sledovi iz preteklih obdobij na površju, v zemlji in vodi, 
katerih ohranjanje in preučevanje prispevata k odkrivanju zgodovinskega razvoja človeštva in njegove povezanosti z 
naravnim okoljem in za katere je arheološko raziskovanje glavni vir podatkov. 

- Dediščinska kulturna krajina so posebna, razločljiva območja zemeljskega površja, kot jih zaznavajo ljudje in katerih 
značilnosti in prostorske ureditve so plod delovanja in medsebojnega vplivanja naravnih in človeških dejavnikov. Širši 
pomen predstavljata izraza integralna dediščina in območja nacionalne prepoznavnosti . 

- Premična dediščina in zbirke so predmeti človeškega in naravnega izvora, posamič ali v skupinah. Premična dediščina je 
tudi arhivsko in knjižnično gradivo. 

- Nesnovna (nematerialna) dediščina so znanja, spretnosti, šege in navade, prepričanja in vrednote, kot jih zaznavajo in 
uresničujejo ljudje, ki so povezani z ustvarjanjem, uporabo, razumevanjem in njenim posredovanjem sedanjim in 
prihodnjim rodovom. 
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bolj prepoznavna kot Slovenija sama in predstavlja pomembno identifikacijsko točko za celotno Gorenjsko 

kot alpsko regijo. 

 

Če izvzamemo Ljubljano, ki ji zagotovo posebno mesto daje njen status glavnega mesta – je na območju 

VELIKO MANJŠIH (A PRIVLAČNIH, ZANIMIVIH) KULTURNIH ZNAMENITOSTI, OD KATERIH LE NEKATERE 

DOSEGAJO TURISTIČNO PREPOZNAVNOST V SLOVENSKEM IN ŠIRŠEM MERILU. Med pomembnejšimi in 

bolj prepoznavnimi v okolici Ljubljane so Kamnik kot staro mesto jedro, Velika planina kot eno od redkih 

ohranjenih naselij te velikosti v Evropi, renesančni grad Bogenšperk, Plečnikova dediščina (še posebej 

Plečnikova cerkev sv. Mihaela v Črni vasi na Ljubljanskem barju), cistercijanski samostan Stična, od junija 

2011 sta dve kolišči na Igu vpisani na UNESCO Seznam svetovne dediščine, Grad Bistra in Tehniški muzej 

Slovenije, nekatere domačije, kot so Menačenkova domačija v Domžalah, Budnarjeva domačija v Kamniku 

itd.  

 

Ob tem pa je ZELO BOGATA NESNOVNA (NEMATERIALNA) DEDIŠČINA  (to so znanja, spretnosti, šege in 

navade, prepričanja in vrednote, kot jih zaznavajo in uresničujejo ljudje, ki so povezani z ustvarjanjem, 

uporabo, razumevanjem in njenim posredovanjem sedanjim in prihodnjim rodovom). 

 

Pregled dosegljivih podatkov v okviru zbiranja statističnih informacij Obiskanost izbranih turističnih 

znamenitosti, muzejev in galerij, kopališč, igralnic in igralnih salonov (SURS) so bili za leto 200814 beleženi 

obiski za naslednje turistične znamenitosti iz regije – poleg števila obiska izpostavljamo tudi število domačih 

oziroma tujih obiskovalec, s prikazom deleža, ki pokaže, DA ZNATEN DELEŽ (PRIBLIŽNO POLOVICO) TUJIH 

OBISKOVALCEV DOSEGA LE LJUBLJANSKI GRAD, MEDTEM KO JE DRUGOD TUJIH OD NIČ DO NAJVEČ 14 %::  

 

 Virtualni muzej in Razgledni stolp na Ljubljanskem gradu (ki je imel v letu 2008 122.753 

obiskovalcev, od tega 56.909, torej skoraj polovico, tujih); 

 Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana (ki je imel v letu 2008 22.250,obiskovalcev, od tega 18.797 

oziroma 84 % domačih); 

 Narodni muzej Slovenije, Ljubljana (ki je imel v letu 2008 37.510 obiskovalcev, od tega 32.229 

oziroma 86 % domačih);  

 Tehniški muzej Slovenije, Bistra (43.028 obiskovalcev, od tega 3.175 tujih obiskovalcev, kar je okoli 7 

%); 

 Rojstna hiša Ivana Cankarja, Vrhnika (3.908 obiskovalcev, po podatkih SURS-a je bil med njimi le 1 

tuj obiskovalec); 

 Trubarjeva domačija, Rašica (24.314 obiskovalcev, od tega le 590 tujih obiskovalcev); 

 Samostan Stična − slovenski verski muzej (18.067 obiskovalcev, od tega 1.500 tujih)  

 Grad Bogenšperk (10.284 obiskovalcev, od tega 152 tujih);  

                                                
14

 Z letom 2009 je Statistični urad RS prenehal izvajati raziskovanje TU-ČL na terenu, in sicer deloma zato, ker so se tako zbrani 
podatki delno podvajali s podatki, pridobljenimi z drugimi statističnimi raziskovanji in z administrativnimi viri, deloma pa zaradi 
potreb po zmanjšanju bremen poročevalskih enot in deloma zato, ker objavljanje individualnih podatkov o posameznih turističnih ali 
kulturnih znamenitostih ni v skladu z načeli uradne statistike. Novejših podatkov zato ni na voljo. 
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 Med naravnimi znamenitostmi pa Arboretum Volčji potok (41.152 obiskovalcev, od tega 3.567 tujih 

oziroma okoli 8 %) ter Županova (Taborska) jama, Grosuplje (4.008 obiskovalcev, od tega le 36 tujih). 

 

V regiji je živelo VELIKO ŠTEVILO ZNANIH OSEBNOSTI IZ SLOVENSKE ZGODOVINE, kjer je njihovo življenje in 

delo predstavljeno v spominskih oziroma rojstnih hišah (Trubarjeva domačija – Rašica, Velike Lašče, 

Spominska soba Jurija Vege – Dol pri Ljubljani, Cankarjeva spominska hiša in pot Po Cankarjevih obeležjih – 

Vrhnika, Jurčičeva domačija – Muljava, Spominska soba Frana Saleškega Finžgarja − Želimlje, Spominska soba 

prof. Tineta Orla  – Trzin, Rojstna hiša Jakoba Aljaža – Zavrh, pod Šmarno goro itd.), vendar pa je ta ponudba 

obiskana predvsem s strani domačih gostov (večji del so to šolske skupine). Občine sicer razvijajo razne 

tematske poti in ponudbo, pa tudi tržne znamke, ki temeljijo na teh osebnostih, a moramo realno oceniti, 

koliko so privlačni za tuji trg. 

 

Osrednja Slovenija ima 0,7 MUZEJEV IN RAZSTAVIŠČ NA 10.000 PREBIVALCEV, KAR JE POD POVPREČJEM 

SLOVENIJE, ki je 1,0 (Gorenjska jih ima 0,4, Obalno-kraška 0,8, Jugovzhodna Slovenija pa 1,1).  

 

REGIJA (PODOBNO KOT SLOVENIJA) NA PODROČJU MUZEJEV NASPLOH ZAOSTAJA PO PRIVLAČNOSTI IN 

KONKURENČNOSTI MUZEJSKE PONUDBE – tudi Ljubljana (kot kažejo gornji podatki o obisku tujih turistov za 

posamezne muzeje, za katere je SURS vodil podatke).  

 

Če pogledamo ponudbo izven Ljubljane, potem velja izpostaviti Tehniški muzej Slovenije (v Bistri pri Vrhniki) 

– ki poleg stalne razstavne zbirke nudi precej pestro dogajanje v obliki raznih demonstracij in delavnic za 

družine in šolske skupine ter občasnih in gostujočih razstav, sicer pa je na območju okoli Ljubljane na voljo še 

nekaj galerij in predvsem spominskih hiš oziroma sob, galerij. IZZIVI NA TEM PODROČJU SO RAZVOJ 

SODOBNE MUZEJSKE PONUDBE, KI BI DOSEGLA PRIVLAČNOST TUDI ZA TUJE OBISKOVALCE – ki bi na ta 

način ustvarjala močen motiv za obisk (primer Ljubljanskega barja, kjer so že dolgo časa iščejo možnosti 

postavitve naselbine oziroma muzeja mostiščarske dediščine – so oblikovanje privlačne, dinamične in 

sodobne muzejske postavitve, ki bi pripovedovala edinstveno ).  

 

V nadaljevanju v spodnji tabeli podajamo pregled elementov kulturne dediščine po občinah.  

 

Opomba: Pri kulturni dediščini velja enaka omejitev kot pri naravnih vrednotah. V popis so vključeni GLAVNI 

elementi kulturne dediščine in ne vključuje celotnega popisa in delitve spomenikov oziroma objektov glede na 

to, ali so uvrščeni na seznam kulturne dediščine lokalnega ali državnega pomena. Občine so bile v uvodnih 

vprašalnikih pozvane, da opredelijo tisto kulturno dediščino, ki je lahko zanimiva za obiskovalca. Izvajalec 

analize se zaveda omejitev tega pristopa, saj nastajajo na določenih mestih precej neprimerljive navedbe 

(glede ravni in glede obsega), zato izpostavljamo, da gre za popis ponudbe, ki je v naslednji fazi osnova za 

selekcijo oziroma izpostavitev tiste ponudbe, ki bo predstavljena na bolj poenoten način v promocijskih 

orodjih. 

 

 



  

 
 

  
Priloga št. 1 – Celotna analiza stanja (v Strategiji razvoja in trženja turizma  
za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016 so zgolj ugotovitve)   40 
 

Tabela št. 6: Pregled glavnih elementov kulturne dediščine po občinah (vir so uvodni vprašalniki, ki so jih 

izpolnile občine same, ta popis pa je vzet iz priloge št. 2) – razporejenih po turističnih destinacijah 

 

KULTURNA DEDIŠČINA 

Turistična destinacija Ljubljana 

Mestna občina 

Ljubljana 

 Ljubljanski grad 

 Območje ožjega mestnega jedra z baročnimi in secesijskimi stavbami 

 Pot spominov in tovarištva 

 Plečnikova arhitektura 

Krajinski park Ljubljansko barje (opomba: kulturna dediščina, ki jo navajamo spodaj po občinah, ni nujno zgolj v 

Krajinskem parku Ljubljansko barje, temveč v celotni občini) 

Borovnica  Borovniški viadukt – ostanek stebra čez 500 metrov dolgega zidanega železniškega 

viadukta 

 Jelenov viadukt  

 Čuvajnica 666 

 Zabočevo, Cerkev sv. Janeza Krstnika  

 Župnijska cerkev sv. Marjete 

 Cerkev sv. Miklavža 

Brezovica  Cerkev sv. Vida v Preserju (kulturni spomenik lokalnega pomena) 

 Župnijska kašča v Preserju (kulturni spomenik lokalnega pomena) 

 Podpeč - Vila Kobi 

 Rakitna - zaporni zid (iz obdobja Rimljanov) 

 Cerkev sv. Antona Puščavnika na Brezovici 

 Cerkev sv. Ane v Podpeči 

 Cerkev Žalostne Matere božje v Prevaljah pod Krimom 

 Cerkev sv. Duha v Vnanjih Goricah 

 Podpeč - Kamnolom 

 Arheološki najdišči Bjetenca in Grič v Goričici pod Krimom; arheloško najdišče sv. Lovrenc 

na Jezeru; arheološko najdišče Kušljanov graben v Notranjih Goricah; arheološka najdišča 

Roje, Zamedvednica in Bluše v Podplešivici; arheološka najdišča Hrib, Novi deli, Spodnji 

mah in Dobčenica v Vnanjih Goricah; Arheološko območje Ljubljansko barje -  enote, 

valorizirane za kulturni spomenik državnega pomena 

Ig  Kulturni spomenik tako po najdbah koliščarskih naseljih izpred 6000 let, kot po antičnem 

(rimskem) obdobju  (dve območji prazgodovinskih kolišč v Občini Ig sta bili vključeni na 

Unescov seznam svetovne dediščine) 

 Cerkev Sv. Martina 

 Cerkev Sv. Mihaela, Iška vas 

 Roženvenska Marijina cerkev, Tomišelj 

 Cerkev Marije Kraljice Miru na Kureščku 

 Cerkev sv. Marjete, Golo 

 Cerkev sv. Nikolaja, Visoko 

Log-Dragomer  Arheološko najdišče pri cerkvi sv. Lovrenca 

 Cerkev sv. Lovrenca 

 Domačije Na vasi 6, Stara cesta 10, Stara cesta 25, Loška 20, hlev pri hiši Loška 22, 

Vrhniška c. 4, hiša Pod Gradom 32 
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 Kapelica sv. Antona padovanskega 

 Kapelica žalostne matere božje 

 Cerkev sv. Janeza Krstnika 

 Mozaik Tito 

 Podvoz na Logu pri Brezovici 

 Spomenik padlim NOB 

 Spominska plošča dolomitskemu odredu 

 Šola na loški cesti 21 

 Toplar pri hiši Loška cesta 21a 

 Kapelica na Lukovici pri Brezovici 

Škofljica  Dvorec Lisičje 

 Cerkev sv. Simona in Jude 

 Cerkev sv. Peter Vrh nad Želimljami 

 Namršelj 

 Robežnikov toplar 

 Spominska soba Frana Saleškega Finžgarja (Želimlje) 

 Cerkev Sv. Uršule, Lanišče 

Vrhnika  Grad Bistra in Tehniški muzej Slovenije 

 Spomenik Ivana Cankarja 

 Cankarjeva spominska hiša in pot Po Cankarjevih obeležjih 

 Lavrenčičeva hiša 

 Spomenik padlim v NOB 

 Kašča v Verdu 

 Cerkev Sv. Miklavža na Kurenu  

 Kapela sv. Lenarta 

Srce Slovenije 

Dol pri Ljubljani  Graščina Lustthal, Dol pri Ljubljani – Erbergova paviljona 

 Žerjavov grad, Kamnica 

 Tovorov grad, Konfin pri Sv. Trojici 

 Cerkev sv. Marjete 

 Cerkev sv. Križa, Beričevo 

 Cerkev sv. Katarine, Zaboršt 

 Cerkev sv. Helene, Dolsko 

 Cerkev Marijinega Vnebovzetja, Vinje 

 Cerkev sv. Agate, Dolsko 

 Cerkev sv. Križa, Križevska vas 

 Etnološka dediščina 

 Domačija Pr' Krač 

 Rojstna hiša barona Jurija Vege 

 Spominska soba pisatelja Miška Kranjca 

Domžale  Renesančni grad Krumperk 

 Slamnikarstvo - muzejska zbirka v Godbenem domu (v pripravi)  

 Muzejska zbirka v Jamarskem domu: zbirka kapnikov, Robičeva zbirka, arheološka zbirka, 

slamnikarska zbirka 

 Menačenkova domačija 
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 Plečnikova dediščina 

 Sakralni objekti: baročna cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Grobljah, sv. Lenarta v Krtini 

Ivančna Gorica  Samostan Stična 

 Rojstna hiša Josipa Jurčiča na Muljavi 

Kamnik  Srednjeveško jedro Kamnika (s posameznimi spomeniki: med njimi najpomembnejši: 

Mali grad, Frančiškanski samostan z znamenito Plečnikovo kapelo ter frančiškansko 

knjižnico, staro mestno jedro Šutna) 

 Plečnikova dediščina  

 Kulturna dediščina na podeželju (Budnarjeva domačija, sv. Miklavž nad Šmartnim) 

 Sakralna dediščina (Mekinjski samostan, cerkve in kapele, znamenja) 

 Muzeji (Medobčinski muzej Kamnik, Sadnikarjev muzej)  

 Prireditve v mestnem jedru Kamnika (Srednjeveški dnevi, Dnevi narodnih noš ...) 

Komenda  Cerkev sv. Petra s trgom, ki ga je preuredil arhitekt Jože Plečnik 

 Knjižnica in cerkev Petra Pavla Glavarja 

 Spominska soba in zbirka zemljevidov kartografa Ivana Selana 

 Cerkev sv. Pavla, znana po baročnih kipih sv. Barbare in sv. Marjete 

 Kamnito gotsko znamenje pa krasi rob pokopališča iz leta 1510 

 Druga ponudba: lončarstvo, Lončarjev muzej starih predmetov, ogled dela arhitekta 

Plečnika v cerkvi Sv. Petra 

Litija  35 cerkva, zgrajenih v različnih obdobjih, najstarejša je cerkev sv. Andreja na Vačah, 

posebnost so freske iz 14. stoletja v cerkvi sv. Pavla v Podpeči pri Gabrovki 

 13 gradov in ostankov gradov: Farbarjev turn v starem mestnem jedru Litije, grad 

Ponoviče  

 Plečnikov spomenik NOV  

 8 etnoloških spomenikov lokalnega pomena, ostanki brodarske postaje v Verneku, 

knjižnica Litija 

 Arheološke najdbe, arheološko območje Vače, Strmec, najdišče Trajanovega srebrnika in 

rimskega posvetilnega kamna v Verneku, arheološki kompleks Roje  

 Tehnična dediščina: železniško skladišče, vodni stolp, železniška postaja, predilnica Litija, 

apnenica v Kresnicah, mostovi, topilnica rude v Pasjeku  

 Številne domače obrti (kovaštvo, oglarstvo, tkalstvo, lesna galanterija, obrti, vezane na 

čolnarstvo, kamnoseštvo, krovstvo, sekanje brezovine, mlinarstvo) 

 Kozolci 

Lukovica  Čebelarski muzej  

 Brdo pri Lukovici – grad Brdo 

 Golčaj – cerkev sv. Neže 

 Gradišče pri Lukovici – cerkev sv. Marjete 

 Imovica – kmečki dvorec Imovica 8 

 Spodnje Prapreče – cerkev sv. Luke 

 Trojane – arheološko najdišče Trojane 

 V zideh – cerkev sv. Mohorja in Fortunata 

Mengeš  Cerkev sv. Mihaela v Mengšu 

 Grad Jable (urejen, namenjen za protokolarne zadeve, prireditve, sprejeme, seminarje, 

predavanja, praznovanja in poroke) 

Šmartno pri Litiji  21 enot arheološke dediščine (med njimi izstopa gradišče Primskova Gora) 
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  27 enot profane stavbne dediščine, od tega dva kulturna spomenika državnega pomena: 

grad Bogenšperk in sušilnica sadja Liberga 

 12 enot sakralne dediščine (cerkev sv. Martina, Primskova gora, cerkev sv. Antona – 

Štanga …) 

 13 enot memorialne dediščine  

 1 enota naselbinske dediščine (Liberga) 

 Tehniška dediščina in obrti: usnjarstvo, kovaštvo, ene od najstarejših orgel v Sloveniji 

(Mišji Dol), mlinarstvo 

 Kozolci, gospodarska poslopja, kašče, tradicionalne sušilnice sadja 

Trzin  Jefačn'kova domačija (v rekonstrukciji) 

 Cerkev sv. Florjana 

 Kužna znamenja 

 Kraljeva kapelica 

 Ledinska imena in domača hišna imena 

 Spominska soba prof. Tineta Orla 

 Domače obrti (kot so mesarstvo, čiščenje stekla, pletenje mrež, nekdanji glinokopi, 

kasarna) 

Preostale občine v regiji 

Dobrepolje  Naselbinska dediščina 

 Stavbna dediščina 

 Sakralna dediščina 

 Tone in France Kralj 

Dobrova-Polhov 

Gradec 

 Polhograjska graščina 

 Dvorska cerkev 

 Severjeva hiša 

 Polhov Gradec vaško jedro 

 Lovrenc, ostanki poznorimskega naselja 

 Naselbinska dediščina 

Grosuplje  Tabor Cerovo (eden redkih protiturških taborov, ki so se ohranili do današnjih dni) 

 Magdalenska gora 

 Od mnogih gradov so ostale le razvaline gradu Čušperk, grad Boštanj in Dvorec Praproče 

s spominsko sobo pisatelja Luisa Adamiča 

Horjul  Baročna cerkev sv. Marjete  

 Renesančna cerkev sv. Mihaela 

 Romarska cerkev sv. Kancijana  

 Železnikarjeva domačija (muzej)  

 Cerkvica sv. Urha, obdana s srednjeveškim obrambnim taborom z dvema stolpoma 

 Etnografski muzej, kjer je na ogled stalna razstava kmečkih opravil in oblačil 

Logatec  Rimska utrdba na Lanišču (Claustra Alpium tuliarum) 
 Vaška-tržna in sakralna arhitekturo, ki jo sestavlja okoli 30 zanimivih cerkva in kapelic; v 

nekaterih je pustil svojo sled tudi Jože Plečnik;  
 Grad Logatec,  
 Tomažinov mlin, ki je edini ohranjeni še delujoči mlin v Sloveniji, zgrajen nad naravnim 

požiralnikom  
 različni vodnjaki, čebelji panji, več dobro ohranjenih obcestnih domačij ter gospodarskih 

poslopij, zidani notranjski kozolci, zemljanke  
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 Etnološki zbirki predmetov sta na ogled v Tršarjevi domačiji v Lazah in v Muzeju starih 
predmetov »Na griču« 

 Druga ponudba: Vojni muzej, Keramična delavnica, Vaški muzej  in  galerija   Laze, Muzej 

starih  predmetov  »Na griču« in  Zbirka starih  predmetov v Hotedršici 

Medvode  Stari grad v Smledniku (in križev pot s 14 kapelicami do razvalin Starega gradu) 

 Rojstna hiša Jakoba Aljaža (ki je leta 1895 na Triglavu postavil Aljažev stolp)  

 Grad Goričane 

 Dvorec Lazarini v Valburgi z znamenitimi freskami v viteški dvorani 

 Rojstna hiša Franca Rozmana Staneta 

 Dolinčkova hiša 

Moravče  Grad Tuštanj 

 Sakralni objekti (še posebej baročna cerkev s. Martina in cerkev sv. Valentina) 

 Stavbna dediščina na podeželju 

 Rojstna hiša Franca Rozmana Staneta 

 Dolinčkova hiša 

Velike Lašče  Zgornji Tuštanj – Grad Tuštanj 

 Vinje pri Moravčah – Grad Rožek 

 Limbarska gora – Cerkev sv. Valentina 

 Krašce – Cerkev sv. Andreja 

 Moravče – Balijeva kajža 

 Gorica pri Moravčah – Lukova domačija  

 Limbarska gora – Hiša Limbarska gora  

 Moravče – Cerkev sv. Martina  

 Moravče – Rojstna hiša Frana Detele 

 Moravče – Trg Moravče  

 Moravče – Zadružni dom  

 Limbarska gora – Mežnarjev kozolec toplar  

 Hrastnik – Spomenik NOB 

 Katarija – Mežnarjeva kapelica 

Vodice  Cerkev sv. Nikolaja v Zapogah, kjer so ene najstarejših orgel na Slovenskem 

 V starodavni vasi Repnje (omenjena že leta 1154) stoji obnovljen tabor - cerkev, okrog 

katere je obsežno obzidje, ki se je ohranilo iz časov vpadov Turkov in je služilo obrambi 

 Cerkev Matere Božje na Šmarni gori 
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2.1.3 Povzetek ključnih značilnosti z oblikovanjem ugotovitev, kot izhajajo iz 

primarne ponudbe (naravne vrednote in kulturna dediščina) 
 

 

UGOTOVITEV ŠT. 1: KLJUB OHRANJENEMU IN ZELO RAZNOLIKEMU NARAVNEMU OKOLJU REGIJA NA 

TEM PODROČJU ZAOSTAJA V PRIVLAČNOSTI IN KONKURENČNOSTI. 

 

Čeprav je naravno okolje v regiji razmeroma dobro ohranjeno in obsega zelo različne habitate (od kraških 

in gorskih travnikov preko gozdov do močvirnih ravnic) pomembna prednost regije pa so tudi obsežna 

območja naravne in kulturne krajine z veliko zgostitvijo naravnih vrednot, pa regija na področju naravnih 

vrednot ne more konkurirati drugim destinacijam v Sloveniji, ki svojo pozicijo na trgu gradijo prav na 

naravi temelječem turizmu in aktivnostih, ki se odvijajo v naravi (kot so Julijske Alpe, Dolina Soče, 

Bohinj, Kranjska Gora itd). Vendar ima potencial, da naravo in aktivnosti v naravi močneje vključi v svojo 

turistično ponudbo. Še posebej se skozi ohranjene naravne vrednote in možnosti tako za rekreacijo kot 

preživljanje aktivnega oddiha izboljšuje možnost razlikovanja Ljubljane v odnosu do drugih evropskih 

prestolnic, kjer naravno okolje ni tako blizu in hitro dosegljivo. 

 

UGOTOVITEV ŠT. 2: BOGATA KULTURNA DEDIŠČINA TER PREPLETANJE KREATIVNE URBANOSTI IN 

AVTENTIČNEGA PODEŽELJA. 

 

Na področju kulturne dediščine tako za Ljubljano kot celotno regijo velja, da ima zelo bogato kulturno 

dediščino (Ljubljana z okolico je najbogatejše stičišče raznolikih kultur v Sloveniji), številne kulturne 

znamenitosti ter zelo bogat kulturni utrip (samo v Ljubljani se letno zvrsti več kot 10.000 prireditev). 

Okoliške občine svojo ponudbo že temeljijo na razvoju avtentične tematske ponudbe, ki temelji na 

ohranjanju nesnovne dediščine – starih obrti, znanj, običajev, šeg in navad (zgodbe, ponudba in 

programi čebelarstva, oglarstva, slamnikarstva, pastirstva, rokovnjaštva itd). V regiji je veliko kulturnih 

ustanov in ustvarjalcev ter ohranjene kulturne dediščine tako državnega kot lokalnega pomena, kulturna 

infrastruktura je razvita tudi na podeželju.  

 

Premalo je povezovanja in sodelovanja – med organizacijami, med občinami in na osnovi tematskega 

oziroma produktnega povezovanja (dober primer povezovanja Plečnikove dediščine v občinah Kamnik, 

Domžale, Trzin, Komenda in Mengeš). 

 

UGOTOVITEV ŠT. 3: MNOŽICA PRIVLAČNIH TURISTIČNIH TOČK, KI PA VSAKA SAMA ZASE NI DOVOLJ 

PRIVLAČNA – PONUDBA JE RAZDROBLJENA IN NEPOVEZANA IN PREVEČ »OBREMENJENA« Z 

OBČINSKIMI MEJAMI. 

 

Če izvzamemo Ljubljano, ki ji posebno mesto daje njen status glavnega mesta (in kjer motiv obiska ni 

toliko posamezna znamenitost, ampak mesto kot celota, mestni utrip, zgodovina, dogodki) – je na 

območju veliko manjših (čeprav zanimivih) znamenitosti, od katerih le nekatere dosegajo turistično 
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prepoznavnost v slovenskem, še manj pa v  mednarodnem merilu. Vsaka zase ni dovolj privlačna (ni 

dovolj močen motiv za obisk) – niti danes pa tudi jutri nima tega potenciala, potrebno jih je povezati, 

navezati na Ljubljano kot generator povpraševanja (tako domačini kot tuji obiskovalci Ljubljane), 

razvijati dodatno ponudbo ter povezati v bolj celostna doživetja. 

 

Naravne vrednote in kulturna dediščina se večinoma predstavljajo ločeno, kot samostojen proizvod 

(niso v zadostni meri vključene v druge turistične proizvode, kot je npr. aktivni oddih, mestni oddih), 

predvsem pa kot nabor možnosti in idej oziroma popis tega, kar obstaja na območju (večinoma poteka v 

okviru občinskih strani, kjer je turizem ena od dejavnosti – razen v razvitejših turističnih krajih, kot je 

Ljubljana ali Kamnik) oziroma ponavadi zgolj v okviru občinskih mej. Tudi v občinah, ki imajo močen 

skupen imenovalec (npr. občine Ljubljanskega barja) se na nivoju občin predstavlja le ponudbo občine, 

brez omembe Ljubljanskega barja in brez okoliške ponudbe. 

 

UGOTOVITEV ŠT. 4: MANJKA INTERPRETACIJA NARAVE IN DEDIŠČINE. 

 

V regiji je ponudba neorganizirana (pogosto ni dovolj privlačna za individualni obisk, saj obiskovalec nima 

na voljo dovolj informacij, obstaja pa tudi problem odpiralnih časov in potrebe po vnaprejšnji najavi), ki 

lahko postane privlačna šele z interpretacijo – tako na področju narave kot dediščine. Še posebej v 

primerih, ko gre za manj znane točke (naravne vrednote ali kulturna dediščina) je pomembno, da skozi 

interpretacijo zvišamo njihovo privlačnost, ustvarjamo vez med naravo in dediščino in njenimi ljubitelji 

oziroma obiskovalci, navdušujemo, informiramo, bogatimo doživetja, razkrivamo pomen − ljudem 

omogočamo neposreden stik z njo. 

 

UGOTOVITEV ŠT. 5: ZAOSTAJANJE NA PODROČJU MUZEJSKE PONUDBE. 

 

Regija zaostaja na področju muzejske ponudbe – obstoječa muzejska ponudba (muzeji, spominske sobe, 

galerije in druge upravljane turistične kulturne atrakcije; tudi v Ljubljani) dosega nizke stopnje obiska 

tujih obiskovalcev in ne predstavlja motiva za prihod v določen kraj. Praksa iz sveta kaže, da se ta 

ponudba v zadnjih letih v svetu izredno dinamično in močno razvija, razvijajo se tudi novi, inovativni 

pristopi k razvoju novih muzejev in sistematično delo na oblikovanju arhitekturnih presežkov, ki na 

turistične zemljevide postavljajo še do nedavnega neprepoznavne destinacije. Določena območja močno 

potrebujejo tovrstne ponudbe (kot je npr. muzej koliščarjev na Ljubljanskem barju, ki se že več let 

pripravlja). Poleg tega ni organiziranega (povezanega) trženja celotne muzejske ponudbe (razen 

ponudba, ki je vključena v Urbano, turistično kartico Ljubljane15) oziroma se le-ta se premalo aktivno 

vključuje v celostno ponudbo posameznih destinacij in/ali programov. 

 

                                                
15 Vključeni so naslednji muzeji: Ljubljanski grad - Razgledni stolp in Virtualni muzej in Stalna razstava Slovenska zgodovina, Narodni muzej Slovenije, 
Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Slovenski etnografski muzej, Prirodoslovni muzej Slovenije, Mestni muzej Ljubljana – MGML, Muzej novejše 
zgodovine, Železniški muzej, Tehniški muzej Slovenije, Tehniški muzej Slovenije - Muzej pošte in telekomunikacij, Narodna galerija, Moderna galerija, 
Mednarodni grafični likovni center,  Mestna galerija – MGML in Galerija Jakopič – MGML. 
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UGOTOVITEV ŠT. 6: MOČNO PREVLADO DAJE LJUBLJANA KOT PRESTOLNICA – A Z VELIKIM 

POTENCIALOM POVEZOVANJA Z OKOLICO. 

 

Osrednja Slovenija je v Sloveniji zagotovo regija z najbolj jasno strukturo ponudbe – na eni strani 

Ljubljana kot prestolnica in močna turistična destinacija, na drugi strani pa okoliška ponudba, ki lahko 

postane privlačnejša, če jo navežemo na Ljubljano. 

 

UGOTOVITEV ŠT. 7: KULTURNA DEDIŠČINA (IN TEMATSKE ZGODBE) KOT NAJPOMEMBNEJŠI POTENCIAL 

ZA RAZVOJ PROIZVODOV IN PROGRAMOV – NARAVNE VREDNOTE PA ZA POZICIONIRANJE. 

 

Če primerjamo privlačnost in konkurenčnost naravnih vrednot in kulturne dediščine na območju regije, 

ugotovimo, da so elementi kulturne dediščine številčnejši in privlačnejši kot naravne vrednote. To ne 

pomeni, da naravne vrednote niso element ponudbe, vendar pa lahko na območju v večji meri gradimo na 

kulturni dediščini, ki temelji na noti avtentičnosti, z vključevanjem in z interpretacijo nesnovne dediščine 

pa postane bolj razgibana, dinamična in omogoča čustveno bolj poglobljena doživetja. Še posebej bogata 

in privlačna (ter že tudi komunicirana po načelih zgodb) sta namreč prav nesnovna dediščina in obujanje 

običajev, tradicije in življenja iz preteklosti. Potrebno je nadgraditi doživljajski vidik naravne in kulturne 

dediščine (ponudbo le-te razviti kot proizvod – doživetje). 
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2.2 Inventarizacija in analiza sekundarne ponudbe  
 

2.2.1 Analiza nastanitvenih zmogljivosti v regiji 
 

 

UVODNO POJASNILO glede podatkov: 

 

Navajamo in analiziramo zgolj podatke Statističnega urada Republike Slovenije, saj edino ta vir omogoča 

verodostojno primerjavo po vseh občinah. Nekatere občine so za določene segmente oddale drugačne podatke, vendar 

teh razlik nismo interpretirali, saj večina občin (razen Ljubljane) ne spremlja nastanitvenih zmogljivosti in prenočitev 

oziroma prihodov.   

 

Izpostaviti velja še problem zajemanja podatkov o nastanitvenih zmogljivostih (in s tem povezano statistiko prihodov 

in nočitev). Po priporočilih Statističnega urada Republike Slovenije bi naj uporabljali novo, izboljšano metodologijo, pri 

kateri pa v primerjavi s staro metodologijo prihaja do znatnih sprememb (če navedemo le en primer, kjer je bilo pri 

številu opravljenih nočitev v občini Kamnik po stari metodologiji v letu 2009 na primer 37.730 opravljenih nočitev, po 

novi pa v tem istem letu 45.031). Po razlagi Statističnega urada Republike Slovenije do razlik med podatki prihaja zaradi 

uvedbe nove metodologije: kakovostnejše zajetje opazovanih enot in uvedba t.i. imputacij, t.j. vstavljanja podatkov za 

enote, ki niso pravočasno sporočile podatkov. 

 

A še večja težava nastane pri številu nastanitvenih zmogljivostih – nova metodologija namreč ne prikazuje podatkov o 

nastanitvenih zmogljivostih, v kolikor se v določeni celici v tabeli podatek nanaša na manj kot 3 poročevalske enote, je 

celica primarno občutljiva (podatek je nadomeščen z oznako »z« = zaupen) oziroma če ena poročevalska enota prinese k 

vrednosti celice več kot 90 % (v smislu celotne vrednosti), potem je celica primarno občutljiva. To pomeni, da se za 

številne občine ne prikazuje prihodov oziroma prenočitev, čeprav so ti v resnici bili opravljeni (to je problem za manjše 

občine oziroma za občine z manj nastanitvenimi objekti, ki pa jih je v Osrednjeslovenski regiji večina). Pri prihodih in 

prenočitvah se takrat prikaže črka Z, ki pomeni, da sicer SURS razpolaga s podatkom, vendar je podatek »zaupen«. To so 

prav tako uvedli z novo metodologijo, kjer zakrivajo podatke po principu primarne in sekundarne zaščite. Pri zaščiti 

občutljivih celic  so uporabili tudi sekundarno zaščito, ki onemogoča izračun primarno zaščitenih celic. 

 

Naj še izpostavimo, da nova metodologija pri nastanitvenih zmogljivostih v on-line podatkovni bazi beleži zgolj 

naslednje kategorije objektov: (1) Skupine nastanitvenih objektov – SKUPAJ, (2) Hoteli in podobni nastanitveni objekti
16

, 

(3) Kampi in (4) Drugi nastanitveni objekti, medtem ko je bilo v preteklosti mogoče analizirati vse različne strukture kot 

tudi kategorije (število zvezdic). Podrobnejšo opredelitev je sicer mogoče dobiti za raven regije. 

 

Po zagotovilu SURS-a so novi podatki tudi bolj verodostojni, saj vključujejo tudi objekte, ki ne oddajo podatkov. 

 

Podatki v okviru elektronske statistične on-line baze so na voljo za leta 2008, 2009 in 2010, pri stari metodologiji pa od 

2003 do zgolj vključno 2009; leto 2010 ni več zajeto po stari metodologiji – zato ponekod prikazujemo podatke tako po 

stari kot tudi po novi metodologiji, kar vedno ustrezno izpostavimo. 

 

 

                                                
16

 Kamor spadajo hoteli, moteli, penzioni, gostišča in prenočišča. 



  

 
 

  
Priloga št. 1 – Celotna analiza stanja (v Strategiji razvoja in trženja turizma  
za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016 so zgolj ugotovitve)   49 
 

 

2.2.1.1 Število in značilnosti nastanitvenih zmogljivosti na nivoju regije 

 

 

 

Leta 2010 je bilo po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v Osrednji Sloveniji evidentiranih 

11.438 vseh ležišč (oziroma 10.690 stalnih ležišč) in 4.845 sob, kar v strukturi vseh ležišč predstavlja 

dobro petino oziroma 9,7 % vseh ležišč v Sloveniji. Delež ležišč Osrednjeslovenske regije v celotnem 

slovenskem turizmu se povečuje. 

 

Osrednja Slovenija je imela leta 2009 19 ležišč na prebivalca17, kar je precej pod povprečjem v Sloveniji 

(ki je 55), za njo je le še Zasavska regija; vendar pa ne smemo prezreti podatka, da v regiji živi več kot 

četrtina celotnega prebivalstva Slovenije. 

 

Hkrati je bilo v regiji opravljen najvišji odstotek prenočitev v hotelih in podobnih obratih – in sicer 80,2 % 

vseh nočitev, medtem ko je slovensko povprečje 65,7 %. 

 

 

 

Kakšna je STRUKTURA NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTI V REGIJI – 3 glavne skupine nastanitvenih 

objektov: 

 

1. Od vseh razpoložljivih stalnih ležišč v regiji so najpomembnejši HOTELI in PODOBNI 

NASTANITVENI OBJEKTI, ki pomenijo skupaj 5.418 ležišč (oziroma 5.046 stalnih ležišč) oziroma 

47,37 % vseh zmogljivosti v regiji) – v strukturi vseh 48.339 hotelskih in podobnih ležišč v Sloveniji 

pa imajo tako hotelska in podobna ležišča Osrednje Slovenije  11,20-odstotni delež. 

 

2. V KAMPIH je 1.200 ležišč, ki tako prestavljajo 11,49-odstotni delež v strukturi vseh ležišč v regiji. 

 

3. V OSTALIH NASTANITVENIH OBJEKTIH pa je 4.820 ležišč, ki predstavljajo 42,14 % vseh ležišč v 

regiji. 

 

 

Podrobnejši razrez ležišč po skupinah nastanitvenih objektov na nivoju regije (za leto 2010, podatki SURS) 

pa pokaže: 
 

a. Da ima regija najvišji delež ležišč v HOTELIH (4.488 ležišč, od tega 4.157 stalnih), ki predstavljajo 

39,25 % v strukturi vseh ležišč; 

b. Sledi kategorija ZAČASNIH NASTANITVENIH OBJEKTOV (ki jih je 2.262 ležišč – 19,78 %); 

                                                
17

 Vir publikacija Slovenske regije v številkah (SURS, 2011) – podatki so na voljo le za leto 2009 in ne še za leta 2010. 
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c. Po številu sledijo KAMPI (1.200 ležišč), ki predstavljajo 10,49 %; 

d. ZASEBNE SOBE, APARTMAJI, HIŠE (896 ležišč, od tega 755 stalnih), ki predstavljajo 7,83 %; 

e. PLANINSKI DOMOVI IN KOČE (večina v Kamniku), 428 ležišč, od tega 403 stalnih, ki predstavljajo 

3,74 %; 

f. APARTMAJSKA IN POČITNIŠKA NASELJA (371 ležišč, od tega 235 stalnih), ki predstavljajo 3,24 %; 

g. DELAVSKI POČIT. DOMOVI IN APARTMAJI, OTROŠKI IN MLADINSKI TER DRUGI POČITNIŠKI 

DOMOVI (356 ležišč, od tega 325 stalnih), ki predstavljajo 3,11 %; 
h. GOSTIŠČA (354 ležišč, od tega 346 stalnih), ki predstavljajo 3,09 %; 

i. PRENOČIŠČA (371 ležišč, od tega 286 stalnih), ki predstavljajo 2,71 % 

j. PENZIONI (265 ležišč, od tega 257 stalnih), ki predstavljajo 2,32 %; 

k. MLADINSKI HOTELI (232 ležišč, od tega vsa stalna), ki predstavljajo 2,03 %; 

l. Med šibkejšimi kategorijami so TURISTIČNE KMETIJE (165 ležišč, od tega 147 stalnih), ki predstavljajo 

1,44 %. 

m. DRUGIH NASTANITVENIH OBJEKTOV je za slab odstotek (110 ležišč oziroma 105 stalnih ležišč). 
 

 

Tabela št. 7: Prenočitvene zmogljivosti po vrstah nastanitvenih objektov, Osrednjeslovenska regija,  2010 
 

  Sobe Ležišča-skupaj Delež vseh ležišč Stalna ležišča 

SKUPAJ 4845 11438 100 10690 

Hoteli 2272 4489 39,25 4157 

Penzioni 121 265 2,32 257 

Gostišča 171 354 3,09 346 

Prenočišča 118 310 2,71 286 

Apartmajska in počitniška naselja 105 371 3,24 235 

Kampi 499 1200 10,49 1200 

Turistične kmetije z nastanitvijo 65 165 1,44 147 

Mladinski hoteli 59 232 2,03 232 

Zasebne sobe, apartmaji, hiše 286 896 7,83 755 

Planinski domovi in koče 82 428 3,74 403 

Delavski počit. domovi in apartmaji, otroški in 

mladinski ter drugi počitniški domovi 67 356 3,11 325 

Drugi nastanitveni objekti 29 110 0,96 105 

Začasne nastanitvene zmogljivosti in marine 971 2262 19,78 2242 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, nova metodologija, 2010 

 

Sledi še grafični prikaz. 
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Graf št. 1: Prenočitvene zmogljivosti po vrstah nastanitvenih objektov, Osrednjeslovenska regija,  2010, 

prikazi deležev 
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Vir: SURS, nova metodologija 

 

 

 

2.2.1.2 Število nastanitvenih zmogljivosti na nivoju posameznih občin 

 

 

Največ LEŽIŠČ V CELOTNI STRUKTURI NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTIH imajo naslednje občine – po tem 

vrstnem redu: 

 

1. LJUBLJANA je v letu 2010 po podatkih SURS (2010, nova metodologija) razpolagala z 8.186 ležišči v 

kategoriji SKUPAJ v vseh vrstah turističnih nastanitvenih objektov (oziroma 7.738 stalnih ležišč), kar 

je v regiji predstavljalo 71,57-odstotni delež. Ker številka zahteva dodatno interpretacijo, navajamo 

tudi podatek za leto 2009 (po stari metodologiji), po kateri je bilo v Ljubljani 7.382 ležišč (kar je v 

regiji predstavljalo 76,22-odstotni delež) oziroma 5.797 stalnih ležišč v vseh vrstah turističnih 

nastanitvenih objektov18. Število vseh vrst nastanitvenih turističnih zmogljivosti se je v Ljubljani 

samo v obdobju 2004 do 2009 povečalo za 37,4 %.  Več v nadaljevanju in v poglavju 3.2.1.3. 

                                                
18

   Vir: SURS, 2009, stara metodologija. Stara metodologija za Mestno občino Ljubljana navaja 7.023 stalnih ležišč oziroma vseh ležišč 
skupaj 7.382, vendar pa ta podatek pri številu ležišč vključuje tudi začasne nastanitve v dijaških in študentskih domovih, ki jih je v 
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2. Na drugem mestu je KAMNIK, ki je imel leta 2010 (2010, nova metodologija) 1.398 ležišč v kategoriji 

SKUPAJ19 v vseh vrstah turističnih nastanitvenih objektov (oziroma 1.213 stalnih ležišč), kar je v regiji 

predstavljalo 12,22-odstotni delež. Ker prihaja v primerjavi s staro metodologijo do precejšnjih 

razlik, navajamo še podatek za leto 2009 po stari metodologiji, ko je imel Kamnik skupaj 994 ležišč 

(po novi pa v letu 2010 1.165) kar predstavlja v regiji 10,26-odstotni delež. Od tega je bil v Kamniku 

velik del ležišč v planinskih domovih in kočah (skupaj 375), v kampih 180, največji delež imajo Terme 

Snovik (370 ležišč, ki imajo večinoma status apartmajskih ležišč), hotelskih postelj pa je zgolj 40 (v 

letu 2009 je to predstavljajo zgolj 4-odstotni delež). 

3. Na tretjem mestu sledijo DOMŽALE, ki so imele v letu 2010 (2010, nova metodologija) 328 ležišč v 

kategoriji SKUPAJ v vseh vrstah turističnih nastanitvenih objektov (oziroma 290 stalnih ležišč), kar je 

v regiji predstavljalo 2,87-odstotni delež. V Domžalah glede na staro metodologijo ne prihaja do 

večjih razlik. V letu 2009 je bilo po stari metodologiji 291 vseh ležišč, po novi pa 316. Izpostaviti pa 

velja, da ima Domžale praktično vsa ležišča v kategoriji hoteli in podobni nastanitveni objekti (v letu 

2010 324 od 328).  

4. Takoj ob boku Domžal so MEDVODE (ki so imele leta 2010 po novi metodologiji 334 vseh ležišč 

oziroma v regiji 2,92-odstotni delež), leta 2009 po stari metodologiji pa so razpolagale s skupaj 250 

ležišč, po novi pa leta 2009 273. 

5. Med ostalimi občinami je potrebno izpostaviti še: 

o LOGATEC, ki je imelo leta 2010 po novi metodologiji skupaj 218 ležišč, kar je v regiji 

predstavljalo 1,91-odstotni delež. Tu velja še izpostaviti veliko razliko v letu 2009 – po novi 

metodologiji je imela občina Logatec 213 vseh ležišč, po stari pa le 104.  

o BREZOVICO, ki je imela leta 2010 po novi metodologiji skupaj 192 ležišč, kar je v regiji 

predstavljalo 1,68-odstotni delež. 

o GROSUPLJE, ki je imelo leta 2010 po novi metodologiji skupaj 151 ležišč, kar je v regiji 

predstavljalo 1,32-odstotni delež. Tudi tu velja izpostaviti veliko razliko v letu 2009 – po novi 

metodologiji je imela občina Grosuplje 153 vseh ležišč, po stari pa le 109. 

o VRHNIKO, ki je imela leta 2010 po novi metodologiji skupaj 99 ležišč, kar je v regiji 

predstavljalo 0,87-odstotni delež. 

o LUKOVICO (ki je imela leta 2010 po novi metodologiji skupaj 74 ležišč, kar je v regiji 

predstavljalo 0,76-odstotni delež. 

                                                                                                                                                              
dveh poletnih mesecih okoli 1.200 – oziroma po podatku SURS 1.226. V številki 5.797 za Mestno občino Ljubljano (ki jo na tem mestu 
navajamo) smo izdvojili to število ležišč, kar je usklajeno s SURS in z Ministrstvom za gospodarstvo. 
19

 Medtem ko je bilo po podatkih Agencije za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik v letu 2010 na voljo 1.157 ležišč. 
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6. Izpostavljamo še občino MENGEŠ – ki ima z letom 2009 34 ležišč – medtem ko statistika za občino Ig 

beleži 82 vseh oziroma 81 stalnih ležišč, čeprav je v resnici po podatkih občine na voljo le 21 ležišč. 

7. Ostale občine so imele manjše število ležišč (npr. Litija po novi metodologiji leta 2010 50), medtem 

ko občine DOBREPOLJE, DOBROVA - POLHOV GRADEC, MORAVČE in ŠMARTNO PRI LITIJI niso imele 

nastanitvenih zmogljivosti.  

V nadaljevanju najprej podajamo pregled ležišč v kategoriji SKUPAJ po novi metodologiji − podatki so na 

voljo za leta 2008, 2009 in 2010, pri čemer smo pri letu 2009 dodali podatek stare metodologije, za 

primerjavo. Nato pa v naslednji tabeli še podajamo pregled gibanja v letih 2003 do 2009, po stari 

metodologiji. 

 

Iz pregleda za obdobje 2003 do 2009 vidimo pozitivno dinamiko gibanja števila vseh ležišč v občinah 

Domžale, Ivančna Gorica, Vrhnika, Logatec in Kamnik – ki so v tem obdobju podvojile oziroma več kot 

podvojile število ležišč (če pri Kamniku upoštevamo za leto 2009 novo metodologijo). Negativni trend je v 

Medvodah.   

 

Zelo močna dinamika je bila tudi v Ljubljani. Za Ljubljano navajamo podatek iz Analize stanja turistične 

ponudbe v TDL in uspešnost njenega trženja v primerjavi z izbranimi evropskimi mestih (Turizem Ljubljana, 

2010), po kateri se je število vseh vrst stalnih in ključnih nastanitvenih turističnih zmogljivosti v obdobju 

2004-2009 povečalo za 37,4 %. Rast števila stalnih in ključnih turističnih nastanitvenih zmogljivosti v Ljubljani 

za 37,4 % merjeno v številu sob (nastanitvenih enot) v obdobju 2004-2009 predstavlja 717 dodatnih sob 

oziroma 1.591 dodatnih ležišč. Relativno so se najbolj povečale zmogljivosti v apartmajih (90,9 %), kampih 

(50,0 %), pri zasebnih sobah (47,2 %), drugih gostinskih nastanitvenih objektih (45,9 %) in hotelih (37,7 %).  V 

absolutnem številu pa se je najbolj povečalo število sob v hotelih in sicer za 531 sob oziroma 1.279 ležišč, pri 

čemer še niso zajeti zadnji podatki (samo v letu 2011 sta bila odprta dva nova butična oziroma dizajnerska 

hotela, v samem središču Ljubljane – Antique Hotel Palace in Hotel Cubo). 

 

Šlo je torej za obdobje velikih investicij in izredne investicijske dinamike, saj – če bi pogledali prejšnje 

obdobje – bi videli, da so se hotelske namestitve v Ljubljani v obdobju od 1997 do 2003 v primerjavi z 

drugimi evropskimi mesti povečale pod povprečjem (le-to je bilo 1,9 %) − Ljubljana je bila na seznamu  48-a 

(povečanje za 1,2 %) , po samem nominalnem obsegu hotelskih postelj pa je bila Ljubljana na 74. mestu.20 

 

 

 

 

 

 

                                                
20

 Vir Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana 2007-2013 (Turizem Ljubljana, 2007). 
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Tabela št. 8: Pregled nastanitvenih zmogljivosti (vseh ležišč – kategorija SKUPAJ), po občinah v regiji, v letih 

2008 do 2010 (nova metodologija, za leto 2009 pa s primerjavo s staro metodologijo) 
 

  

Zmogljivosti - ležišča - SKUPAJ   

2008 2009 NOVA 2009 STARA 2010 
DELEŽ V LETU 

2010 (V %) 

Borovnica 12 12 12 12 0,10 

Brezovica 142 142 136 192 1,68 

Dobrepolje - - - - 0,00 

Dobrova - Polhov Gradec - - - - 0,00 

Dol pri Ljubljani 14 19 14 22 0,19 

Domžale 293 316 291 328 2,87 

Grosuplje 149 153 109 151 1,32 

Horjul 9 9 9 8 0,07 

Ig - - - 82* 0,72 

Ivančna Gorica 127 141 52 117 1,02 

Kamnik 1160 1165 994 1398 12,22 

Komenda 27 27 27 11 0,10 

Litija 50 25 25 50 0,44 

Ljubljana 7290 7197 7382 8186 71,57 

Log - Dragomer - 5   5 0,04 

Logatec 199 213 104 218 1,91 

Lukovica 79 74 74 74 0,65 

Medvode 264 273 250 334 2,92 

Mengeš 30 30 30 34 0,30 

Moravče 10 - - - 0,00 

Škofljica 52 52 52 52 0,45 

Šmartno pri Litiji - - - - 0,00 

Trzin 52 52 14 28 0,24 

Velike Lašče - - - 22 0,19 

Vodice 15 15 15 15 0,13 

Vrhnika 99 99 95 99 0,87 

 SKUPAJ 10.073 10.019 9.685 11.438 100 

Vir: SURS, nova metodologija, za leto 2009 tudi stara metodologija 

Opomba: S črno so prikazane občine brez ležišč (v letu 2010) 

* SURS za občino Ig navaja 82 vseh ležišč (oziroma 81 stalnih), čeprav ima v resnici občina le 21 ležišč. 

 

Tabela št. 9: Pregled nastanitvenih zmogljivosti (vseh ležišč – kategorija SKUPAJ), po občinah v regiji, v letih 

2003 do 2009 (stara metodologija), s prikazom deležev po občinah v skupnem številu ležišč 
 

  
Zmogljivosti - ležišča - Skupaj   

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Delež 

Borovnica 12 11 12 - - - 12 0,12 

Brezovica 100 100 100 116 16 120 136 1,40 

Dobrepolje - - - - - - - 0,00 

Dobrova - Polhov Gradec - - - - - - - 0,00 

Dol pri Ljubljani 14 14 14 14 14 14 14 0,14 
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Domžale 144 144 174 154 148 236 291 3,00 

Grosuplje 96 107 107 103 72 74 109 1,13 

Horjul - - - - 9 9 9 0,09 

Ig - - - - - - - 0,00 

Ivančna Gorica 24 10 8 16 22 38 52 0,54 

Kamnik 601 608 619 781 868 961 994 10,26 

Komenda 15 20 20 - 20 27 27 0,28 

Litija 13 23 23 25 25 12 25 0,26 

Ljubljana 4433 4922 5979 6284 6425 5671 7382 76,22 

Log - Dragomer - - - - - - - 0,00 

Logatec 55 43 38 38 40 44 104 1,07 

Lukovica 79 79 74 79 79 79 74 0,76 

Medvode 526 524 309 318 250 250 250 2,58 

Mengeš - - - - - - 30 0,31 

Moravče 10 10 10 - 10 - - 0,00 

Škofljica 54 56 52 52 52 52 52 0,54 

Šmartno pri Litiji - - - - - - - 0,00 

Trzin 12 32 21 14 14 14 14 0,14 

Velike Lašče - - - - - - - 0,00 

Vodice - 15 15 15 15 15 15 0,15 

Vrhnika 37 29 45 45 95 95 95 0,98 

SKUPAJ REGIJA 6.225 6.747 7.620 8.054 8.174 7.711 9.685 100,00 

SLOVENIJA 80.724 78.654 78.960 80.737 82.515 83.157 91.332 

 Delež ležišč Osrednje Slovenije v 

slovenskem turizmu 7,71 8,58 9,65 9,98 9,91 9,27 10,60 

 Vir: SURS, stara metodologija 

 

 

V grafu v nadaljevanju še prikazujemo deleže posameznih občin po številu ležišč v kategoriji SKUPAJ, v letu 

2010 (po novi metodologiji). Prikazujemo zgolj občine, ki imajo vsaj okoli 1-odstotni delež. 
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Graf št. 2: Prikaz deležev po občinah v strukturi vseh ležišč v letu 2010 (poimenovane so tiste občine, ki imajo 

v skupni strukturi minimalno 0,80 % ležišč) 

 

 

Brezovica; 1,68; 2% 
Domžale; 2,87; 3% 

Grosuplje; 1,32; 1% 

Kamnik; 12,22; 12% 

Ljubljana; 71,57; 
72% 

Logatec; 1,91; 2% 

Medvode; 2,92; 3% 
Vrhnika; 0,87; 1% 

 
                  Vir: SURS, nova metodologija 

 
 

2.2.1.3 Število in značilnosti nastanitvenih zmogljivosti po turističnih »subdestinacijah« 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA (Turistična destinacija Ljubljana) – nastanitveni objekti  

Za Ljubljano navajamo podrobnejšo delitev ležišč po različnih tipih (za leto 2010, po novi metodologiji), ki 

pokaže: 

 

a. Da ima Ljubljana najvišji delež ležišč v HOTELIH (3.859 ležišč, od tega 3.595 stalnih), ki predstavljajo 

47,14 % v skupnem številu ležišč, če pa bi odstranili začasna ležišča, ki jih SURS sicer vodi tudi kot 

stalna, pa bi dobili 65,14-odstotni delež; 

b. Po številu sledijo ZASEBNE SOBE, APARTMAJI, HIŠE (746 ležišč, od tega 616 stalnih); 

c. KAMPI (600 ležišč); 

d. MLADINSKI HOTELI (232 ležišč); 

e. PRENOČIŠČA (146 ležišč, od tega 137 stalnih); 

f. GOSTIŠČA (113 ležišč, od tega 110 stalnih); 

n. PENZIONI (98 ležišč, od tega 95 stalnih); 
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o. Ostale kategorije imajo le po nekaj ležišč, motelov pa ni (oziroma v letu 2008 je bil ukinjen edini 

motel, ki je bil prekategoriziran v hotel). 

 

Struktura nastanitvenih zmogljivosti v Ljubljani je sicer relativno raznolika, vendar z izrazito prevladujočimi 

kakovostnejšimi oblikami nastanitve, to je hoteli.  

 

Zaslediti je pomanjkanje manjših avtentičnih srednje in visoko kakovostnih nastanitev, kar se kaže kot 

priložnost pri razvoju hotelske turistične ponudbe, ki pa so jo investitorji iz zasebnega sektorja v zadnjih 

letih sicer že pričeli zasledovati. V nadaljevanju je podrobneje obrazloženo, katere kategorije objektov so se 

najbolj povečale v zadnjem obdobju. 

 

 

Tabela št. 10: Pregled podrobnejšega razreza nastanitvenih zmogljivosti (vseh ležišč – kategorija SKUPAJ in 

stalnih ležišč, kot tudi števila sob in objektov), za Ljubljano, v letu 2010 (nova metodologija), s prikazom 

deležev za skupine nastanitvenih objektov 

 

  2010 

Število 

objektov 

Število 

sob 

Zmogljivosti 

- ležišča - 

SKUPAJ 

Delež v 

skupni 

strukturi 

(ležišča 

SKUPAJ) 

Zmogljivosti - 

ležišča - stalna 

Ljubljana Vrste nastanitvenih objektov - 

SKUPAJ 

... 3745 8186 100 7738 

Hoteli 20 1991 3859 47,14 3595 

Moteli - - -   - 

Penzioni 4 44 98 1,2 95 

Gostišča 4 58 113 1,38 110 

Prenočišča 7 55 146 1,78 137 

Apartmajska in počitniška naselja - - -   - 

Kampi 1 300 600 7,33 600 

Turistične kmetije z nastanitvijo 2 15 28 0,34 27 

Mladinski hoteli 4 59 232 2,38 232 

Zasebne sobe, apartmaji, hiše ... 233 746 9,11 616 

Planinski domovi in koče 2 9 63 0,77 55 

Delavski počit. domovi in apartmaji, 

otroški in mladinski ter drugi 

počitniški domovi 

... 6 31 0,38 21 

Drugi nastanitveni objekti 1 4 8 0,1 8 

Začasne nastanitvene zmogljivosti in 

marine 

9 971 2262 27,63 2242 

Vir: SURS, nova metodologija 
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Graf št. 3: Prikazi deležev ležišč v Ljubljani po skupinah nastanitvenih objektov, v letu 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     Vir: SURS, nova metodologija 

 

V nadaljevanju podajamo ključne elemente podrobnejše analize nastanitvenih zmogljivosti, ki je bila 

opravljena v Ljubljani v letu 2010. Podatki so za leto 2009 in primerjava za obdobje 2004-2009. Ker so 

takrat, kot smo obrazložili v uvodu tega poglavja  3.3.1, bili na voljo podrobnejši podatki, tudi glede kategorij 

(števila zvezdic), teh vseh podatkov ni mogoče aplicirati na leto 2010. Poleg tega pričujoči dokument presega 

tako podrobno analizo zmogljivosti (in s tem povezane problematike) v Ljubljani, zato črpamo podatke iz 

obstoječe analize – saj se situacija v Ljubljani, razen nekaj novih objektov, ni temeljiteje spremenila (to je 

Analiza stanja turistične ponudbe v TDL in uspešnost njenega trženja v primerjavi z izbranimi evropskimi 

mestih, Turizem Ljubljana, 2010): 

 

a. Ljubljana v letu 2009 razpolaga s skupaj 3.121 nastanitvenimi enotami (sobami) in 6.529 ležišči v 

vseh vrstah turističnih nastanitvenih objektov. Od tega je 62,1 % sob v 18 hotelih in sicer večina v 

hotelih kategorije 4* (50 %) in 3* (33 %). Ljubljana je po podatkih za leto 2009 imela po en hotel 

kategorije 5*, 2* in 1*. Med ostalimi vrstami nastanitvenih zmogljivosti je pomemben še kamp z 9,6-

odstotnim deležem in začasne nastanitvene zmogljivosti s 15,3 % deležem vseh nastanitev,  merjeno 

v številu sob. 

b. V Ljubljani je bilo v letu 2009  11 penzionov oziroma gostišč, od katerih je eden kategoriziran s 4 *, 

sedem s 3*, dva z 2* in eden z 1* in 78 zasebnih sob.  V mestu je tudi 11 hostlov ter 5 dijaških 

domov, ki pa svoje zmogljivosti oddajajo turistom in obiskovalcem  samo v poletnih mesecih.   
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c. Največji porast nastanitvenih zmogljivosti v zadnjih petih letih je zaznan pri hotelih kategorije 3*, 

pri katerih se je število sob v zadnjih treh letih zvišalo za več kot 50 %. To je predvsem posledica 

dveletne prenove City hotela, katerega sobe v prenovi niso bile upoštevane v takratni statistiki, ter 

prekategorizacije hotela Park iz 2* v 3*. Ljubljana je v tem obdobju pridobila tudi dva nova hotelska 

objekta v kategoriji 3* − A hotel in hotel Stil (v številki pa še ni zajet nov hotel Cubo, ki je svoja vrata 

odprl šele julija 2011 (26 sob, 60 ležišč).  

d. V Ljubljani je en kamp, ki po od leta 2010 naprej ponuja 175 kampirnih mest, saj se je zaradi 

postavitve 32 mobilnih hišic število kampirnih mest zmanjšalo za 45.  

e. Rast števila stalnih turističnih nastanitvenih zmogljivosti v Ljubljani, merjeno v številu sob 

(nastanitvenih enot) v obdobju 2004-2009, kaže na to, da se je skupno število vseh vrst nastanitvenih 

zmogljivosti v tem obdobju relativno povečalo za 37,4 %, kar predstavlja 717 dodatnih sob oziroma 

1.591 dodatnih ležišč. Najbolj se je povečalo število sob v hotelih in sicer za 531 enot oziroma 1.279 

ležišč. K povečanju hotelskih nastanitev v opazovanem obdobju sta najbolj pripomogla dva nova 

hotela v kategoriji 4* (Domina oziroma sedaj Austria Trend Hotel Ljubljana in Mons), ki sta prišla na 

trg v letu 2004.  Število sob v  3* hotelih pa se je povečalo predvsem na račun prekategorizacije 

hotelov 2* v hotele  3* in spremembe kategorizacije iz motela v hotel. 

f. Relativno so se najbolj povečale nastanitvene zmogljivosti apartmajev (90,9 %), kampov (50,0 %), 

sobodajalcev (47,2 %), drugih gostinskih nastanitvenih objektov (45,9 %) in hotelov (37,7 %).   

 

 

Graf št. 4 4: Gibanje števila sob v vseh hotelih v Ljubljani v obdobju od 2004 do 2009 po kategorijah 
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        evropskimi mestih, Turizem Ljubljana, 2010) 
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Tabela št. 11: Gibanje števila sob v hotelih kategorizacije od 1* do 5* v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 

2004 do 2009 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hotel * 40 37 37 37 37 37 

Hoteli ** 145 171 171 198 284 41 

Hoteli*** 227 276 276 432 508 774 

Hoteli**** 772 900 900 900 900 913 

Hoteli***** 173 173 173 173 173 173 

SKUPAJ: 1.407 1.557 1.557 1.740 1.902 1.938 

Vir: SURS (povzeto po Analizi stanja turistične ponudbe v TDL in uspešnost njenega trženja v primerjavi z izbranimi 

evropskimi mestih, Turizem Ljubljana, 2010) 

 
 

Iz prostorske analize umeščenosti obstoječih turističnih nastanitvenih zmogljivosti v letu 2010 na območju 

mesta Ljubljane je razvidno, da je večina hotelskih nastanitev umeščena v samem ožjem centru mesta 

Ljubljana ter delno ob dveh vpadnicah t.j. Celovški in Dunajski cesti in ob avtocestni obvoznici mesta. 

Hostli, penzioni in zasebne sobe pa so umeščeni veliko bolj razpršeno, tudi po širšem središču, ob vpadnicah 

v mesto in na obrobju mesta. 

 

V nadaljevanju prikazujemo zemljevid z umeščenostjo hotelov v Ljubljani, kar je zanimivo za boljše 

razumevanje navezave nekaterih okoliških občin, ki nimajo svoje hotelske ponudbe, na Ljubljano. 
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Zemljevid št. 3: Prikaz umeščenosti obstoječih turističnih nastanitvenih zmogljivosti v letu 2010 (v letu 2011 sta nastala nova hotela, ki še nista upoštevana) 

 



 

 

 
 

SRCE SLOVENIJE – nastanitveni objekti 

Območje Srca Slovenije je v letu 2009 razpolagalo s skupaj 1.818 ležišči (vir SURS, stara metodologija) v 

vseh vrstah turističnih nastanitvenih objektov – pri čemer je upoštevanih vseh 15 občin, ki jih pokriva 

območje (ki pa segajo tudi v druge statistične regije).  

 

Če vzamemo le podatke za občine, ki segajo na območje Osrednjeslovenske regije, potem je bilo v letu 

2009 (po stari metodologiji) 1.512 ležišč (v kategoriji SKUPAJ), po novi metodologiji pa 1.849, v letu 2010 

(po novi metodologiji) pa 2.062 ležišč oziroma 1.814 stalnih. 

 

ŠTEVILO VSEH VRST NASTANITVENIH TURISTIČNIH ZMOGLJIVOSTI SE JE V OBDOBJU 2003–2009 

POVEČALO ZA 40 % (v Sloveniji pa v tem obdobju za 45 %). V skupni strukturi 1.818 vseh ležišč je bilo v letu 

2009 na območju 431 ležišč v hotelih, kar pomeni 23,7-odstotni delež (to pomeni, da ima območje manj 

hotelskih ležišč od slovenskega povprečja – v strukturi vseh ležišč v Sloveniji je bilo v letu 2009 34,6 % 

hotelskih ležišč).  

 

V Kamniku je bilo v letu 2009 največ turističnih postelj (po stari metodologiji 994 ležišč, po novi pa 1.165, 

v letu 2010 pa je bilo po novi metodologiji 1.398 ležišč, medtem ko je bilo po podatkih Agencije za razvoj 

turizma in podjetništva v občini Kamnik v letu 2010 na voljo 1.157 ležišč), in sicer skoraj 55 % vseh na 

območju. Od tega je bil v Kamniku velik del ležišč v planinskih domovih in kočah (skupaj 375), v kampih 

180, največji delež imajo Terme Snovik (370 ležišč), hotelskih postelj pa je zgolj 40 (v letu 2009 je to 

predstavljajo zgolj 4-odstotni delež). Občina, ki v letu 2009 (in 2010) ni imela nič ležišč, je Šmartno pri 

Litiji. 

 

Tabela št. 12: Prikaz števila nastanitvenih zmogljivosti (ležišč) v občinah Srca Slovenije (ki spadajo v 

Osrednjeslovensko regijo) 

 

  2008 2009 2010 

Zmogljivosti 

- ležišča - 

SKUPAJ 

Zmogljivosti 

- ležišča - 

stalna 

Zmogljivosti 

- ležišča - 

SKUPAJ 

Zmogljivosti 

- ležišča - 

stalna 

Zmogljivosti 

- ležišča - 

SKUPAJ 

Zmogljivosti 

- ležišča - 

stalna 

Kamnik 1160 996 1165 984 1398 1213 

Dol pri Ljubljani 14 12 19 17 22 19 

Domžale 293 255 316 278 328 290 

Ivančna Gorica 127 121 141 135 117 115 

Komenda 27 24 27 24 11 9 

Litija 50 48 25 25 50 48 

Lukovica 79 68 74 64 74 64 

Mengeš 30 24 30 24 34 28 

Šmartno pri Litiji - - - - - - 

Trzin 52 52 52 52 28 28 

SKUPAJ 1.832 1.600 1.849 1.603 2.062 1.814 

Vir: SURS, nova metodologija 
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Povprečna zasedenost vseh ležišč na celotnem območju Srca Slovenije je zelo nizka (zgolj 11,1-odstotna), k 

čemur prispevata nizek delež hotelskih ležišč in večji delež planinskih domov, kampov in drugih 

sekundarnih nastanitvenih objektov.  Nujno je treba povečati izkoriščenost obstoječih zmogljivosti. 

 

Primanjkuje kakovostnih majhnih ponudnikov (penzionov, zasebnih sob, še posebej kakovostnih in 

avtentičnih turističnih kmetij) oziroma so ti (razen v Kamniku) zelo redki, prav tako so redki dobri primeri 

prakse − v pomenu kakovosti ponudbe in storitve, avtentičnosti ipd. 

 

Srce Slovenije ni in ne bo močna stacionarna destinacija, čeprav ima priložnost razvoja kakovostne 

manjše (in trajnostno naravnane – po pravih načelih trajnostne gradnje) nastanitvene ponudbe (z dodatno 

kreativnejšo avtentično kulinarično, izobraževalno in seminarsko ponudbo).  

 

Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije (ki je nastala v letu 2011, za 

obdobje 2011 do 2018) na tem področju ni postavila kvantitativnega cilja povečanja nastanitvenih 

zmogljivosti (te cilje si zadajajo občine na lokalni ravni, kot so to npr. v okviru svojih razvojnih strategij na 

področju turizma opredelile nekatere občine, npr. Litija), vendar pa podaja usmeritve v razvoj manjših 

avtentičnih nastanitvenih objektov. Poleg tega je v okviru strategije opredelila PROJEKT RAZVOJA 

PONUDBE ZA AVTODOME, s katerim bo izkoristila tranzitno lego, bližino Ljubljane, odpravila 

pomanjkljivost pomanjkanja ležišč in hkrati nagovorila nov zanimiv ciljni segment.  

 

 

KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE 

Na območju Ljubljanskega barja je po podatkih Statističnega urada (SURS, 2010) na voljo 442 ležišč 

oziroma 419 stalnih ležišč (vključno z Mladinskim klimatskim zdraviliščem Rakitno in hoteloma Mantova in 

Granvid, vendar pa v tej številki niso vključene nastanitvene zmogljivosti, ki sodijo na območje Mestne 

občine Ljubljana – tudi ne tiste na obrobju). 

 

Tabela št. 14: Prikaz števila nastanitvenih zmogljivosti (ležišč) v občinah Ljubljanskega barja 

 

  2008 2009 2010 

Zmogljivosti 

- ležišča - 

SKUPAJ 

Zmogljivosti 

- ležišča - 

stalna 

Zmogljivosti 

- ležišča - 

SKUPAJ 

Zmogljivosti 

- ležišča - 

stalna 

Zmogljivosti 

- ležišča - 

SKUPAJ 

Zmogljivosti 

- ležišča - 

stalna 

Borovnica 12 12 12 12 12 12 

Brezovica 142 140 142 120 192 170 

Ig - - - - 82* 81 

Log - Dragomer - - 5 5 5 5 

Škofljica 52 52 52 52 52 52 

Vrhnika 99 99 99 99 99 99 

SKUPAJ 305 303 310 288 442 419 

Vir: SURS, nova metodologija 
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* SURS za občino Ig navaja 82 vseh ležišč (oziroma 81 stalnih), čeprav ima v resnici občina le 21 ležišč. 

 

Na območju sta dva hotela (Grandvid in Mantova), ki pa svoje zmogljivosti polnita (trenutno) predvsem 

na račun tranzitnih gostov in poslovnih gostov, ki iščejo ugodnejšo nastanitev na obrobju Ljubljane – in ne 

na račun obiska Ljubljanskega barja kot turistične destinacije. 

 

Na območju praktično ni majhnih ponudnikov (penzionov, zasebnih sob, turističnih kmetij) oziroma so ti 

zelo redki, prav tako so redki dobri primeri prakse  − v smislu kakovosti ponudbe in storitve, avtentičnosti, 

skrbi za okolje ipd.. 

 

Vendar pa je potrebno stanje na področju nastanitvenih zmogljivosti na območju Krajinskega parka 

Ljubljansko barje analizirati širše, z vidika zavarovanega območja in koncepta Parka (današnjega in še 

posebej ciljnega – katerega cilj ni razvoj množičnega stacionarnega turizma), predvsem pa z vidika 

neposredne bližine Ljubljane (ki s svojim raznolikim portfeljem nastanitvenih zmogljivosti − od velikih 

hotelskih hiš, preko manjših butičnih hotelov, hostlov do penzionov, zasebnih sob in apartmajev).  

 

Ljubljansko barje – podobno kot Srce Slovenije – glede na svojo lokacijo na pragu Ljubljane in glede na 

trženjski koncept ni in ne bo stacionarna destinacija, čeprav ima PRILOŽNOST RAZVOJA KAKOVOSTNE 

MANJŠE (in trajnostno naravnane – po pravih principih trajnostne gradnje) NASTANITVENE PONUDBE (z 

dodatno bolj kreativno avtentično kulinarično, izobraževalno in seminarsko ponudbo, ki se razvija v 

sozvočju v Parkom.  

 

 

2.2.2 Analiza gostinske ponudbe in ponudbe lokalnih izdelkov v regiji 
 

 

 Celoten popis gostinske ponudbe po občinah je na voljo v Prilogi št. 2 (poglavje 3.2), v turističnem opisu 

ponudbe po občinah v poglavju 1 pa je še posebej v opisni obliki izpostavljena najbolj kakovostna gostinska 

ponudba, primerna za obiskovalce, ki so na območju s turističnim motivom. 

 

Na tem mestu izpostavljamo STANJE IN PROBLEMATIKO NA PODROČJU GOSTINSKE PONUDBE NA 

NIVOJU REGIJE, ki pokaže naslednje značilnosti: 

 

a. Še posebej v Ljubljani kot prestolnici se gostinska dejavnost močno približuje globalnim trendom 

(ki med drugim narekujejo prisotnost raznolikih svetovnih kuhinj), hkrati pa se na gastronomskem 

področju ZANEMARJA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN AVTOHTONE GASTRONOMSKE 

PONUDBE. Z vidika njenega prispevka k oblikovanju privlačne in celostne turistične ponudbe 

Ljubljane se že tako več let ugotavlja, da PRIMANJKUJE KAKOVOSTNE TRADICIONALNE 

SLOVENSKE PONUDBE (v vseh turističnih segmentih, močno pa se kaže tudi v segmentu 

kongresnega turizma), v veliki meri pa je podobno mogoče reči tudi za ponudbo v okolici 

Ljubljane, kjer primanjkuje kakovostne gostinske ponudbe, ki bi gradila na značilnostih in izhajala iz 
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avtentičnosti območja, čeprav ima zato dobre možnosti. Za razvoj privlačnih integralnih turističnih 

proizvodov in programov (ki lahko pritegnejo tudi s povsem kulinarično obarvano temo) je treba 

izboljšati gostinsko ponudbo in spodbujati lokalno prebivalstvo k oblikovanju predvsem bolj 

kakovostne in avtentične ponudbe (tako glede izbora hrane, menijev kot tudi oblikovanja 

ambienta). Na območju (v okoliških občinah) je že nekaj ponudnikov koncepta t.i. domačij, ki 

gradijo prav na avtentičnosti (med najbolj prepoznavnimi je Kmečki turizem Pr' Krač v Dolskem, 

poleg tega tudi npr. Domačija Rus v Prevojah v bližini Lukovice).  

 

b. ELEMENTE LOKALNE IN AVTENTIČNE HRANE (ki izhaja iz tradicije, zgodovine) PONEKOD ŽE 

VKLJUČUJEJO V PONUDBO (npr. pastirska malica na Veliki planini), a spet je na tem področju še 

veliko neizkoriščenih priložnosti (podoben koncept velja uveljaviti v zgodbah čebelarstva, 

rokovnjačev, oglarjev itd.). Posamezni ponudniki (npr. Terme Snovik) že vključujejo lokalne 

proizvajalce raznih izdelkov v turistično ponudbo (hotel Ambient pa je na primer elemente 

lokalnih obrti in nesnovne dediščine vključil v opremo sob in zgodbo celotnega hotela), vendar je 

še priložnost za okrepitev, saj je to eden od pomembnih elementov trajnostnega turizma.  

 

c. Na območju je veliko gostiln, med njimi tudi nekaj zelo prepoznavnih (ne toliko na širšem 

območju, bolj lokalno), kakovostnih in s prepoznavno ponudbo, pa tudi dobro obiskanih, a hkrati 

je VELIKA VEČINA GOSTINSKE PONUDBE IZREDNO GENERIČNA (splošna) – s čemer mislimo, da 

ponuja celotno paleto klasičnih jedi, pripravljenih na klasičen način (veliko »pohanja«). To danes 

glede na trende komunicira prej nizko kakovost kot raznolikost ponudbe. 

 

d. Gostinska ponudba se prodaja PREDVSEM KOT DOPOLNILNA PONUDBA (cilj v okviru regije pa je 

oblikovati privlačne (!) pa tudi inovativne programe kulinaričnega odkrivanja regije) − ponudniki so 

večinoma predstavljeni na spletnih turističnih straneh posameznih krajev oziroma občin. Domači 

obiskovalci poznajo določene točke, ki so na primer primerne za določen tip obiska (poslovno 

kosilo, nedeljski izlet ipd.) oziroma se odločajo predvsem na osnovi poznavanja konkretnih 

ponudnikov, priporočil znancev in prijateljev ali pa na samem mestu poiščejo najbolj ustrezno 

ponudbo, medtem kot tuji turist težko najde in dobi kakovostno in informacijo (kam iti jesti – tako 

vnaprej kot na samem mestu). 

 

e. Na celotnem območju v okolici Ljubljane je več ponudnikov, ki gostinsko ponudbo dopolnjujejo s 

ponudbo zasebnih sob (gostišča), v okolici pa PRIMANJKUJE PA KONCEPT STACIONARNIH 

TURISTIČNIH KMETIJ s kakovostno, po možnosti ekološko ali vsaj lokalno pridelano hrano, ki bi jo 

ponudilo tudi kot turistični proizvod oziroma ki bi zviševalo motiv prihoda.  

 

f. Obstaja NEKAJ VZORČNIH PRIMEROV DOBRE PRAKSE LOKALNIH IZDELKOV, na območju Srca 

Slovenije je dobro razvita MREŽA SAMOOSKRBE, ki v slovenskem prostoru velja za najbolj 

razvito in ki se v velikih primerih navaja kot vzorčni primer (oskrba večinoma šol na območju z 

lokalno in/ali ekološko pridelano hrano), ni pa še v zadostni meri vključena v turistično ponudbo (ta 

sposobnost je postala pomemben element gradnje identitete in turistične ponudbe območja v 

novem strateškem dokumentu območja Srca Slovenije). Primanjkujejo izdelki z zaščitenim 
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geografskim poreklom – a hkrati za to obstaja potencial. Lokalno in ekološko pridelana hrana še ni 

v zadostni meri vključena v turistično ponudbo. Na območju deluje tudi mreža »Naravnost z 

dežele«, ki povezuje ponudnike podeželja Srca Slovenije (pridelovalce zelenjave, sadjarje, 

čebelarje, vrtnarje in domače obrtnike) v skupno blagovno znamko. Na ta način želijo povezati 

podeželje neposredno s trgom ter končnim kupcem ponuditi zanesljiv vir zdrave, sezonske, 

ekološke in doma pridelane hrane. Osnovna ideja je »Kupujte, kuhajte in se prehranjujte sezonsko, 

domače, lokalno in tradicionalno.« Zadruga za razvoj podeželja Jarina oskrbuje vrtce, osnovne in 

srednje šole ter domove za starejše občane z lokalno pridelano hrano, je lokalni ponudnik za 

Shemo šolskega sadja (ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave), oskrbuje 

gostinske ponudnike z lokalnimi pridelki, dostavlja lokalno hrano družinam, starejšim občanom in 

drugim posameznikom z območja Srce Slovenije ter ponuja unikatna poslovna darila, izdelana na 

podeželju. Na vseh teh področjih je še veliko prostora za okrepitev delovanja, tudi nadgradnjo, 

predvsem pa je pomembno, da se to področje vključi v trženjske kanale oziroma v turistični 

proizvod (degustacije, nakupi, eko tržnice), poleg tega se tudi se v okviru strateškega dokumenta 

za turistično območje Srca Slovenije ugotavlja, da bi bilo treba vzpostaviti jasno povezavo oziroma 

navezavo na znamko Srce Slovenije. 

 

g. Velika priložnost je tudi v obstoječih prireditvah (tipa EKOLOŠKIH TRŽNIC), ki jih je mogoče 

nadgraditi v bolj zaokroženo doživetje in lahko postanejo prepoznavni element ponudbe Srca 

Slovenije. 

 

 

 

Ne pozabimo, da PREDSTAVLJA GOSTINSKA POTROŠNJA V STRUKTURI POTROŠNJE TURISTA POMEMBEN 

DEL. Povprečna dnevna potrošnja turista, ki je obiskal destinacijo Ljubljana in vsaj enkrat prenočil, je po 

podatkih Turizma Ljubljana v letu 2008 znašala 147,49 EUR. Izdatki za nočitev predstavljajo največji del (v 

letu 2008 57,6% celotne dnevne potrošnje), takoj za tem pa so sledili izdatki za hrano in pijačo. Vsekakor 

gre za izredno pomemben element ponudbe, ki v veliki meri vpliva na zadovoljstvo obiskovalca. Ključni so 

tako kakovost in avtentičnost ponudbe kot tudi dostopnost informacij, avtentičnost ambienta, možnost 

dobiti kakovostne informacije o ponudbi v okolici (sploh v gostinskih lokalih v okolici Ljubljane). 

 

 

 

POGLEJMO, KAJ ZA PODROČJE LJUBLJANE IN OKOLICE OPREDELJUJE STRATEGIJA RAZVOJA 

GASTRONOMIJE SLOVENIJE (STO, 2006) 

 

Kot kvantitativne kriterije za merjenje učinkovitosti razvoja gastronomije navaja: 

 

a. Število gostinsko–turističnih obratov (gostilne, restavracije, turistične kmetije), ki ponujajo izbor 

slovenskih regionalnih in lokalnih jedi. 

b. Število gostinsko turističnih obratov, ki ponujajo »bio« menije. 

c. Določitev meril, kako ponuditi narodne jedi. 
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d. Smernice za ureditev gostinskega ambienta. 

e. Določitev sezonskih usmeritev glede ponudbe lokalnih jedi. 

f. Določitev minimalnega obsega lokalnih vin in drugih pijač v ponudbi. 

g. Večja potrošnja, tudi izvenpenzionska. 

h. Večja zasedenost nastanitvenih kapacitet. 

i. Izdelati standarde za doseganje znaka kakovosti za različne vrste gostinskih obratov. 

j. Tržni delež tradicionalne gastronomije pri ponudnikih: delež ponudnikov, ki so v svoj izbor vključili 

slovensko gastronomijo v določenem obsegu. 

k. Povečati delež ponudbe z nabora slovenske gastronomije pri ponudnikih, ki se odločijo za 

sodelovanje s STO. 

l. Povečan delež gostov – tudi »ne-turističnih« – ki se zavedajo obstoja slovenske gastronomije. 

m. Tržni potencial za slovensko gastronomijo in njegova sprememba v določenem časovnem obdobju. 

n. Merila za število jedi v jedilnih listih in vinskih kartah. 

o. Ne glede na raven gostinskega obrata, mora le-ta pri sestavljanju jedilnih listov upoštevati sezono 

oziroma letni čas, temu primeren bo tudi izbor jedi. Slednji mora v vseh skupinah (hladne predjedi, 

tople predjedi, gotove jedi, jedi po naročilu, sladice) vključevati tipične regionalne jedi. 

 

Kot kvalitativne kriterije za merjenje učinkovitosti razvoja gastronomije navaja: 

 

a. Pri oblikovanju celovite ponudbe gastronomije na regionalni in državni ravni je potrebno, da vsak 

ponudnik v regiji izpostavi in izkoristi svoje prednosti, ki mu jih ponuja njegova regija oziroma 

okolje (ponudnik gastronomije na Primorskem se razlikuje od ponudnika na Štajerskem ali 

Dolenjskem). 

b. Gastronomijo je potrebno razvijati v okviru posameznih ponudnikov turističnih storitev (turistične 

kmetije, vinotoči, osmice, gostinski prenočitveni in prehrambeni obrati), saj je vsaka destinacija 

specifična v svoji ponudbi. 

c. Vsekakor je pomembno, da vzbuja vsak ponudnik v gostu zaupanje in pozitiven odnos, kar 

navsezadnje vpliva tudi na ponovni obisk in vračanje gostov. 

d. Na ponovni obisk vpliva tudi vtis storitvene znamke, v našem primeru govorimo o vtisu 

gastronomije (kakšna bo slovenska gastronomija v o�eh gosta). Navsezadnje na odločitev o obisku 

destinacije vpliva tudi »dobro ime« (t.i. good-will). Lahko torej govorimo tudi o dobrem imenu 

države. 

 

Zasnovo oziroma model strategije razvoja gastronomije Slovenije ponazarja njegova piramida. Sestavljajo 

jo trije segmenti: 

 

1. Spodnjega, najširšega, predstavlja bogastvo kulinarične in gastronomske dediščine in vse oblike 

sodobnih prizadevanj, vključno z vsemi tujimi vplivi in srečanji s tujimi kulinaričnimi in 

gastronomskimi kulturami. Spodnji segment je torej temelj ali osnova, neizčrpen vir motivov, idej, 

možnosti, v katerem so zajeti vsi obrati v Sloveniji, ki se ukvarjajo z gastronomijo, ne glede na to, 

ali gre za slovensko ali tuje kuhinje. 
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2. Drugi ali srednji segment sestavljajo NAJBOLJ RAZPOZNAVNE JEDI POSAMEZNIH SLOVENSKIH 

POKRAJIN ALI REGIJ. Teh ni prav veliko za posamezno regijo. Pomembno je predvsem, da je 

izbrana jed (ali jedi) izrazito reprezentativna, tipična in značilna za posamezno regijo, predvsem pa 

tudi izvirna. Pri določanju izvirnosti smo upoštevali stroga merila, ki ločujejo izvirno od prevzetega. 

Vendar pa smo tudi pri prevzetih jedeh upoštevali razvojnost pojava. V nekaterih primerih 

prevzetih jedi ne moremo govoriti o popolni kopiji ali prenosu tuje kulinarične sestavine v naš 

kulturni prostor, določeno regijo,  ampak o prilagoditvi in nadgradnji temeljne prevzete ideje.       

ZA LJUBLJANO Z OKOLICO SO TO: 

 Štruklji (pehtranovi, sirovi, orehovi, jabolčni…) 

 Potice (pehtranova, medena, orehova, makova, sirova, rožičeva,  čokoladna, ocvirkova, 

špehovka, mandljeva…) 

 Leteči žganci (= ocvrta piščančja bedra) 

 Ljubljanska torta 

 

3. Tretji segment ali vrh piramide predstavljajo IZBRANE JEDI IN VINA, ki najbolj reprezentativno 

predstavljajo slovensko gastronomijo. So torej nosilci védenja o specifični in razpoznavni 

gastronomiji Slovenije, države na stičišču Alp, Sredozemlja in Panonske nižine. Gastronomijo 

Slovenije predstavljajo reprezentativno naslednje jedi in vina: 

 

Mediteranski svet Slovenije 

 Pečena sardela in pedoč 

 Vina: teran, refošk, rebula, zelen, vitovska grganja, klarnica 

Alpski svet Slovenije 

 Kranjska klobasa 

 Pijača: Kranjska medica (medeno vino) 

Panonski svet Slovenije 

 Prekmurska gibanica, pleteni kruh (pletenica ali bosman) 

 Vina: šipon, ranina 

Svet osrednje Slovenije 

 Potica (zlasti pehtranova, medena, ocvirkova, le delno orehova), sirovi štruklji 

 Vina: cviček, metliška črnina 
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2.2.3 Analiza turističnih prireditev  
 

 

 Celoten popis prireditev po občinah je na voljo v Prilogi št. 1 (poglavje 3.5) – vir so uvodni vprašalniki, ki 

so jih izpolnile občine. Pozvane so bile, da opredelijo tradicionalne prireditve – torej tiste, ki imajo neko 

težo, tako v smislu kontinuitete kot tudi kakovosti.  

 

STANJE IN PROBLEMATIKA NA PODROČJU PRIREDITEV NA NIVOJU REGIJE pokaže naslednje značilnosti: 

 

a. Pregled popisanih prireditev jasno pokaže, da je na območju POLEG VEČ KOT 10.000 IZREDNO 

RAZNOLIKIH PRIREDITEV, ki se skozi vse leto zvrstijo V LJUBLJANI, MNOŽICA MANJŠIH 

PRIREDITEV NA RAVNI POSAMEZNIH OBČIN, ki pa predstavljajo v največji meri le popestritev 

dogajanja za domačine, ne pomenijo pa še motiva za prihod od drugod v Sloveniji, tudi v veliki 

meri ne iz Ljubljane.  

 

b. Seveda so tudi IZJEME – PRIREDITVE, KI SO SE KLJUB V OSNOVI OŽJEMU LOKALNEMU POMENU 

USPELE ODLIČNO POZICIONIRATI IN PRIVABLJAJO VSE VEČJE ŠTEVILO OBISKOVALCEV (npr. 

Jagode, češnje, kostanj in druge dobrote ob sadni cesti med Javorjem in Jančami, vzhodno od 

Ljubljane – še posebej jagodne in kostanjeve nedelje), ob tem je nekaj tudi v slovenskem okviru 

bolj prepoznavnih prireditev, ki že imajo svojo tradicij in ciljno skupino (npr. Srednjeveški dan, 

Dnevi narodnih noš in Kamfest v Kamniku, Poletni kulturni festival – Studenec v Domžalah, Pod 

Mengeško marelo v Mengšu, Pohod od Litije do Čateža v Litiji, Jurčičev pohod, Festival Kranjske 

klobase v Medvodah itd.).  

 

c. TRENUTNO INFORMACIJE O POSAMEZNIH PRIREDITVAH NISO ZBRANE NA ENEM MESTU (razen 

na območju Srca Slovenije, ki na letni ravni izdaja zloženko o prireditvah), TEMVEČ SE 

PROMOVIRAJO LE V OKVIRU POSAMEZNIH OBČIN (navzkrižne promocije oziroma povezovanja še 

ni, poleg tega pa so v občinah brez turističnih portalov v veliki meri objavljene le na spletnih 

straneh občin). DO INFORMACIJ JE TAKO VEČINOMA TEŽKO PRITI, to pa je ključni faktor uspeha 

za obisk prireditve – situacija v Ljubljani je seveda drugačna, saj je večina prireditev že 

tradicionalnih, uveljavljenih, z jasno profilirano ciljno publiko, poleg tega so razviti informacijski 

kanali (portal www.visitljubljana.si in publikacija Kam), obiskovalci pa so domačini, okoliški 

prebivalci (tudi iz drugih krajev Slovenije) ter tuji turisti v Ljubljani (ki jim pa prireditev prej 

predstavlja popestritev dogajanja kot motiv za prihod – izjema so nekateri festivali).  

 

d. Če pogledamo vsebinsko (in izvzamemo Ljubljano – kjer je množica vrhunskih festivalov in 

prireditev, od plačljivih pa do številnih, ki se dogajajo na ulicah in kamor je mogoč prost vstop; prav 

slednje pa dajejo poseben utrip mestu), potem PREGLED ZBRANIH PRIREDITEV POKAŽE, DA 

LAHKO RAZLIKUJEMO MED NASLEDNJIMI VRSTAMI PRIREDITVAMI: 

 

 Kulturne prireditve, koncerti in festivali; 
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 Etnološke prireditve, ki prikazujejo slovenske običaje in navade, med njimi so številne 

povezane z lokalnimi tradicijami obrtništva, starih običajev; 

 Zabavne in družabne prireditve (v največji meri tipa »noč« v določenem kraju); 

 Razni tradicionalni pohodi (vezani na geografske ikone ali pa znane osebnosti iz 

zgodovine; 

 Sejmi (tradicionalni domači sejmi in eko sejmi). 

 NAJVEČJI POTENCIAL ZA IZBOLJŠANJE PRIVLAČNOSTI PRIREDITEV V OKOLICI LJUBLJANE 

imajo še posebej prve in druge (kulturne prireditve in etnološke prireditve – ki temeljijo na 

identiteti kraja). 

 

e. PRIMANJKUJE KAKOVOSTNIH, AVTENTIČNIH PRIREDITEV, ki bi izhajale iz identitete nekega kraja 

ter na pristen in dodelan način nadgrajevale to identiteto – in ki imajo potencial ustvarjanja 

motiva prihoda, ne le domačinov, temveč tudi prebivalcev regije in turistov (ločiti je potrebno 

tiste prireditve, ki pač popestrijo dogajanje v nekem kraju, in tiste, ki ustvarjajo jasen motiv 

prihoda – obisk zaradi prireditve). To ne pomeni, da moramo ustvarjati nove, le obstoječe je 

potrebno fokusirati, usmerjati in nadgrajevati. Veliko število tradicionalnih prireditev se je razvilo 

iz aktivnosti raznih turističnih, kulturnih in drugih društev, ki so se skozi leta nadgradile v 

tradicionalne, niso pa posledica nekega strateškega koncepta – kaj bi želeli v nekem kraju razviti. 

 

f. Prireditve pomembno obogatijo dogajanje v mestih in na podeželju, A NIMAJO ŠE PRAVE 

KRITIČNE MASE OBISKA (če izvzamemo Ljubljano). 

 

g. Med problemi je potrebno še izpostaviti PODVAJANJE PRIREDITEV V ISTEM TERMINU in 

NEZADOSTNO SODELOVANJE – tako znotraj neke občine oziroma kraja (med različnimi društvi in 

akterji) kot tudi med občinami. Veliko število prireditev pomeni veliko finančno breme, ni pa 

želenih učinkov za prepoznavnost in obisk kraja, prav tako ne za gradnjo turistične podobe kraja. 

 

h. Na regijskem nivoju SO LAHKO PROMOCIJSKO ZANIMIVE TISTE PRIREDITVE, KI SO KAKOVOSTNE 

IN AVTENTIČNE, zato bi bilo potrebno iz velikega števila obstoječih prireditev v okolici Ljubljane 

izbrati nekaj najbolj kakovostnih in avtentičnih (5 do 15; natančno število je stvar koncepta 

oziroma izvedbenega projekta), ki bi se močneje trženjsko izpostavile preko regijskih aktivnosti in 

tako začele graditi identiteto ožjega in širšega območja, na njih pa se nato lahko navezujejo tudi 

nekatere druge obstoječe, manjše. Občine bi morali usmeriti v ta koncept – težko je pričakovati, 

da se bodo kar ukinjale določene prireditve, a s časom bi se morale »prečistiti«, v vsakem primeru 

pa bi morali ločiti prireditve, ki lahko gradijo turistično prepoznavnost območja in predstavljajo 

motiv za prihod na območje, od tistih, ki so zgolj lokalnega pomena. 

 

i. Na področju informiranja oziroma navzkrižne promocije tega, kaj se dogaja v posameznih 

destinacijah, obstaja zelo velik potencial, ki ga je treba izkoristiti. POTREBNO JE CENTRALNO 

ZBIRANJE IN OBJAVLJANJE INFORMACIJ (izbranih) TER PODAJANJE INFORMACIJ NA VSAKI INFO 

TOČKI (pomembno vlogo ima regijski portal, TIC, hotelske recepcije in druge točke) – ne zgolj o 

prireditvah in dogajanju v destinaciji, kjer se gost nahaja, temveč v celotni regiji. 
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j. ZA LJUBLJANO VELJA, DA SO ŠE VEDNO NEIZKORIŠČENE MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA FESTIVALSKE 

IN KULTURNE PONUDBE V TURISTIČNE PROGRAME IN CITY BREAK ODDIHE – tudi na način, da 

lahko gost na Bledu kupi vstopnico za festival oziroma prireditev v Ljubljani, z organiziranim 

prevozom, oziroma da je dogodek že vključen v program in hkrati pomembno prispeva k 

privlačnosti programa. 

 

 

2.2.4 Ponudba kolesarskih, pohodnih, učnih in drugih tematskih poti ter športna 

infrastruktura 
 

 

 Celoten popis športne infrastrukture in tematskih po občinah je na voljo v Prilogi št. 2 (poglavje 3.4) – vir 

so uvodni vprašalniki, ki so jih izpolnile občine. Gre predvsem za športno infrastrukturo v smislu objektov in 

pa pregled tematskih poti (kolesarskih, pohodniških, učnih, gozdnih in drugih tematskih poti). 

 

STANJE IN PROBLEMATIKA NA PODROČJU ŠPORTNE PONUDBE IN PONUDBE TEMATSKIH POTI NA 

NIVOJU REGIJE pokaže naslednje značilnosti: 

 

a. Iz popisa je razvidno, da gre V VELIKI MERI ZA RAZNE VEČNAMENSKE DVORANE, ŠPORTNA 

IGRIŠČA IN ŠPORTNE PARKE, telovadnice v osnovnih šolah, igrišča ob vrtcih ter redke športne 

oziroma rekreacijske centre, ki pa so večinoma namenjeni lokalnemu prebivalstvu. Z vidika 

»klasične« turistične ponudbe in vključevanje v integralne turistične proizvode sama 

infrastruktura ni toliko privlačna. Elementi ponudbe, ki so turistično valorizirani (izkoriščeni za 

vključitev v turistični proizvod), so relativno redki. Med njimi izstopata Golf Arboretum Volčji 

Potok in Golf Smlednik, omeniti velja še smučanje na Veliki planini (s težavo, ker nima umetnega 

zasneževanja), največja balvanska plezalna stena v Športnem parku Log (občina Log – Dragomer), 

nad katero so navdušeni tudi športniki, nastajajo tudi nove, podjetniške investicije v športni 

turizem, kot je Pustolovski park Geoss. Med kraji, prepoznavnimi po športni ponudbi (šport – ne 

rekreacija), velja omeniti Domžale (nogometno igrišče, odbojkarska igrišča, teniški center).  

 

b. LJUBLJANA JE S ŠPORTNIM PARKOM STOŽICE POSTALA PRIVLAČNA IN KONKURENČNA 

DESTINACIJA ZA ŠPORTNE DOGODKE, prireditve in prvenstva, pomemben pa je tudi za gradnjo 

prepoznavnosti in imidža v širšem (srednjeevropskem) regijskem okolju.  

 

c. NARAVNO OKOLJE PONUJA VELIKO MOŽNOSTI ZA IZVAJANJE RAZLIČNIH OBLIK REKREACIJE 

(naštevamo v nadaljevanju), a ponudba ni organizirana, ima le redke nosilce in organizatorje, ki bi 

delovali v skladu s trendi na področju tej športov (razvoj proizvodov, oblikovanje celostnih 

doživetij, trženje, povezovanje, iskanje inovativnih proizvodov itd.), TAKO DA JE TA PONUDBA V 

PRIMERJAVI Z UVELJAVLJENIMI DESTINACIJAMI (ŽE V SLOVENIJI) MANJ PRIVLAČNA IN 

KONKURENČNA (ne ustvarja primarnega motiva za prihod tujega gosta, lahko pa pri oblikovanju 
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celostnih doživetij predstavlja pomembno dopolnitev in popestritev ponudbe; privlačna pa je za 

domačega gosta v neposredni okolici):  

 

1. kolesarjenje,  

2. pohodništvo,  

3. vodni športi (kopanje, čolnarjenje, kajakaštvo, rafting, ribolov),  

4. golf (3 igrišča), 

5. zračni športi (jadralno padalstvo, poleti z balonom, zmajarstvo),  

6. vožnja s konjsko vprego in jahanje,  

7. lov,  

8. smučanje in tek na smučeh, 

9. jamarstvo 

 Pregled posameznih oblik rekreacije smo opravili v Prilogi št. 2, v poglavju 3.4, po občinah. 

 

d. Ob tem smo opravili tudi PREGLED TEMATSKIH POTI (kolesarskih, pohodnih, jahalnih, učnih, 

gozdnih in drugih tematskih poti) po občinah (na osnovi popisov, pripravljenih s strani občin). 

Pregled pokaže na zelo veliko število raznovrstnih poti – popolne evidence pa sicer ni. 

PROBLEMATIKA TEMATSKIH POTI SE KAŽE V NEENOTNI OZNAČITVI, OMEJENI PROMOCIJI, 

RAZDROBLJENIH IN NEDOSEGLJIVIH INFORMACIJAH, ODSOTNOSTI POVEZOVANJA POTI PREKO 

OBČINSKIH MEJ IN NEOPREDELJENEMU VZDRŽEVANJU, s tem pa tudi zelo omejeni valorizaciji 

poti v turističen namene. Poti – na splošno ocenjeno − niso del celostnih doživetij, so bolj 

infrastruktura kot doživetje. Občine so bile uspešne v pridobivanju raznovrstnih virov za ureditev 

poti, medtem ko zmanjša sredstev in kadrovskih virov za njihovo promocijo in pa vzdrževanje. 

Nikakor ne gre za v slovenskem prostoru osamljeno problematiko – s tem se spopada celotna 

Slovenija.21   

 

e. REKREACIJA ZAGOTOVO VELJA ZA ENEGA GLAVNIH MOTIVOV ZA OBISK OKOLIŠKIH OBČIN – 

VENDAR V GLAVNEM POTEKA PROSTO V NARAVI, PO DOLOČENIH UTEČENIH POTEH, POGOSTO 

PA POVZROČA TUDI NEGATIVNE UČINKE NA OKOLJU (VOŽNJA Z MOTORNIMI VOZILI, SMETI 

ITD.). FINANČNIH UČINKOV NI, saj je ponudba (ki ustvarja finančne prihodke) omejena in ni 

organizirana. Sodobne rekreativne infrastrukture, ki bi rekreativce usmerjala na določena območja 

in jim ob tem nudila tudi podporno infrastrukturo (urejena parkirišča, smetnjake, gostinska 

ponudba, urejene rekreativne poti) manjka. 

 

f. Razvoj kolesarskih in rekreativnih, učnih oziroma tematskih poti sedaj poteka na ravni občinskih 

uprav, VENDAR PA JE BILO NA TEM PODROČJU VELIKO IZVEDENEGA TUDI NA NIVOJU REGIJE. 

                                                
21 GIZ Pohodništvo in kolesarjenje je leta 2010 izdelal vodnik oziroma navodila kot priporočilo za načrtovanje, oblikovanje, 

trasiranje, označevanje in vzdrževanje tematskih pohodnih poti v Sloveniji. V gorah velja sistem označevanja planinskih poti, ki se 
izogiba pritrjevanju velikih usmerjevalnih tabel na drevesa ali skale. Vse poti niso označene, vendar je mogoče najeti licenciranega 
vodnika za pot po njih. V nižje ležečih predelih pa je veliko tematskih poti, ki se od leta 2010 postopoma označujejo z enotnimi 
oznakami (razdelan sistem v tem vodniku – dosegljiv na GIZ Pohodništvo in kolesarjenje). Namen tega je, da se postopoma 
odstrani ponekod že kar preveč raznih označevalnih in usmerjevalnih tabel različnih dimenzij in vsebin. 
 



 
 

Strategija razvoja in trženja turizma  
za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   73 
 

RRA LUR je v Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002-2006 uvrstil 

projekt MREŽA KOLESARSKIH POTI REGIJE kot enega prioritetnih projektov, glavni namen pa je bil 

oblikovanje enotne mreže regionalnih kolesarskih povezav; potekal je v treh fazah22. Drugi večji 

projekt, ki so ga občine uvrstile v RRP LUR 2002-2006 in v katerem je sodelovalo 9 občin, je bila 

MREŽA PEŠPOTI.  

 
g. Vzporedno s projektom Mreža kolesarskih poti regije je MOL (V SODELOVANJU Z RRA LUR) V LETU 

2008 RAZVILA PROJEKT REKREACIJSKI PORTAL LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 23  (na 

www.gremonapot.si). Sicer pa še velja izpostaviti, da je ta projekt del obširnejšega projekta 

celovite ureditve kolesarskih in pešpoti, ki predstavlja sistemski pristop k izboljšanju kolesarske in 

pohodniške infrastrukture ter izboljšanju razmerja uporabe prevoznega sredstva v korist 

alternativnim oblikam prevoza oziroma mobilnosti nasploh. Končni cilj je povezanost vseh 

subjektov v LUR v enoten in obsežen sistem kolesarskih in pešpoti. Za uspešno realizacijo tega 

cilja je bil za Izvedbeni načrt RRP za obdobje 2010-2012 pripravljen nov regionalni projekt PORTAL 

NEPROMETNIH VSEBIN. Cilj tega projekta je, da se obstoječim vsebinam na portalu 

www.gremonapot.si dodajo nove kolesarske in pešpoti, portal pa se z območja Mestne občine 

Ljubljana razširi na druge občine v regiji (v tem projektu sodeluje osem občin). Na portal želijo 

vnesti v preteklih projektih evidentirane in označene kolesarske in pešpoti. Nadgradnja portala bo 

omogočala, da se v prihodnosti vključijo tudi druge občine LUR in da bodo dodane tudi nove poti - 

poleg kolesarskih in pešpoti tudi jahalne in vodne (odvisno od interesa občin). Tematske poti želijo 

                                                
22 Projekt je potekal v naslednjih fazah: 

- V prvi fazi (2004), v kateri je sodelovalo 25 občine LUR, je bil narejen celovit pregled obstoječih kolesarskih povezav v 
LUR. Vse povezave so bile digitalizirane. Osnovna mreža kolesarskih povezav v LUR vključuje 875 km kolesarskih poti. 

- V drugi fazi (2005-2006), v kateri je sodelovalo 17 občin LUR, je bila pripravljena dokumentacija za označitev kolesarskih 
povezav. 

- V tretji fazi (2007-2008), v kateri je sodelovali prav tako 17 občin, sta potekala nabava prometnih znakov in izvedba 
promocijskih aktivnosti.  

23
 Opredelitev projekta (RRA LUR): Projekt celovite ureditve kolesarskih in pešpoti regije predstavlja sistemski pristop k izboljšanju 

kolesarske in pohodniške infrastrukture ter izboljšanju razmerja uporabe prevoznega sredstva v korist alternativnim oblikam 
prevoza oziroma mobilnosti nasploh. Podprojekt »Portal kolesarskih in pešpoti regije« pri tem pomeni le prvi korak na tej poti. 
Končni cilj je povezanost vseh subjektov Ljubljanske urbane regije v enoten ter obsežen sistem kolesarskih in pešpoti, namenjen 
najširšemu krogu uporabnikov. Temeljni cilji so spodbujanje alternativnih oblik mobilnosti, izvajanje rekreacije v naravi in 
spodbujanje k zdravemu načinu življenja ter s tem usmerjanje in približevanje ciljem trajnostnega razvoja. Portal je zasnovan 
odprto in široko ter omogoča nadgradnjo in kasnejše priključevanje vseh zainteresiranih subjektov, ne le v Ljubljanski urbani regiji, 
temveč tudi izven regijskih meja.  
Pohodne in kolesarske poti so izbrane na podlagi naslednjih kriterijev: 

1. poti enakomerno zaobjemajo področje celotne Ljubljanske urbane regije z nastavki, ki omogočajo povezljivost navzven 
(medregijsko sodelovanje);  

2. poti so »obarvane« z atraktivnimi točkami iz sveta narave, kulture, zgodovine, turizma, športa in drugega;  
3. dostopnost poti: markirane pešpoti in kolesarske poti, urejene po že obstoječih stezah, poteh, cestah (povezljivost z 

javnim prevozom);  
4. prispevek k lokalnemu razvoju: sodelovanje vseh občin Ljubljanske urbane regije z možnostjo pridružitve ostalih 

zainteresiranih ob spodbujanju izrabe obstoječe infrastrukture in storitev ter gradnje novih zmogljivosti. 
 
Poti so predstavljene na način, da je vsaka pot natančno opisana z obširnim besedilom v obliki »zgodbe«, popestrenim s 
fotografijami zanimivosti ob poti. V opisu so predstavljene glavne kulturne, zgodovinske in naravne znamenitosti ob poteh, 
gostinska ponudba ter seveda napotki, informacije, opis terenov in drugo, kar sodi zraven. Na voljo so tudi zanimive in predvsem 
koristne povezave.  
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ob zagotovitvi najsodobnejše informacijske podpore povezati z naravno in kulturno dediščino ter 

obstoječo turistično ponudbo. Predvidene so povezave na turistični regijski portal.  

 

h. IZZIV NI OBLIKOVANJE VELIKEGA ŠTEVILA TEMATSKIH, UČNIH IN REKREACIJSKIH POTI na 

celotnemu območju (torej da ima vsa občina vse oblike poti – pohodniške, tematske, kolesarske), 

TEMVEČ POVEZOVANJE PONUDBE TER TRŽENJSKA IZPOSTAVITEV NEKAJ MOČNIH IN 

PREPOZNAVNIH – da je določen del regije prepoznaven po določenem tipu ponudbe (sadne poti, 

rokovnjaška pot, čebelarska pot itd.), ki pa se morajo nadgraditi v celostna doživetja. 

 

i. ŠE POSEBEJ IZRAŽENA JE TA PROBLEMATIKA NA NIVOJU KRAJINSKEGA PARKA LJUBLJANSKO 

BARJE, kjer je potrebno s premišljeno načrtovano parkovno infrastrukturo usmeriti obiskovalce 

le na določene dele narave in jih odvrniti od bolj občutljivih delov narave, kjer lahko večje število 

obiskovalcev škoduje doseganju varstvenih ciljev. Tam so izziv oblike turizma, ki omogočajo 

doživljanje Parka brez fizičnega stika z zavarovanim območjem (ureditev rekreativnih in 

izobraževalnih poti na hribovitem robu ob meji Parka, še posebej tudi organizirani in strokovno 

vodeni izleti).  

 
 

2.2.5 Ponudba poslovnega turizma 
 

 Celoten popis ponudbe poslovnega turizma po občinah je na voljo v Prilogi št. 2 (poglavje 3.3). 

 

STANJE IN PROBLEMATIKA NA PODROČJU PONUDBE POSLOVNEGA TURIZMA NA NIVOJU REGIJE pokaže 

naslednje značilnosti: 

 

a. LJUBLJANA JE V SLOVENIJI VODILNA KONGRESNA DESTINACIJA (ki po ocenah Zavoda 

kongresnoturistični urad realizira okoli 60 % vseh organiziranih kongresov v Sloveniji, v kar pa niso 

vključena druge oblike kongresnega proizvoda). Poleg tega se Ljubljana UVRŠČA MED 50 NAJBOLJ 

USPEŠNIH EVROPSKIH KONGRESNIH MEST, kar jo uvršča v drugo polovico kongresnih mest novo 

pridruženih članic Evropske unije in držav Jugovzhodne Evrope, želi pa se pozicionirati kot vodilna 

kongresna in incentive destinacija v regiji jugovzhodne Evrope. Turizem Ljubljana je vzporedno s 

pripravo regijskega strateškega turističnega dokumenta pripravljal tudi strategijo kongresnega 

turizma v Ljubljani, ki je natančno analizirala stanje, zato se v okviru tega dokumenta s kongresno 

ponudbo Ljubljane ne ukvarjamo podrobneje.  

  

b. V pregledu kongresne (oziroma seminarske) ponudbe v Prilogi št. 2 smo zgolj podali pregled 

zmogljivosti, ki so jih oddale posamezne občine. Izpostaviti je potrebno, da gre − RAZEN IZJEME 

LJUBLJANE IN NEKATERIH OBČIN, KI IMAJO TUDI HOTELSKE OBJEKTE −  v veliki meri za razne 

večnamenske prostore (v raznih objektih, kot so občinske zgradbe, knjižnice, osnovne šole in 

podobno), športne in kulturne dvorane, manj za prave seminarske zmogljivosti, zaradi česar ne 

omogočajo konkurenčnega trženja do poslovnih subjektov (poslovni dogodki kot turistični 

proizvod); pojavlja se problem kakovosti, parkiranja, dodatne ponudbe. (razen nekaj hotelov so za 
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potrebe turistične poslovne ponudbe to še predvsem večnamenske sobe v gostinskih objektih in 

domačijah). S strani pripravljavca analize ni bilo izvedeno ocenjevanje in selekcioniranje oziroma 

analiziranje za kakšen koncept dogodkov so določene zmogljivosti primerne ali neprimerne.  

 

c. Tako je na območju kakovostna SEMINARSKA PONUDBA (OZIROMA PONUDBA ZA RAZNE 

DOGODKE IN POSLOVNA SREČANJA) NA VOLJO ZGOLJ V REDKIH HOTELSKIH OBJEKTIH – na voljo 

so manjše seminarske dvorane (do največ 60 oseb). Ti hoteli, ki so še posebej zanimivi za 

individualnega poslovnega gosta, svoje pozicioniranje gradijo na odmaknjenosti od mesta (a dobri 

dostopnosti, le nekaj kilometrov od Ljubljane – Domžale, Kamnik, Vrhnika, Škofljica, Grosuplje) in 

še posebej na boljšem razmerju med ceno in kakovostjo. A hkrati tega ni v zadostni meri čutiti 

oziroma razbrati z njihovih spletnih strani. 

 

d. Ob tem pa je NEKAJ OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE, KI PREDSTAVLJAJO PRIVLAČNO IN 

KONKURENČNO OKOLJE ZA IZVAJANJE POSLOVNIH DOGODKOV, SREČANJ, TUDI MANJŠIH 

SEMINARJEV in INCENTIVE PROGRAMOV (na primer gradovi Bogenšperk, Tuštanj in Jable ter tudi 

manjši objekti oziroma domačije – vendar pa je potrebno zagotavljati določene standarde, imeti v 

primeru tujih gostov, ki prihajajo v okviru kongresnega programa, znanje jezikov itd). Na tem 

področju bi bilo potrebno izobraževanje ponudnikov. Realno stanje (in pomanjkljivosti – ki jih je 

potrebno odpraviti) na tem področju se je pokazalo že v okviru priprave publikacije Tips for 

Incentive (aktivnost v okviru razpisa) – ki bi naj predstavila celotno regijo, vendar ponudba pogosto 

ni dovolj urejena, organizirana, je premajhnega obsega ipd. 

 

e. Celotna regija je zaradi Ljubljane visoko privlačna in konkurenčna kongresna destinacija, 

OKOLIŠKA PONUDBA PA LAHKO DOPOLNJUJE TO PONUDBO PREDVSEM Z NIŠNIMI TURISTIČNIMI 

PROIZVODI, kot so posebna prizorišča v ambientih gradov, programi družbene odgovornosti, 

incentive programi v okolici Ljubljane ITD. 

 

f. OKOLICA LJUBLJANE (glede na hotelsko ponudbo predvsem Kamnik, Domžale, Vrhnika, Grosuplje 

in Škofljica) je ZANIMIVA ZA TRANZITNE POSLOVNE GOSTE IN INDIVIDUALNE POSLOVNE GOSTE, 

ki se raje umaknejo iz mesta (boljša cenovna dostopnost pa tudi prijaznejše okolje). Pri 

pozicioniranju je zelo pomembno poudariti bližino Ljubljane. 

 

 

2.2.6 Analiza turističnih proizvodov 
 

 

 V Prilogi št. 2 (poglavje 3.6) smo povzeli, katere turistične proizvode kot najbolj razvite (oziroma takšne, 

ki se tržijo) opredeljujejo občine. 

 

STANJE IN PROBLEMATIKA NA PODROČJU PROIZVODOV NA NIVOJU REGIJE pokaže naslednje značilnosti: 
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a. LJUBLJANA JE Z VIDIKA TURISTIČNIH PROIZVODOV DOBRO RAZVITA – struktura prihoda glede na 

motiv leisure (počitniški motiv) ali business (poslovni motiv) je jasna, vendar pa še obstaja veliko 

potencialov – sploh na področju povezovanja s ponudbo v okolici. 

 

b. INTEGRALNI TURISTIČNI PROIZVODI (ITP-ji) NA NIVOJU REGIJE ŠE NISO IZOBLIKOVANI, vendar pa 

Ljubljana v svojo ponudbo že vključuje posamezne ponudnike oziroma programe tudi iz okolice 

(npr. incentive programi v določenih delih regije, odkrivanje nekaterih krajev itd.). Pri tem se 

večkrat sooča s problemom slabe organiziranosti ponudnikov – ker ni močnih nosilcev, se zaplete 

že pri izdaji računa, odpiralnih časih itd.  

 

c. Poleg ponudbe v Ljubljani RAZNOLIKA IN PRIVLAČNA PONUDBA V OKOLICI (več privlačnih 

turističnih točk – nekaj večjih, bolj prepoznavnih, veliko število manjših), a razen v Ljubljani v regiji 

ni močnejših turističnih ponudnikov (oziroma so ti redki) − v okolici Ljubljane veliko število 

majhnih, razdrobljenih ponudnikov, ki jim turizem ni glavni vir prihodkov  (in s tem povezana slabša 

kakovost in neznanje) in ki niso nosilci razvoja in trženja. Pregled turističnih proizvodov, ki se 

najbolj tržijo (po občinah), pokaže, da so to večinoma posamezne atrakcije (prepoznavnejše 

turistične točke), prireditve ali pa konkretni oblikovani turistični paketi/programi. 

 

d. Ljubljana ima nekaj močnih proizvodov (kongresni turizem, mestni oddih – in številni posamezni 

turistični proizvodi, ki oblikujejo ta proizvod, še posebej kultura – prireditve, vse bolj pa tudi za 

šport), V OKOLICI PA SO NASLEDNJI TURISTIČNI PROIZVODI: izletniški turizem (odkrivanje), 

prireditve, kulinarika, wellness – terme, rekreacija – kolesarjenje, pohodništvo, vodni športi 

(kopanje, čolnarjenje, kajakaštvo, rafting, ribolov), golf, zračni športi (jadralno padalstvo, poleti z 

balonom, zmajarstvo), vožnja s konjsko vprego in jahanje, lov, smučanje in tek na smučeh, 

jamarstvo. V razvoju so: proizvodi, ki temeljijo na ohranjanju običajev (tematske zgodbe), duhovni 

wellness, eko sejmi, »Vrt Slovenije« in razvoj ponudbe za avtodome na območju Srca Slovenije, 

nakup domače lokalne hrane, poleg tega pa še posamezni podjetniški projekti. Velika ponudba 

raznih rekreativnih, peš, učnih in raznih tematskih poti, ki pa so slabo poznane, tržene, informacije 

težko dostopne in niso oblikovane v celostna doživetja. 

 

e. Nerazvita dodatna ponudba − na področju turizma je PODJETNIŠKA KULTURA SLABO RAZVITA (ni 

pravega interesa za razvoj dodatne ponudbe), problem odpiralnih časov in organizacije (ter 

izstavljanja računov) manjših ponudnikov, pogosto potrebna vnaprejšnja prijava, kar otežuje 

individualne obiske. 

 

f. Ponudba v okolici Ljubljane je POGOSTO DOSTOPNA IN PRIVLAČNA SAMO, ČE JE ORGANIZIRANA 

(vodena), slabo razvita interpretacija narave in dediščine. 

 

g. SLABA MOBILNOST ZNOTRAJ REGIJE (še posebej za tuje obiskovalce) – še posebej so velik problem 

železniške povezave; kar otežuje individualno odkrivanje, predvsem s strani tujih obiskovalcev (ki 

se npr. težko znajdejo, kako priti s kolesom iz Ljubljane ali kako z vlakom na Ljubljansko barje ipd.). 

 



 
 

Strategija razvoja in trženja turizma  
za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   77 
 

h. PRIMANJKUJE IZVAJALCEV, ki bi prevzeli razvoj, organizacijo, izvedbo proizvodov. 

 

i. Na področju razvitosti proizvodov so zaostanki tako na INFRASTRUKTURNEM PODROČJU (veliko 

občin navaja ponudbo pohodništva in kolesarjenja, vendar gre v veliki meri za naravne možnosti, 

ne pa organizirano ponudbo in označene poti – potreben je razvoj infrastrukture v podporo 

izvajanju aktivnosti – vendar ne le urejene rekreativne, kolesarske in razne tematske poti (ki jih je 

veliko), ampak razvoj dodatne ponudbe, urejene informacijske točke, podporna ponudba (najme 

koles itd.), KOT TUDI NA »MEHKEM« PODROČJU (inovativnost pri oblikovanju programov, 

vključevanje zgodb, v veliki meri omejen obseg trženja, pa tudi omejena kakovost). 

 

j. PREVLADUJE IZLETNIŠKI TURIZEM, VENDAR NE V ORGANIZIRANI OBLIKI (iz izjemo nekaterih 

krajev, ki imajo tudi hotelske objekte, kot so Kamnik, Domžale, Grosuplje, Vrhnika, Škofljica) in z ne 

dovolj definirano in znano (konkretno, organizirano) ponudbo (zato je ekonomski učinek majhen). 

Obiski so večinoma individualni,  hkrati pa ni veliko atrakcij, ki bi bile organizirane (z vstopnino). 

 

k. PROIZVODI V PRAVEM POMENU BESEDE VEČINOMA ŠE NISO RAZVITI – tisti, ki pa so, še niso 

dovolj prepoznavni in prisotni/dostopni, zato v veliki meri niso motivator za obisk (saj ne 

nagovarjajo točno določene ciljne skupine), so kot neke vrste statičen opis in nabor možnosti. 

Turistu je nato prepuščeno, da si sam sestavi program po svoji meri. 

 

l. Pomanjkanje nastanitvenih objektov v okolici Ljubljane, sploh manjših kakovostnih objektov, 

turističnih kmetij oziroma avtentične ponudbe, ki bi bili osnova za razvoj ponudbe in doživetij.  

 

m. Še vedno nizka dodatna potrošnja obiskovalcev v Ljubljani in zelo nizka zunaj Ljubljane. 

 

n. NA DOLOČENIH OBMOČJIH SE TRŽIJO LE NEKATERI POSAMEZNI PROIZVODI OZIROMA 

DOŽIVETJA (kot so na primer na Ljubljanskem barju vožnja po Ljubljanici, polet z baloni, jahanje, 

vožnja z vozovi; ki jih tržijo posamezni zainteresirani komercialni ponudniki, medtem ko je na 

primer na območju Srca Slovenije aktivna Jarina, ki ima dobro razvite dnevne programe in jih trži 

večinoma do šol, upokojencev in zaključnih skupin, programe oblikuje in jih trži (a na ožjem 

Kamniškem območju) tudi Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik, na območju 

Vrhnike Zavod Ivana Cankarja.  

 

Razvoj integralnih turističnih proizvodov (in pretvorba v programe), ki imajo potencial, v regiji so (ki so 

bili identificirani na osnovi delavnic s strani Delovne skupine in Strokovnega sveta): 

 

 Kultura in narava (posebni programi prepleta kulture in narave) 

 Smučanje (Krvavec, Velika Planina, Terme) 

 Večdnevni programi peš-kolo 

 Povezava 3 golf igrišč (Smlednik, Arboretum, Ljubljana) 

 Velike športne & kulturne prireditve 

 Poslovni turizem 
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 Izobraževalni turizem (kraji z manjšimi zmogljivostmi) 

 Barje, kolišča 

 Tematske poti in šport (pešpoti, prireditve, kolo, tek, planinarjenje, golf, plavanje, maraton, vodni 

športi) 

 Programi dobrega počutja  

 Ptice, biotska raznovrstnost (posebni programi za ožje ciljne skupine) 

 Kamniške Alpe  

 Eko turizem (programi kratkega oddiha na podeželju v kombinaciji s prireditvami) 

 Povezava vseh točk v regiji v »en program« − ki si ga nato lahko vsak posameznik prilagaja glede na 

sovje želje, motive in pričakovanja (ustrezna informacijska internetna podpora), za lažje 

komuniciranje, kaj ima regija. 

 

 

2.2.7 Povzetek ključnih značilnosti z oblikovanjem ugotovitev, kot izhajajo iz 

analize sekundarne ponudbe  
 

 

UGOTOVITEV ŠT. 1: NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI – MOČNA LJUBLJANA IN ŠIBKO ZALEDJE. 

 

Leta 2010 je bilo v Osrednji Sloveniji evidentiranih 11.438 vseh ležišč (oziroma 10.690 stalnih ležišč) in 

4.845 sob, kar v strukturi vseh ležišč predstavlja dobro petino oziroma 9,7 % vseh ležišč v Sloveniji. Delež 

ležišč Osrednjeslovenske regije v celotnem slovenskem turizmu se povečuje. Hkrati je bilo v regiji 

opravljen najvišji odstotek prenočitev v hotelih in podobnih obratih – in sicer 80,2 % vseh nočitev, 

medtem ko je slovensko povprečje 65,7 %. 

 

Ljubljana je v letu 2010 po podatkih SURS (2010, nova metodologija) razpolagala z 8.186 ležišči v 

kategoriji SKUPAJ v vseh vrstah turističnih nastanitvenih objektov (oziroma 7.738 stalnih ležišč), kar je v 

regiji predstavljalo 71,57-odstotni delež. Na drugem mestu je Kamnik, ki je imel leta 2010 (2010, nova 

metodologija) 1.398 ležišč v vseh vrstah turističnih nastanitvenih objektov (oziroma 1.213 stalnih ležišč), 

kar je v regiji predstavljalo 12,22-odstotni delež. Na tretjem mestu sledijo Domžale, nato pa sledijo druge 

občine z manjšimi deleži (Medvode, Logatec, Brezovica, Grosuplje, Vrhnika, Lukovica, Ig, medtem ko 

občine Dobrepolje, Dobrova - Polhov gradec, Moravče in Šmartno pri Litiji niso imele nastanitvenih 

zmogljivosti.  

 

Ljubljana ima zelo raznovrstno strukturo nastanitvenih zmogljivosti, medtem ko drugod primanjkuje 

kakovostnih manjših nastanitvenih objektov (penzionov, zasebnih sob, še posebej kakovostnih in 

avtentičnih turističnih kmetij, ki so redke, prav tako so redki dobri primeri prakse − v pomenu kakovosti 

ponudbe in storitve, avtentičnosti ipd. Okolica Ljubljane ni in ne bo močna stacionarna destinacija, 

čeprav ima priložnost razvoja kakovostne manjše nastanitvene ponudbe (z dodatno kreativnejšo 

avtentično kulinarično, izobraževalno in seminarsko ponudbo), priložnost pa gre iskati v ugodni geografski 

legi, tudi v tranzitni naravi določenih delov območja. 
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UGOTOVITEV ŠT. 2: GOSTINSKA PONUDBA – LJUBLJANA V SKLADU Z GLOBALNIMI TRENDI, V CELOTNI 

REGIJI PA PREMALO KAKOVOSTNE IN AVTENTIČNE PONUDBE. 

 

Še posebej v Ljubljani kot prestolnici se gostinska dejavnost močno približuje globalnim trendom (ki 

med drugim narekujejo prisotnost raznolikih svetovnih kuhinj), hkrati pa se na gastronomskem področju 

zanemarja ohranjanje kulturne dediščine in avtohtone gastronomske ponudbe.  

 

Primanjkuje kakovostne tradicionalne slovenske ponudbe (v vseh turističnih segmentih, močno pa se 

kaže tudi v segmentu kongresnega turizma), v veliki meri pa je podobno mogoče reči tudi za ponudbo v 

okolici Ljubljane, kjer manjka kakovostne gostinske ponudbe, ki bi gradila na značilnostih in izhajala iz 

avtentičnosti območja, čeprav ima zato dobre možnosti. Gostinska ponudba se prodaja predvsem kot 

dopolnilna ponudba. Obstaja nekaj vzorčnih primerov dobre prakse lokalnih izdelkov, na območju Srca 

Slovenije je dobro razvita mreža samooskrbe. 

 

UGOTOVITEV ŠT. 3: TURISTIČNI PROIZVODI – VISOKO PRIVLAČNI IN KONKURENČNI V LJUBLJANI, V 

OKOLICI ŠE PREVEČ NEPOVEZANA PONUDBA IN NEPREPOZNAVNI PROIZVODI, VEČINOMA MNOŽICA 

MOŽNOSTI. 

 

Ljubljana ima nekaj močnih proizvodov (kongresni turizem, mestni oddih – in številni posamezni turistični 

proizvodi, ki oblikujejo ta proizvod, še posebej kultura – prireditve, vse bolj pa tudi za šport), v okolici pa 

so naslednji turistični proizvodi: izletniški turizem (odkrivanje), prireditve, kulinarika, wellness – terme, 

rekreacija – kolesarjenje, pohodništvo, vodni športi (kopanje, čolnarjenje, kajakaštvo, rafting, ribolov), 

golf, zračni športi (jadralno padalstvo, poleti z balonom, zmajarstvo), vožnja s konjsko vprego in jahanje, 

lov, smučanje in tek na smučeh, jamarstvo. V razvoju so: proizvodi, ki temeljijo na ohranjanju običajev 

(tematske zgodbe), duhovni wellness, eko sejmi, »Vrt Slovenije« in razvoj ponudbe za avtodome na 

območju Srca Slovenije, nakup domače lokalne hrane, poleg tega pa še posamezni podjetniški projekti.  

 

Ponudba v okolici Ljubljane je pogosto dostopna in privlačna samo, če je organizirana (vodena), slabo 

razvita interpretacija narave in dediščine. Primanjkuje izvajalcev, ki bi prevzeli razvoj, organizacijo, 

izvedbo proizvodov. Na področju razvitosti proizvodov so zaostanki tako na infrastrukturnem področju 

kot tudi na »mehkem« področju (inovativnost pri oblikovanju programov, vključevanje zgodb, v veliki 

meri omejen obseg trženja, pa tudi omejena kakovost). Prevladuje izletniški turizem, vendar ne v 

organizirani obliki. obiski so večinoma individualni,  hkrati pa ni veliko atrakcij, ki bi bile organizirane (z 

vstopnino). 

 

UGOTOVITEV ŠT. 4: PONUDBA POSLOVNEGA TURIZMA  

 

Ljubljana je v Sloveniji vodilna kongresna destinacija (ki po ocenah Zavoda kongresno turistični urad 

realizira okoli 60 % vseh organiziranih kongresov v Sloveniji, v kar pa niso vključena druge oblike 

kongresnega proizvoda). Poleg tega se Ljubljana uvršča med 50 najbolj uspešnih evropskih kongresnih 

mest. Celotna regija je zaradi Ljubljane visoko privlačna in konkurenčna kongresna destinacija, okoliška 

ponudba pa lahko dopolnjuje to ponudbo predvsem z nišnimi turističnimi proizvodi, kot so posebna 
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prizorišča v ambientih gradov, programi družbene odgovornosti, incentive programi v okolici Ljubljane itd. 

Okolica Ljubljane (glede na hotelsko ponudbo predvsem Kamnik, Domžale, Vrhnika, Grosuplje in Škofljica) 

je zanimiva tudi za tranzitne poslovne goste in poslovne goste, ki se raje umaknejo iz mesta (boljša 

cenovna dostopnost pa tudi prijaznejše okolje). pri pozicioniranju je zelo pomembno poudariti bližino 

Ljubljane.  

 

UGOTOVITEV ŠT. 5: PONUDBA ŠPORTNIH OBJEKTOV IN MOŽNOSTI ZA REKREACIJE - MOŽNOSTI 

RAZNOLIKE, POTENCIALI VELIKI. 

 

Ljubljana je s športnim parkom Stožice postala privlačna in konkurenčna destinacija za športne 

dogodke, prireditve in prvenstva, pomemben pa je tudi za gradnjo prepoznavnosti in imidža v širšem 

regijskem okolju.  

 

Naravno okolje ponuja veliko možnosti za izvajanje različnih oblik rekreacije (naštevamo v 

nadaljevanju), a ponudba ni organizirana, ima le redke nosilce in organizatorje, ki bi delovali v skladu s 

trendi na področju tej športov (razvoj proizvodov, oblikovanje celostnih doživetij, trženje, povezovanje, 

iskanje inovativnih proizvodov itd.), tako da je ta ponudba v primerjavi z uveljavljenimi destinacijami (že v 

Sloveniji) manj privlačna in konkurenčna. Potrebno jo je oblikovati v bolj zaokrožena doživetja. Na 

območju je množica raznovrstnih tematskih poti - izziv ni oblikovanje novih, temveč povezovanje in 

izkoriščanje (tudi vzdrževanje in nadgradnje) obstoječih.  

 

Vendar pa je potencial ponudbe rekreacije velik tako za tujce, ki iz prestolnice lahko hitro pridejo do npr. 

smučišča, do 3 golf igrišč (kot tudi širše v Sloveniji) kot tudi do drugih aktivnosti, pa tudi za domačega 

obiskovalca (vendar bolj v smislu nekajurne rekreacije ali aktivnega izleta v naravo). 

 

UGOTOVITEV ŠT. 6: TURISTIČNE PRIREDITVE – DELATI POTREBNO NA AVTENTIČNIH, KI POSTANEJO 

MOTIVATOR ZA OBISK. 

 

Na območju je poleg več kot 10.000 izredno raznolikih prireditev, ki se skozi vse leto zvrstijo v Ljubljani, 

množica manjših prireditev na ravni posameznih občin, ki pa predstavljajo v največji meri le popestritev 

dogajanja za domačine, ne pomenijo pa še motiva za prihod od drugod v Sloveniji, tudi v veliki meri ne iz 

Ljubljane. Primanjkuje kakovostnih, avtentičnih prireditev, ki bi izhajale iz identitete nekega kraja ter na 

pristen in dodelan način nadgrajevale to identiteto – in ki imajo potencial ustvarjanja motiva prihoda, ne 

le domačinov, temveč tudi prebivalcev regije in turistov. 

 

Informacije o posameznih prireditvah niso zbrane na enem mestu (poleg Ljubljane le še na območju Srca 

Slovenije, ki na letni ravni izdaja zloženko o prireditvah), temveč se promovirajo le v okviru posameznih 

občin (navzkrižne promocije oziroma povezovanja še ni, poleg tega pa so v občinah brez turističnih 

portalov v veliki meri objavljene le na spletnih straneh občin). Do informacij je tako večinoma težko priti.  
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2.3 Analiza turističnega povpraševanja 
 

 

2.3.1 Kategorije registrirane prenočitve, neregistrirane prenočitve in dnevni 

obiskovalci 
 

 

Pri analizi in oceni obsega celotnega turističnega povpraševanja v regiji bi morali upoštevati in analizirati 

naslednje segmente turističnega prometa, kar je tudi v skladu z metodologijo Svetovne turistične 

organizacije: 

 

1. Registrirane prenočitve (hoteli in drugi nastanitveni objekti); 

2. Neregistrirane prenočitve (po uradni metodologiji so to obiski prijateljev in sorodnikov); 

3. Dnevni obiskovalci – izletniki (brez nočitve). 

 

 

REGISTRIRANE PRENOČITVE 

 

 Registrirani prihodi in prenočitvi so podrobno predstavljeni v nadaljevanju. 

 

 

NEREGISTRIRANE PRENOČITVE 

 

Pod neregistrirane prenočitve bi lahko šteli dve kategoriji: 

 

1. Neregistrirane prenočitve po uradni metodologiji opravijo GOSTJE, KI SO NA OBISKU PRI 

PRIJATELJIH IN SORODNIKIH (gre za tako imenovani segment VFR, ki ga tako turistično 

gospodarstvo kot tudi akademske analize na področju turizma vse bolj obravnavajo kot sestavni 

del široke definicije turizma). Ti obiskovalci v nastanitvenih zmogljivostih ne opravijo nobene 

prenočitve, vendar pa ta kategorija v svetu predstavlja pomemben generator turističen potrošnje, 

saj ob bivanju ustvarjajo določeno turistično potrošnjo, ki ni zanemarljiv. Osrednji motivi za obisk 

so večinoma oddih in zabava (razne kulturne, športne in zabavne prireditve), ogledi naravnih in 

kulturnih znamenitosti, poslovne obveznosti, nakupovanje, obisk prijateljev in sorodnikov, 

zdravstveni razlogi, krožna potovanja, pa tudi drugi motivi. Njihova potrošnja pa obsega hrano in 

pijačo, potrošnjo za kulturne, športne in zabavne prireditve, nakupe, izlete, oglede, muzeje, razna 

potovanja in izlete na območju oziroma v bližini območja, kjer bivajo ter drugo. Ti podatki skoraj 

praviloma nikoli niso dosegljivi, saj se ne beležijo v okviru statističnih spremljanj. To kategorijo 

omenjamo, saj je zaradi dejstva, da gre za regijo s prestolnico, še posebej relevantna (praviloma 

je ta segment bolj pomemben za mestne destinacije). 

 



 
 

Strategija razvoja in trženja turizma  
za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   82 
 

2. Druga kategorija so neregistrirane prenočitve šteli povsem drugo kategorijo in sicer tiste 

prenočitve v manjših zasebnih nastanitvenih zmogljivostih, KJER LASTNIKI GOSTE NE PRIJAVIJO 

(to je pogosto v primeru kategorij, kot so zasebne sobe, počitniški domovi, manjši zasebni penzioni 

in zasebni apartmaji). V nasprotju pa ta kategorija za regijo ni tako aktualna oziroma pereča (kot je 

morda npr. za Gorenjsko). 

 

Ocene deležev neregistriranih prenočitev ni mogoče verodostojno oceniti. Neregistriranih nočitev 

znotraj analize tako ne upoštevamo. 

 

 

DNEVNI OBISKOVALCI − IZLETNIKI 

 

Enodnevni obiskovalci so definirani kot obiskovalci, ki ne preživijo noči v nastanitvenem obratu ali v 

zasebnih zmogljivostih v obiskanem kraju oziroma državi. Nadalje pa lahko ločimo domače in tuje 

enodnevne obiskovalce oziroma izletnike.  

 

Razlogi za njihov obisk so zabava (kulturne, športne in zabavne prireditve), ogledi naravnih in kulturnih 

znamenitosti, poslovne obveznosti, nakupovanje, obisk prijateljev in sorodnikov, zdravstveni razlogi, 

krožna potovanja, tranzit in drugi motivi. Pomembni so zaradi potrošnje, ki obsega hrano in pijačo, stroške 

potovanja na območju mesta oziroma destinacije, maloprodajno potrošnjo, potrošnjo za kulturne, zabavne 

in športne prireditve ter oglede naravnih in kulturnih znamenitosti in turističnih atrakcij. 

 

Kljub velikemu pomenu dnevnih obiskovalcev ter drugih turističnih pojavov (na primer tranzitni tokovi) 

za določeno državo, destinacijo ali kraj – kar v primeru dnevnih obiskovalcev še posebej velja za večje 

turistične kraje in prestolnice pa tudi za manjše kraje, ki nimajo stacionarnih zmogljivosti, imajo pa 

privlačne izletniške turistične točke – pa nacionalni statistični uradni večinoma spremljajo le podatke o 

fizičnih tokovih, kot so prenočitve gostov in število turistov, ki v nastanitvenem gostinskem obratu ali v 

zasebnih nastanitvenih zmogljivosti v obiskanem kraju oziroma državi prenočijo vsaj eno noč.  Podobno 

kot v drugih državah tudi Slovenija na nacionalnem nivoju (preko uradne statistike ali nacionalnih raziskav) 

oziroma posamezna turistična središča (v obliki raznih raziskav in anket) ne izvaja namenskih raziskav, ki 

bi izmerile obseg in tržni potencial dnevnih obiskovalcev. 

 

 

KATEGORIJA ENODNEVNIH OBISKOVALCEV JE V REGIJI MOČNA KATEGORIJA – tako v Ljubljani kot tudi v 

okolici, v krajih, ki niso stacionarne destinacije, temveč so predvsem priljubljene izletniške točke (Velika 

planina, Kamnik, Šmartno pri Litiji z Bogenšperkom, Samostan Stična v Ivančni gorici itd.) ali pa kraji, ki 

imajo močni prireditveni utrip. Segment enodnevnih obiskovalcev v regiji zajema predvsem naslednje 

motive prihodov: 

 

TUJI TURISTI – izletništvo  

a. Turisti, ki bivajo v drugih turističnih centrih izven regije (na primer na Bledu, v Kranjski Gori, 

Obala ipd.) in pridejo na nekajurno ali enodnevno odkrivanje Ljubljane. 
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b. Tuji turisti na krožnih potovanjih, ki se v okviru potovanja po Sloveniji ustavijo le za en dan. 

c. Tuji turisti, ki bivajo v Ljubljani, in potujejo do turističnih točk v zaledju (npr. izlet v Kamnik, na 

Veliko planino, v Arboretum Volčji potok, v Vače, na grad Bogenšperk, na kulinarični izlet …) – ta 

segment je v okviru projekta regijske turistične funkcije izredno pomemben in potencialen. 

 

DOMAČI TURISTI – izletništvo  

a. Pomemben segment za izletniški turizem so Ljubljančani oziroma prebivalci iz okolice 

Ljubljane, ki ob koncu tedna iščejo zanimive ideje za kratke izlete (pol dneva do en dan), v okolici 

Ljubljane. S strani občin v okolici Ljubljane so prepoznavni kot pomemben segment. 

b. Večinoma domači poslovni gostje (udeleženci seminarjev, konferenc in drugih poslovnih 

dogodkov), ki jih statistika ne beleži kot turiste, saj ne opravijo nočitve, njihov obisk pa se 

neposredno pozna na turistični potrošnji, predvsem na ravni hotelskih objektov. 

c. Prebivalci okoliških občin, ki pridejo v Ljubljano na prireditev oziroma z motivom odkrivanja in 

zabave. 

 

Izletniški turizem praviloma ni dobro sprejet (ker velja za turizem, ki prinaša gnečo in predvsem 

negativne učinke za okolje, ne pa pričakovanega finančnega učinka), a ne spreglejmo, da je izletniški 

turizem lahko pomembna priložnost takrat in tam, ko nimamo razvite stacionarne ponudbe. Ob 

pregledu zgoraj navedenih segmentov izletniškega turizma lahko vidimo, da gre za verodostojno in 

potencialno kategorijo, ki jo je potrebno ustrezno vrednotiti in obravnavati. 

 

Eden glavnih problemov, podobno kot tudi drugod v Sloveniji, je še ne dovolj razvita dodatna ponudba 

(pomanjkanje konkretnih aktivnosti, doživetij, nakupov itd.) in pomanjkanje organiziranih programov, 

kjer lahko v paketu gostu ponudimo več in tudi iztržimo več. Ena pomembnih aktivnosti v okviru projekta 

je prav razvoj ponudbe in priprava programov.  

 

 

 

 

2.3.2 Gibanje turističnega povpraševanja in podrobnejša analiza turističnega 

povpraševanje v regiji v letu 2010 
 

 

Osrednjeslovenska regija v primerjavi z drugimi, tradicionalno bolj turističnimi regijami oziroma 

destinacijami (npr. Gorenjska, Obala), dolga leta zaradi LJUBLJANE NI VELJALA ZA POČITNIŠKO REGIJO 

OZIROMA DESTINACIJO, SAJ JE KOT OSREDNJI MOTIV ZA PRIHOD V LJUBLJANO PREVLADOVAL 

POSLOVNI TURIZEM. Toda motivi za prihod v Ljubljano so tako poslovni kot počitniški, v zadnjih letih celo 

bolj naraščajo počitniški. Kot je opredelila Analiza stanja turistične ponudbe v TDL in uspešnost njenega 

trženja v primerjavi z izbranimi evropskimi mestih, je Ljubljana glede na sezonskost turističnega prometa v 

veliki meri pridobila značilnosti tipične poletne počitniške in tranzitne turistične destinacije, poleg tega 
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pa se tudi velik del poslovnih in strokovnih dogodkov v Ljubljani dogaja zgodaj poleti, kar še dodatno 

ustvarja tak vtis. 

 

Od leta 2004 do 2008 je Ljubljana beležila visoke letne rasti prihodov in prenočitev turistov (tudi več kot 

10 % letno) − povprečna stopnja rasti nočitev v obdobju od 2004 do vključno 2009 je znašala 6,2 % letno 

(kar je bilo nadpovprečno, saj se povprečne stopnje letne rasti uveljavljenih turističnih destinacij se gibljejo 

okoli treh odstotkov letno).  V letu 2009 pa je Ljubljana zabeležila precejšen padec prihodov in nočitev, 

kar – kot je ocenila Analiza stanja turistične ponudbe v TDL in uspešnost njenega trženja v primerjavi z 

izbranimi evropskimi mestih – ni bilo zgolj posledica gospodarske krize, temveč tudi povečanja števila 

potnikov na račun predsedovanja Evropski uniji v letu 2008. V letu 2010 je tako pristopila v izdelavi 

podrobnejše analize stanja in povpraševanja kakor tudi konkurenčno pozicijo v primerjavi  z izbranimi 

mesti v Evropi in regiji. 

 

 

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA JE MED 12-IMI REGIJAMI PO ŠTEVILU PRENOČITEV Z 858.429 

PRENOČITVAMI V LETU 2010 NA 5. MESTU (za Obalno-kraško, Gorenjsko, Savinjsko in Pomursko regijo) v 

Sloveniji pa predstavlja pa 9,6-odsotni delež prenočitev.  

 

Osrednjeslovenska regija je v letu 2010 med vsemi regijami beležila najvišjo rast (6,4 %). Hkrati je to 

regija z najvišjim deležem tujih prenočitev (91,28 %), Ljubljana pa občina z najvišjim deležem tujih 

prenočitev (95,3 %). 
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Slika št. 1: Prikaz števila prenočitev po regijah v Sloveniji , z deleži in odstotki rasti v letu 2010 

 

 

 
                   Vir: SURS, nova metodologija, obdelava Slovenska turistična organizacija (2011) 
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Tabela št. 15: Prikaz primerjalnih podatkov na področju turizma za vse regije (podatki so za leto 2009) 

 

 
Vir: SURS. Slovenske regije v številkah (2011) 

 

 

Tabela št. 16: Prikaz števila prihodov in nočitev za leto 2010 – v Sloveniji, po regijah, s prikazanimi deleži  

 

  

2010  

Prihodi turistv - 

SKUPAJ 

Prenočitve turistov - 

SKUPAJ 

Deleži tujih 

prenočitev 

znotraj regije 

v % 

SLOVENIJA 

DRŽAVE - SKUPAJ 3.006.272 8.906.399   

DOMAČI 1.137.166 3.909.368   

TUJI 1.869.106 4.997.031 56,11 

Pomurska 

DRŽAVE - SKUPAJ 248.197 896.844   

DOMAČI 156.284 549.861   

TUJI 91.913 346.983 38,69 

Podravska 

DRŽAVE - SKUPAJ 186.597 468.379   

DOMAČI 71.044 209.355   

TUJI 115.553 259.024 55,30 

Koroška 

DRŽAVE - SKUPAJ 28.952 81.802   

DOMAČI 20.031 54.343   

TUJI 8.639 27.459 33,57 

Savinjska 

DRŽA E - SKUPAJ 328.378 1.319.037   

DOMAČI 190.781 789.296   

TUJI 137.597 529.741 40,16 

Zasavska 

DRŽAVE - SKUPAJ 2.525 5.919   

DOMAČI 1.037 1.746   

TUJI 1.488 4.173 70,50 
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Spodnjeposavska 

DRŽAV  - SKUPAJ 183.238 643.393   

DOMAČI 96.123 360599   

TUJI 87.115 283.374 44,00 

Jugovzhodna 

DRŽAVE- SKUPAJ 108.837 381.204   

DOMAČI 61.940 255.396   

TUJI 46.447 125.808 33,00 

Osrednjeslovenska 

DRŽAVE - SKUPAJ 449.117 858.429   

DOMAČI 36.102 74.863   

TUJI 413.015 783.566 9,28 

Gorenjska 

DRŽAVE - SKUPAJ 586.567 1.584.895  

DOMAČI 168.162 454.697   

TUJI 418.405 1.130.198 7131 

Notranjsko-kraška 

DRŽAVE - SKUPAJ 36.866 58.980   

DOMAČI 4.603 11.837   

TUJI 32.263 47.143 79,3 

Goriška 

DRŽAVE - SKUPAJ 233.127 542.032   

DOMAČI 64.415 158.350   

TUJI 168.712 383.82 70,79 

Obalno-kraška 

DRŽAVE -SKUPAJ 614.321 2.064.905  

DOMAČI 266.362 989.025   

TUJI 347.959 1.075.880 52,10 

Vir: SURS, nova metodologija 

 

 

 

Osrednjeslovensko regijo je v letu 2010 obiskalo 449.117 turistov, ki so opravili 858.429 prenočitev (v 

primerjavi z letom 2009 to pomeni 6,4-odstotno rast).  

 

449.117 prihodov turistov je v slovenskem turizmu predstavljalo 14,94 vseh turističnih obiskov v 

Sloveniji, 858.429 prenočitev pa zaradi nizke povprečne dobe bivanja v Ljubljani precej manj in sicer 

9,64 % vseh turističnih prenočitev v Sloveniji.  

 

 

 

KLJUČNE ZNAČILNOSTI TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJA V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2010 (po 

novi metodologiji) so naslednje: 

 

1. STRUKTURA PRIHODOV (DOMAČI, TUJI): Od 449.117 turistov, ki so v letu 2010 obiskali 

Osrednjeslovensko regijo, je bilo 36.102 turistov ali 8,03 % domačih in 413.015 turistov oziroma 

91,96 % tujih. Regija kot celota ima tako v primerjavi s slovenskim turizmom nadpovprečno nizek 

delež domačih turistov (v slovenskem turizmu je delež tujih prenočitev 43,89 %). 

 

2. STRUKTURA PRENOČITEV (DOMAČI, TUJI): Od 858.429 prenočitev je bilo 74.863 prenočitev ali 

8,72 % domačih in 783.566 prenočitev oziroma 91,27 % tujih. Osrednjeslovenska regija ima tako 
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v primerjavi z drugimi regijami daleč največji delež tujih prenočitev (v slovenskem turizmu je 

delež tujih prenočitev v letu 2010 56,11 %), medtem ko ima Ljubljana še višji delež, to je 95,30 %, 

kar jo uvršča po deležu tujih prenočitev med slovenskimi občinami na 1. mesto (ne pa po 

absolutnem številu, kjer je na prvem mestu občina Piran)  

 

3. PRIMERJAVA Z LETOM 2009: Število turistov v letu 2010 se je v primerjavi z letom 2009 

povišalo za 6,91 %, število prenočitev pa za 6,39 %, kar Osrednjeslovensko regijo uvršča med 

regijami in njihovimi rastmi za leto 2010 na 1. mesto. Pozitivne trende rasti je imela le še 

Gorenjska (+ 4,2 %) in Savinjska (1,1 %), vse ostale regije pa so beležile padec (Obala na primer za 

7,5 %). 

 

4. DOLŽINA BIVANJA: Povprečna doba bivanja v regiji je bila 1,91 dni (kar je močno pod 

slovenskim povprečjem v letu 2010, ki je bilo 2,96), pri čemer so domači bivali v povprečju 2,07 

dni, tuji pa 1,89 dni. Dolžina bivanja v zadnjih treh letih kaže trend stagniranja (v letu 2008 je bila 

2,03, na ravni slovenskega turizma pa 3,02). 

 

5. SEZONSKOST – GIBANJE PO MESECIH: Kljub temu, da največji karakter regiji daje Ljubljana (tudi s 

svojo kongresno dinamiko), pa pregled gibanja prenočitev po mesecih pokaže, da je dinamika še 

vedno preveč sezonska (glej grafa št. 6 in 7).  

 

 

Tabela št. 17: Gibanje prihodov in prenočitev na nivoju regije v letih 2008 do 2010, s primerjavo Slovenije 

 

  2008 2009 2010   

Prihodi 
turistov - 
SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov - 
SKUPAJ 

Prihodi 
turistov - 
SKUPAJ 

Prenočitv
e turistov 
- SKUPAJ 

Prihodi 
turistov - 
SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov - 
SKUPAJ 

Indeks 
2010/20

09 

SLOVENIJA DRŽAVE - 

SKUPAJ 

3.083.713 9.314.038 2.984.828 9.013.773 3006272 8906399 

98,81 

DOMAČI 1.126.022 3.962.756 1.160.897 4.077.480 1.137.166 3.909.368 95,88 

TUJI 1.957.691 5.351.282 1.823.931 4.936.293 1869106 4.997.031 101,23 

Osrednje-

slovenska 

regija 

DRŽAVE - 

SKUPAJ 

448.352 911.267 420.077 806.823 449.117 858.429 

106,40 

DOMAČI 39.914 83.701 36.398 70.593 36.102 74.863 106,05 

TUJI 408.438 827.566 383.679 736.230 413.015 783.566 106,43 

Delež v 

slovenskem 

turizmu   14,54 9,78 14,07 8,95 14,94 9,64 

 Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2010, nova metodologija 

 



 
 

Strategija razvoja in trženja turizma  
za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   89 
 

Slika št. 2: Prikaz prvih 15 občin v Sloveniji v letu 2010 po številu tujih prenočitev, s prikazom deleža in  

rasti v letu 2010 
 

 
                          Vir: SURS, nova metodologija, obdelava Slovenska turistična organizacija (2011) 
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Graf št. 5: Prikaz deležev domačih in tujih prenočitev na nivoju regije v letu 2010, s primerjavo do Slovenije 
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Slika št. 3: Prikaz strukture prenočitev po strukturi občin, v letu 2010 in delež v skupni strukturi prenočitev  
 

 
                Vir: SURS, obdelava Slovenska turistična organizacija (2011) 
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Graf št. 6: Prikaz gibanja povpraševanja (prenočitev) po mesecih, za Osrednjeslovensko regijo (v letu 2010) 

– z ločenim prikazom za tuje in domače goste  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prenočitve turistov - domači 5293 5217 5225 5771 5186 6130 8044 6826 5606 5171 5740 7137

Prenočitve turistov - tuji 35678 29902 40435 54839 75997 73427 111093122753 89016 62613 41058 42822
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Vir: SURS, nova metodologija 

 

 

Graf št. 7: Prikaz gibanja povpraševanja (prenočitev) po mesecih, s primerjavo med regijami 
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Vir: SURS, nova metodologija 
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2.3.3 Pregled deležev prenočitev po občinah 
 

 

Pregled deležev prenočitev po občinah za leto 2010 pokaže: 

 

a. LJUBLJANA je ustvarila 86,14 % vseh prenočitev v regiji;  

b. KAMNIK 4,18 %; 

c. DOMŽALE 2,43 %; 

d. LOGATEC 1,78 %; 

e. GROSUPLJE IN MEDVODE po 1,35 %; 

f. BREZOVICA 0,81 %; 

g. VRHNIKA 0,33 %; 

h. IVANČNA GORICA 0,27 %; 

i. Za ostale občine niso prikazane prenočitve in prihodi, saj je v primeru, ko gre za manj kot 

3 poročevalske enote, podatek zaradi zaupnosti ne prikazuje. 24 

 

 

Tabela št.  18: Prikaz prihodov vin prenočitev po občinah v Osrednjeslovenski regiji, v letih 2008, 2009 in 

2010 

 

  

2008 2009 2010   

Prihodi 

turistov - 

SKUPAJ 

Prenočitve 

turistov - 

SKUPAJ 

Prihodi 

turistov - 

SKUPAJ 

Prenočitve 

turistov - 

SKUPAJ 

Prihodi 

turistov - 

SKUPAJ 

Prenočitv

e turistov 

- SKUPAJ 

Deleži 

občin - 

prenočitv

e 

Kamnik 

DRŽAVE - SKUPAJ 17.657 54.859 14.357 45031 12.982 35.862 4,18 

DOMAČI 8.212 20.755 6.672 15940 6.173 14.681   

TUJI 9.445 34.104 7.685 29091 6.809 21.181   

Ljubljana 

DRŽAVE - SKUPAJ 391.431 777.247 367.368 687605 393.010 739.453 86,14 

DOMAČI 25.738 46.579 23.146 37652 20.651 34.746   

TUJI 365.693 730.668 344.222 649953 372.359 704.707   

Borovnica 

DRŽAVE - SKUPAJ - - - - - -   

DOMAČI - - - - - -   

TUJI - - - - - -   

Brezovica 

DRŽAVE - SKUPAJ z z z z 1.151 6.980 0,81 

DOMAČI z z z z 879 6.597   

TUJI z z z z 272 383   

Dobrepolje 

DRŽAVE - SKUPAJ - - - - - -   

DOMAČI - - - - - -   

                                                
24

 V tabeli pomeni znak (–) to, da občina ne razpolaga z nastanitvenimi objekti, medtem ko znak Z pomeni, da sicer SURS razpolaga 
s podatkom, vendar je podatek "zaupen". To smo prav tako uvedli z novo metodologijo, kjer zakrivamo podatke po principu 
primarne in sekundarne zaščite. To pomeni, da v kolikor se v določeni celici v tabeli podatek nanaša na manj kot 3 poročevalske 
enote, je celica primarno občutljiva (podatek je nadomeščen z oznako »z« - zaupen) oz. če ena poročevalska enota prinese k 
vrednosti celice več kot 90 % (v smislu celotne vrednosti), potem je celica primarno občutljiva. 
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TUJI - - - - - -   

Dobrova - 

Polhov Gradec 

DRŽAVE - SKUPAJ - - - - - -   

DOMAČI - - - - - -   

TUJI - - - - - -   

Dol pri 

Ljubljani 

DRŽAVE - SKUPAJ z z z z z z   

DOMAČI z z z z z z   

TUJI z z z z z z   

Domžale 

DRŽAVE - SKUPAJ 7.147 15.823 8.698 18.403 11.498 20.885 2,43 

DOMAČI 953 2.496 1.292 3.771 1.415 3.087   

TUJI 6.194 13.327 7.406 14.632 10.083 17.798   

Grosuplje 

DRŽAVE - SKUPAJ 10.014 16.300 9.152 12.185 9.112 11.621 1,35 

DOMAČI 1.304 2.047 1.005 1.522 729 1.004   

TUJI 8.710 14.253 8.147 10.663 8.383 10.617   

Horjul 

DRŽAVE - SKUPAJ - - - - - -   

DOMAČI - - - - - -   

TUJI - - - - - -   

Ig 

DRŽAVE - SKUPAJ - - - - z z   

DOMAČI - - - - z z   

TUJI - - - - z z   

Ivančna Gorica 

DRŽAVE - SKUPAJ 1.034 2.551 1015 2.419 838 2.298 0,27 

DOMAČI 202 499 169 436 125 306   

TUJI 832 2.052 846 1.983 713 1992   

Komenda 

DRŽAVE - SKUPAJ z z z z z z   

DOMAČI z z z z z z   

TUJI z z z z z z   

Litija 

DRŽAVE - SKUPAJ z z z z z z   

DOMAČI z z z z z z   

TUJI z z z z z z   

Log - 

Dragomer 

DRŽAVE - SKUPAJ - - z z z z   

DOMAČI - - z z z z   

TUJI - - z z z z   

Logatec 

DRŽAVE - SKUPAJ 3.445 10.555 4.006 11.518 6.458 15.280 1,78 

DOMAČI 1.351 5.473 2.252 6.479 4.245 10.444   

TUJI 2.094 5.082 1.754 5.039 2.213 4.836   

Lukovica 

DRŽAVE - SKUPAJ z z z z z z   

DOMAČI z z z z z z   

TUJI z z z z z z   

Medvode 

DRŽAVE - SKUPAJ 6.398 11.883 56.61 12.345 6.387 11.616 1,35 

DOMAČI 195 421 221 520 339 763   

TUJI 6.203 11.462 5.440 11.825 6.048 10.853   

Mengeš 

DRŽAVE - SKUPAJ z z z z z z   

DOMAČI z z z z z z   

TUJI z z z z z z   

Moravče 

DRŽAVE - SKUPAJ z z - - - -   

DOMAČI - - - - - -   

TUJI z z - - - -   

Škofljica 

DRŽAVE - SKUPAJ z z z z z z   

DOMAČI z z z z z z   
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TUJI z z z z z z   

Šmartno pri 

Litiji 

DRŽAVE - SKUPAJ - - - - - -   

DOMAČI - - - - - -   

TUJI - - - - - -   

Trzin 

DRŽAVE - SKUPAJ z z z z z z   

DOMAČI z z z z z z   

TUJI z z z z z z   

Velike Lašče 

DRŽAVE - SKUPAJ - - - - - -   

DOMAČI - - - - - -   

TUJI - - - - - -   

Vodice 

DRŽAVE - SKUPAJ z z z z z z   

DOMAČI - - - - z z   

TUJI z z z z z z   

Vrhnika 

DRŽAVE - SKUPAJ 42.28 6.354 3.314 5.018 2.021 2.802 0,33 

DOMAČI 513 670 355 617 168 287   

TUJI 3.715 5.684 2.959 4.401 1.853 2.515   

SKUPAJ število nočitev za občine, kot je prikazano zgoraj 

  

846.797 

 SKUPAJ pravo število prenočitev v regiji, vključno z občinami, ki zgoraj nimajo prikazanih 

prenočitev (oznaka z) 858.429 

 Vir: SURS, nova metodologija 

 

 

 

2.3.4 Gibanje turističnega povpraševanja v obdobju 2003 do 200925 
 

 

PREGLED GIBANJA POVPRAŠEVANJA 2003-2009 POKAŽE NASLEDNJE KLJUČNE ZNAČILNOSTI: 

 

1. OBSEG PRIHODOV IN PRENOČITEV se je v med leti 2003 in 2009 na nivoju regije povečal za 

45,1 %, medtem ko se je število prenočitev na nivoju slovenskega turizma v tem obdobju povečalo 

za 10,66 %.  

 

2. K rasti so v nominalnem številu največ prinesle stopnje rasti v Ljubljani (ki so bile v obdobju v 

povprečju več kot 6,2-odstotne – v tem obdobju pa je bil indeks prenočitev 152), v spodnji tabeli 

pa vidimo, da so bili tudi odstotki povečanja visoki v drugih občinah, vendar so osnove majhne. V 

določenih občinah se je število prenočitev v obravnavanem obdobju precej zmanjšalo, kar je bilo 

v veliki meri vezano na zmanjšanje kapacitet. 

 

3. DELEŽ PRENOČITEV regije v celotnem slovenskem turizmu se je v tem obdobju povečal z 7,15 % (v 

letu 2003) na 9,43 % (2009). 

                                                
25

 Ker nova metodologija on-line statistične baze ne omogoča pregleda za obdobje pred letom 2008, v spodnji tabeli podajamo 
pregled od leta 2033 do 2009, po stari metodologiji. 
 



 

 

 
 

Tabela št. 19: Gibanje prihodov in prenočitev na nivoju Osrednjeslovenske regije (s prikazom po občinah) v letih 2003 do 2009, s primerjavo Slovenije 

 

  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009   

Prihodi 
turistov 

Število 
prenočitev 

Prihodi 
turistov 

Število 
prenočitev 

Prihodi 
turistov 

Število 
prenočitev 

Prihodi 
turistov 

Število 
prenočitev 

Prihodi 
turistov 

Število 
prenočitev 

Prihodi 
turistov 

Število 
prenočitev 

Prihodi 
turistov 

Število 
prenočitev 

Indeks 
prenočitve 
2009/2003 

Borovnica 110 1.723 113 2.247 - - - - - - - - - -   

Brezovica 249 3.318 236 3.173 176 2.191 548 3085 318 1715 247 2441 450 1.756 52,92 

Dobrepolje - - - - - - - - - - - - - -   

Dobrova - PG - - - - - - - - - - - - - -   

Dol pri LJ 175 549 217 697 107 418 132 470 204 929 311 944 307 805 146,63 

Domžale 6.196 16.081 5.375 13.582 5.657 14.013 5.230 14.619 5.130 12.725 6.950 15.246 8.652 18.235 113,39 

Grosuplje 11.017 14.468 10.534 13.569 9.132 11.739 8.096 10.144 9.397 13.439 8315 12.587 8.273 10.207 70,55 

Horjul - - - - - - 4 4 - - - - - -   

Ig - - - - - - - - - - - - - -   

Ivančna G. 91 264 98 341 89 189 77 174 140 453 134 286 237 536 203,03 

Kamnik 5.195 18.754 6.556 16.324 5.311 11.067 6.530 19.695 12.239 36.461 20.948 72.751 11.442 37.730 201,18 

Komenda 194 1.220 217 3.802 47 330 67 369 109 847 84 579 28 159 13,03 

Litija 443 1.008 538 1.411 404 826 326 876 409 1034 267 604 207 236 23,41 

Ljubljana 217.139 444.138 270.204 514.626 320.307 579.095 356.948 647.927 377.954 719.934 375.666 740.602 360.635 681.458 153,43 

Log – Drag. - - - - - - - - - - - - - -   

Logatec 917 2.572 734 1.490 804 1.505 692 1.137 1.085 1.693 1.569 3.642 2.922 7.819 304,00 

Lukovica 3.001 5.709 2.808 4.406 2.815 4.650 2.313 4.653 2.428 4.618 2.987 4.440 2.437 3.555 62,27 

Medvode 5.630 15.885 7.228 18.414 6.306 13.637 5.797 11.771 6.421 12.707 6.125 11.254 5.376 11.678 73,52 

Mengeš - - - - - - - - - - 61 96 1.543 2.498   

Moravče 33 47 21 27 13 21 10 14 12 40 3 3 - -   

Škofljica 1.492 2.737 2.269 3.210 1.644 2.709 1.635 2.500 1.870 3.030 1.693 3.260 938 1.382 50,49 

Šmart. pri L. - - 6 34 3 8 3 8 - - - - - -   

Trzin 237 841 330 1.415 1.395 1.606 732 1.092 226 631 147 481 108 375 44,59 

Velike Lašče - - - - - - - - - - - - - -   

Vodice 13 13 12 12 34 44 27 27 28 32 11 39 13 38 292,31 

Vrhnika 3.524 7.007 1.866 3.465 2.024 3.778 2.378 4.020 3.700 4.906 4164 6.208 2.551 4.116 58,74 

REGIJA 255.656 536.334 309.362 602.245 356.268 647.826 391.545 722.585 421.670 815.194 429.682 875.463 406.119 782.583 145,91 

SLOVENIJA 2.246.068 7.502.569 2.341.281 7.588.737 2.395.010 7.572.584 2.484.605 7.722.267 2.68.1178 8.261.308 2.766.194 8.411.688 2.722.002 8.302.231 110,66 

Deleži regije  

na ravni Slo. 11,38 7,15 13,21 7,94 14,88 8,55 15,76 9,36 15,73 9,87 15,53 10,41 14,92 9,43 

 



 

 

 
 

2.3.5 Struktura turističnega povpraševanja po trgih  
 

 

 

KLJUČNE ZNAČILNOSTI STRUKTURE TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJA GLEDE NA EMITIVNE TRGE V 

OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2010 (po novi metodologiji) so naslednje: 

 

1. Turistični obisk regije, glede na emitivne geografske trge, V NAJVEČJI MERI OPREDELJUJE 

LJUBLJANA IN NJENA NADPOVPREČNA INTERNACIONALIZACIJA (95,3 % tujih gostov), s čemer 

prehiteva celo Bled.  

 

2. Struktura po trgih pa pokaže drugačno sliko kot na nivoju slovenskega turizma. 

NAJPOMEMBNEJŠIH DESET TRGOV JE, V TEM ZAPOREDJU: Italija (ki ima v celotni strukturi 

prenočitev dobrih 10 %), Nemčija, Združeno kraljestvo, Francija, Združene Države Amerike, 

Španija, Srbija, Avstrija, Hrvaška in Nizozemska (takoj nato sledi Japonska), ki skupaj ustvarijo 

49,6 % prenočitev v regiji. Pregled po posameznih občinah bi pokazal precej drugačno sliko. 

 

3. TRGI SO PRECEJ RAZPRŠENI, kar ocenjujemo kot pozitivno z vidika neodvisnosti od le nekaterih 

trgov, kar je še posebej pomembno v kriznih časih, ki na različna gospodarstva vplivajo različno. 

Manj ugodno pa ta razpršenost vpliva na trženjske aktivnosti, ker je potrebno vlagati napore na 

vseh trgih hkrati, saj imajo le-ti enako pomemben učinek na končen obseg turističnega 

povpraševanja.  

 

 

Tabela št. 20: Prikaz števila prenočitev za 10 najbolj emitivnih trgov, v letu 2010, na nivoju regije 

 

 

  2010 

 

Prihodi turistov - SKUPAJ Prenočitve turistov - 

SKUPAJ 

 

DRŽAVE - SKUPAJ 449.117 858.429 

 

DOMAČI 36.102 74.863 

 

TUJI 413.015 783.566 

1. Italija 49.281 81.880 

2.  Nemčija 32.907 63.240 

3. Združeno kraljestvo 23.464 49.147 

4.  Francija 20.783 38.123 

5. Združene države (ZDA) 17.616 38.108 

6. Španija 19.284 35.102 

7. Srbija 18.335 32.859 

8. Avstrija 20.273 32.470 

9. Hrvaška 16.456 29.665 

10. Nizozemska 12.007 25.022 
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Tabela št. 21: Prikaz števila prenočitev po trgih, v letu 2010 – prikazani so vsi trgi, označenih je prvih 10 

 

 

  2010     

 

Prihodi turistov - 

SKUPAJ 

Prenočitve turistov - 

SKUPAJ 

Delež 

nočitev v 

celotni 

strukturi 

nočitev  

Delež 

nočitev v 

strukturi 

tujih 

nočitev 

 

DRŽAVE - SKUPAJ 449.117 858.429 

  

 

DOMAČI 36.102 74.863 

  

 

TUJI 413.015 783.566 

  8. Avstrija 20.273 32.470 3,78 4,14 

 

Belgija 7.352 14.310 

  

 

Bolgarija 6.591 10.062 

  

 

Bosna in Hercegovina 7.230 13.922 

  

 

Ciper 431 1.130 

  

 

Češka republika 6.178 12.827 

  

 

Črna gora 2.469 5.048 

  

 

Danska 5.474 9.392 

  

 

Estonija 940 1.966 

  

 

Finska 7.655 19.319 

  4.  Francija 20.783 38.123 4,44 4,87 

 

Grčija 4.138 8.422 

  9. Hrvaška 16.456 29.665 3,46 3,79 

 

Irska 2.843 6.210 

  

 

Islandija 359 1.024 

  1. Italija 49.281 81.880 9,54 10,45 

 

Latvija 850 1.888 

  

 

Litva 742 1.702 

  

 

Luksemburg 331 653 

  

 

Madžarska 9.158 16.586 

  

 

Republika Makedonija 6.552 12.000 

  

 

Malta 788 3.398 

  2.  Nemčija 32.907 63.240 8,07 7,37 

10. Nizozemska 12.007 25022 2,91 3,19 

 

Norveška 2.488 5.061 

  

 

Poljska 6.645 16.371 

  

 

Portugalska 5.362 9.702 

  

 

Romunija 6.834 13.332 

  

 

Ruska federacija 5.370 12.984 

  

 

Slovaška 3.682 7.538 

  7. Srbija 18.335 32.859 3,83 4,19 

6. Španija 19.284 35.102 4,09 4,48 

 

Švedska 4.886 9.526 

  

 

Švica 7.544 13.358 

  

 

Turčija 3.005 6.499 

  

 

Ukrajina 3.605 5.782 

  



 
 

Strategija razvoja in trženja turizma  
za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   98 
 

3. Združeno kraljestvo 23.464 49.147 5,73 6,27 

 

Druge evropske države 2.418 5.784 

  

 

Južna Afrika 600 1.660 

  

 

Druge afriške države 1.027 2.904 

  

 

Avstralija 9.761 18.230 

  

 

Nova Zelandija 1.637 3.055 

  

 

Druge države in ozemlja Oceanije 525 1.665 

  

 

Izrael 7.019 16.969 

  

 

Japonska 14.874 20.325 

  

 

Kitajska (Ljudska republika) 4.552 7.396 

  

 

Koreja (Republika) 1.502 2.561 

  

 

Druge azijske države 9.241 18.093 

  

 

Brazilija 2.212 4.236 

  

 

Druge države Južne in Srednje Amerike 2.864 5.202 

  

 

Kanada 4.228 8.664 

  5. Združene države (ZDA) 17.616 38.108 4,44 4,86 
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2.3.6 Analiza slovenskega turizma v letu 2010, tudi s primerjavo na ravni sveta26 
 

 

V letu 2010 je bilo okrevanje v turistični dejavnosti na svetovni ravni mnogo boljše od napovedi z začetka 

preteklega leta. Število prihodov tujih turistov je po ocenah UNWTO (Tourism Barometer 2011, 1) na 

svetovni ravni NARASLO ZA 6,7 ODSTOTKA, NA 935 MILIJONOV (v letu 2009 je bil zabeležen 4-odstotni 

upad rasti). Za razliko od leta 2009, ko je med svetovni regijami le Afrika beležila rast prihodov 

mednarodnih turistov, so jo v letu 2010 beležile vse svetovne regije. Najvišjo stopnjo rasti so zabeležili na 

Bližnjem vzhodu, v Aziji ter tihooceanskem območju, najpočasnejše okrevanje pa je bilo zabeleženo v 

Evropi, kjer je stopnja rasti v primerjavi z drugimi regijami dosegla le 3,4 odstotka. Turistična dejavnost v 

Evropi je sicer prav tako okrevala, a počasneje kot v drugih regijah. 

 

Graf št. 9: Prihodi mednarodnih turistov v letu 2010 (sprememba v %) 

 

 
Vir: UNWTO Barometer, 2011; SURS, obdelava STO  

 

Med ključne razloge počasnejšega okrevanja turistične dejavnosti v evropskih državah lahko navedemo 

izbruh vulkana Eyjafjallajokull na Islandiji v aprilu, zaradi katerega je bil letalski promet v Evropo in iz nje v 

nekaterih državah omejen tudi ves teden; v mnogih državah še vedno okrevajoče gospodarstvo po 

finančno-gospodarski krizi; raznovrstne ukrepe držav za zmanjšanje javnofinančnih izdatkov (spremembe 

socialnih transferjev, (napovedi) reforme dela in invalidsko pokojninskih sistemov) ter povečanje ravni 

brezposelnosti v številnih državah.  

 

Če turistična dejavnost v Evropi okreva nekoliko počasneje kot v preostalih svetovnih regijah, je TURIZEM 

V SLOVENIJI OKREVAL V POVPREČJU ŠE NEKOLIKO POČASNEJE, KOT TO VELJA ZA CELOTNO EVROPO. 

Rast prihoda tujih turistov je v bila v Sloveniji leta 2010 2,5-odstotna, s čimer se Slovenija uvršča približno 

na raven celotne južne/mediteranske Evrope (+2,7-% rast tujih prihodov). 

 

Graf št. 10: Število prihodov in prenočitev v letih 2009 in 2010  

 
                                                
26

 Poglavje povzemamo iz Programa dela STO za leto 2012. 
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Vir: SURS, obdelava STO 

 

V letu 2010 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih evidentiranih 3.006.272 prihodov turistov in 

8.906.399 prenočitev.  

 

Skupno število turistov je bilo v letu 2010 večje za 1 odstotek, njihovih prenočitev pa je bilo za 1 

odstotek manj. Število domačih turistov se je zmanjšalo za 2 odstotka, njihovih prenočitev pa je bilo manj 

za 4 odstotke.  

 

POVPREČNA DOBA BIVANJA JE V LETU 2010 ZNAŠALA 3 DNI (pri tujih turistih 3,4; pri domačih 2,7), kar je 

enako kot v letu 2009. V letu 2010 je bilo turistom v turističnih nastanitvenih objektih na voljo skoraj 

118.000 ležišč.  

 

34 % vseh turističnih ležišč je bilo turistom na voljo v hotelih, v katerih je bilo ustvarjenih več kot 5.491.000 

prenočitev ali 62 % vseh prenočitev. V LETU 2010 SO BILI HOTELI V POVPREČJU 44-ODSTOTNO ZASEDENI, 

v njih pa je bilo zabeleženih za 2 % več prenočitev kot v letu 2009 (SURS).   

 

Graf št. 11: Prihodi tujih turistov po mesecih 

 

  
Vir: SURS, obdelava STO 

 

MED TURISTIČNIMI PRENOČITVAMI JE BILA V LETU 2010 DOBRA POLOVICA (56 %) TUJIH PRENOČITEV, 

kar je za 1 odstotno točko več kot v letu 2009. Od tega so največ prenočitev prispevali turisti iz Italije 
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(20 %), sledili so turisti iz Avstrije (13 %) in iz Nemčije (12 %) (glej tabelo 2). Največji delež prenočitev 

domačih turistov v skupnih prenočitvah je bil v mesecu februarju (62 % domači, 38 % tuji).  

 

Tabela št. 22: Prvih 10 držav po številu tujih prenočitev v letu 2010 

 
 Država Št. prenočitev Indeks 10/09 Delež med tujimi turisti  

1.  Italija 987.268 98,3 19,8 

2.  Avstrija 619.259 96,4 12,4 

3.  Nemčija 578.262 100,1 11,6 

4.  Hrvaška 274.380 95,2 5,5 

5.  Združeno kraljestvo 238.468 102,9 4,8 

6.  Nizozemska 208.654 89,3 4,2 

7. Ruska federacija 208.341 127,1 4,2 

8. Srbija 201.683 153,7 4,0 

9. Madžarska 144.215 97,9 2,9 

10.  Francija 130.968 100,2 2,6 

Vir: SURS, obdelava STO 

 

MED DRŽAVAMI Z NAJVEČJIM ŠTEVILOM USTVARJENIH PRENOČITEV BELEŽIJO NAJVEČJO RAST TURISTI iz 

Srbije (+54 %) in Rusije (+27 %). Pri turistih z Nizozemske (–11 %) in Hrvaške (–5 %) pa beležimo največji 

upad. Nemški in hrvaški turisti so ustvarili največ prenočitev v gorskih občinah, in sicer nemški v kampih 

ter hrvaški v hotelih. Italijanski turisti pa so ustvarili največ prenočitev v obmorskih občinah, in sicer v 

hotelih, medtem ko avstrijski turisti v zdraviliških občinah in tam prav tako v hotelih. V Slovenijo 

najpogosteje prihajajo turisti iz evropskih držav, takšnih je 56 odstotkov turistov (glej spodnji graf št. 12).  

 

Po podatkih Banke Slovenije so tuji turisti v letu 2010 v Sloveniji POTROŠILI 1.742.999.000 EVROV, KAR 

JE ZA 3,2 ODSTOTKA MANJ KOT LETA 2009.  

 

NAJVEČJE ŠTEVILO PRENOČITEV JE BILO V LETU 2010 ZABELEŽENO V ZDRAVILIŠKIH OBČINAH (2.987.643), 

kar je za pol odstotka manj kot v letu poprej. Domači turisti so v teh občinah ustvarili za 3 % manj, tuji 

turisti pa za 3 % več prenočitev kot v letu 2009. Prenočitve v zdraviliških občinah ostajajo s 34 odstotki 

turističnih prenočitev v letu 2010 na vrhu po deležu prenočitev. SLEDIJO GORSKE OBČINE s 23 odstotki 

prenočitev (2.090.410 prenočitev) in OBMORSKE OBČINE z 22 odstotki prenočitev (1.981.141 prenočitev); 

v teh je bil sicer zabeležen upad števila prenočitev turistov, in sicer je bilo teh za 8 % manj kot v letu 2009. 

Zaradi večjega obiska tujih turistov je več prenočitev v letu 2010 ustvarila tudi Ljubljana, in sicer za 8 % več 

kot v letu 2009.  
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Graf št. 13: Število in rast prenočitev po vrstah občin v letu 2010 

 

 
Vir: SURS, obdelava STO 

 

Domači turisti so v letu 2010 najpogosteje prenočevali v zdraviliških občinah (47 % domačih turistov oz. 

1.841.046 je prenočevalo v zdraviliških občinah), tuji turisti pa v gorskih občinah (28 % tujih turistov oz. 

1.392.705 je prenočevalo v gorskih občinah). 

 

 

Tabela št. 23:  Delež ustvarjenih prenočitev po vrstah občin 

 

Vrsta občin Skupaj Domači Tuji 

Slovenija 8.906.399 3.909.368 4.997.031 

Delež (v %) 

Zdraviliške občine  34 47 23 

Gorske občine 23 18 28 

Obmorske občine 22 25 20 

Ljubljana 8 1 14 

Mestne občine 6 3 8 

Druge občine 7 6 7 

Vir: SURS, obdelava STO 

 

Tuji turisti so v največjem številu prenočevali v občinah Piran, Ljubljana, Bled, Kranjska Gora, Brežice, 

Moravske Toplice, Rogaška Slatina in Bohinj (v teh 8 občinah je bilo zabeleženih skupaj 62 % vseh tujskih 

prenočitev). Domači turisti pa so v največjem številu prenočevali v Piranu, Brežicah, Moravskih Toplicah, 

Podčetrtku in Izoli (42 % v teh 5 občinah). 
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2.3.7 Povzetek ključnih značilnosti z oblikovanjem ugotovitev, kot izhajajo iz 

analize povpraševanja v regiji 

 
 

UGOTOVITEV ŠT. 1: MED REGIJAMI PO ŠTEVILO PRENOČITEV NA PETEM MESTU, A Z NAJVIŠJIM 

DELEŽEM TUJIH GOSTOV IN Z NAJVIŠJO RASTJO V LETU 2010. 

 

Osrednjeslovenska regija je med 12-imi regijami po številu prenočitev z 858.429 prenočitvami v letu 

2010 na 5. mestu (za Obalno-kraško, Gorenjsko, Savinjsko in Pomursko regijo) v Sloveniji pa predstavlja pa 

9,6-odsotni delež prenočitev. V letu 2010 je med vsemi regijami beležila najvišjo rast (6,4 %). Hkrati je to 

regija z najvišjim deležem tujih prenočitev (91,28 %), Ljubljana pa občina z najvišjim deležem tujih 

prenočitev (95,3 %). Obseg prihodov in prenočitev se je v med leti 2003 in 2009 na nivoju regije povečal 

za 45,1 %, medtem ko se je število prenočitev na nivoju slovenskega turizma v tem obdobju povečalo za 

10,66 %. K rasti so v nominalnem številu največ prinesle stopnje rasti v Ljubljani (ki so bile v obdobju v 

povprečju več kot 6,2-odstotne, kar je bilo tudi nad evropskim povprečjem – v tem obdobju pa je bil 

indeks prenočitev 2009/2003 152). 

 

UGOTOVITEV ŠT. 2: REGIJA (IN LJUBLJANA) POSTAJA VSE BOLJ POČITNIŠKA (MESTNA) DESTINACIJA.  

 

Osrednjeslovenska regija v primerjavi z drugimi, tradicionalno bolj turističnimi regijami oziroma 

destinacijami (npr. Gorenjska, Obala), dolga leta ni veljala za počitniško regijo oziroma destinacijo, saj je 

kot osrednji motiv za prihod v Ljubljano prevladoval poslovni turizem. Toda motivi za prihod v Ljubljano 

so tako poslovni kot počitniški, v zadnjih letih celo bolj naraščajo počitniški. LJUBLJANA je ustvarila 86,14 

% vseh prenočitev v regiji, sledijo KAMNIK in DOMŽALE. 

 

UGOTOVITEV ŠT. 3: NIZKA POVPREČNA DOBA BIVANJA. 

 

Povprečna doba bivanja v regiji je bila 1,91 dni (kar je močno pod slovenskim povprečjem v letu 2010, ki 

je bilo 2,96) – s povezovanjem Ljubljane z okolico in pa oblikovanjem bolj zaokrožene ponudbe je cilj 

zaustaviti stagnacijo in trend obrniti navzgor.  

 

UGOTOVITEV ŠT. 4: RAZPRŠENI TRGI, PRVIH 10 USTVARI POLOVICO PRENOČITEV.  

 

Turistični obisk regije, glede na emitivne geografske trge, v največji meri opredeljuje Ljubljana in njena 

nadpovprečna internacionalizacija (95,3 % tujih gostov), s čemer prehiteva celo Bled. Struktura po trgih 

pa pokaže drugačno sliko kot na nivoju slovenskega turizma. najpomembnejših deset trgov je, v tem 

zaporedju: Italija (ki ima v celotni strukturi prenočitev dobrih 10 %), Nemčija, Združeno kraljestvo, 

Francija, Združene Države Amerike, Španija, Srbija, Avstrija, Hrvaška in Nizozemska (takoj nato sledi 

Japonska), ki skupaj ustvarijo 49,6 % vseh prenočitev v regiji. Pregled po posameznih občinah bi pokazal 

precej drugačno sliko.Trgi so precej razpršeni, kar ocenjujemo kot pozitivno z vidika neodvisnosti od le 

nekaterih trgov, kar je še posebej pomembno v kriznih časih, ki na različna gospodarstva vplivajo različno. 



 
 

Strategija razvoja in trženja turizma  
za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   104 
 

2.4 Analiza tržnih znamk in trženjskih aktivnosti na območju regije 
 

2.4.1  Pregled tržnih znamk na področju turizma v regiji 
 

 

2.4.1.1 Tržna znamka Ljubljana  
 

 
Med ugotovitvami analize v okviru Strateške razvojnega in trženjskega načrta turistične destinacije 

Ljubljana (za obdobje 2007-2013) je bila tudi ta, da Ljubljana nima razvite krovne turistične znamke 

(znamke Ljubljane kot turistične destinacije). Na nivoju Mestne občine Ljubljana se je uporabljal simbol z 

zmajem, ki ga je za korporativno komuniciranje uporabljal tudi Javni zavod Turizem Ljubljana, medtem ko 

se je za trženjske potrebe na nivoju destinacije uporabljal znak I (v obliki črke L), podprto z živahnimi 

barvami : zelena, rdeča, s črnimi črtami).  

 

Znamka je bila v skladu z izvedbenim načrtom (in opredeljeno identiteto znamke) oblikovana (vizualno 

podobo znamke smo navedli v začetku poglavja), v preteklih letih pa je Javni zavod Turizem Ljubljana, ki 

je lastnik in upravljavec znamke, razvil prepoznavno celostno grafično podobo (implementacija v vsa 

trženjska orodja, od leta 2011 pa se destinacijska znamka uporablja tudi za korporativno komuniciranje 

Turizma Ljubljana). 

 

Tržna znamka Ljubljane je oblikovana na način, da predstavlja doživljajsko raznoliko in bogato mestno 

turistično destinacijo, s tesnim stikom zelenega zaledja in zdravega okolja, ki na privlačen način pripoveduje 

svojo zgodbo in ki na edinstven in privlačen način združuje vrednote, ki jih cenijo njeni obstoječi in 

potencialni obiskovalci – preprosto dostopna, kompaktna, varna, ljubka, očarljiva, civilizirana, 

svetovljanska, s pozitivno energijo in prijetnim vzdušjem, njen značaj pa pomembno sooblikujejo njeni 

prebivalci, ki v njej živijo kakovostno, se zelo dobro počutijo, jo imajo radi in z veseljem in ponosom 

razkažejo obiskovalcem in turistom. 

 

IZ OPISA IDENTITETE IZ OMENJENEGA STRATEŠKEGA DOKUMENTA IZHAJA, DA JE IDENTITETA TRŽNE 

ZNAMKE LJUBLJANE: Majhna evropska prestolnica – a velikih dimenzij, lahko dosegljiva in obvladljiva − a 

vedno znova presenetljiva. Slovenija v malem. Preprosto potrebno jo je odkriti, užiti, okusiti, občutiti, 

DOŽIVETI. Obiskovalcem ne glede na motiv prihoda nudi nepozaben splet doživetij. Idealna za zmenke s 

Slovenijo in celo Evropo. OČARLJIVA IN DOŽIVLJAJSKO BOGATA EVROPSKA PRESTOLNICA, KI IGRA NA VSE 

ČUTE. 

 

Osnovna ideja, ki stoji za tržno znamko Ljubljane, predstavlja temo povezovanja, spogledovanja in 

rendezvous (kar je povezano z vrednotami, kot so opredeljene za Ljubljano) med: 
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 Zahodno in Vzhodno Evropo – mediteranska odprtost, racionalnost kontinentalne Evrope, 

kombinirana s šarmom, strastjo Vzhodne Evrope;   

 Zgodovino (dediščino) in sodobno umetnostjo – grajenje vezi med staro in novo arhitekturo, 

umetnostjo, dogodki; 

 Prestolnica in most do celotne Slovenije – vedno le dve uri stran povezuje ljudi in kraje, Ljubljana 

kot gostiteljica za potovanja v druge kraje in med nove ljudi ; 

 Prestolnica in prostor za srečevanje (rendezvous) v novo nastajajoči Evropi. 

 

Tržna znamka predstavlja turistično destinacijo Ljubljano − ki pokriva Mestno občino Ljubljano, ki pa je 

bila v strateškem dokumentu opredeljena kot destinacija, ki: 

 

 Z vidika primarnega mestnega značaja tvori zaokroženo mestno turistično destinacijo, ki ima vse 

ključne elemente, ki so pogoj za konkurenčno pozicioniranje na mednarodnem turističnem trgu 

mestnih turističnih destinacij; 

 Podeželsko (ruralno, naravno) okolje, v katerega je umeščena, predstavlja privlačno dopolnitev 

urbanega značaja (kar je v skladu s trendi); 

 Umeščena je v privlačno naravno okolje in vizualno in fizično kompaktna oziroma tvori 

zaokroženo celoto - Kamniško-Savinjske Alpe, Ljubljansko barje in zelene površine v neposredni 

bližini tvorijo privlačno scenografijo samemu mestu; 

 Ljubljana na mednarodnem turističnem trgu velja za novo, privlačno in priljubljeno destinacijo; 

 Destinacija je središčna v državi in je z vseh vidikov povezav preprosto dostopna; 

 Destinacija predstavlja središčno pozicijo za odkrivanje glavnih turističnih privlačnosti Slovenije. 

 

UPRAVLJAVEC tržne znamke Ljubljana = Javni zavod Turizem Ljubljana. 

 

 

Tržna znamka Ljubljana je močno komunicirana skozi vse trženjske aktivnosti Javnega zavoda Turizem 

Ljubljana in se je skozi dodelano in konsistentno komuniciranje v nekaj letih uspela prepoznavno 

pozicionirati na trgih, še posebej tujih.  

 

Predstavlja VSE POMEMBNEJŠI KAPITAL LJUBLJANE kot turistične destinacije, na katerem bo 

upravljavec znamke gradil tudi v prihodnje, hkrati pa je potrebno ta kapital vrednotiti tudi v 

regionalnem kontekstu. 
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2.4.1.2 Tržna znamka Srce Slovenije 
 

 
 

Območje (danes ga predstavlja območje šestnajstih občin z geometričnim središčem Slovenije kot 

središčno točko – od katerih pa niso vse na območju Osrednjeslovenske regije), KI SE OD LETA 2008 

POVEZUJE POD ZNAMKO SRCE SLOVENIJE, je v preteklih nekaj letih že izvajalo skupne aktivnosti tudi na 

področju turizma, sicer pa se že več let aktivno razvojno povezuje tako na področju podjetništva kot 

razvoja podeželja. 

 

Bogata kulturna dediščina in naravne vrednote območja so že od samih začetkov delovanja Centra za 

razvoj Litija pomemben temelj za razvojna razmišljanja. Dragocene točke, ki so bile pred dobrim 

desetletjem med seboj nepovezane, so z dejavnostmi centra postale nov, celovit motiv za razvoj območja 

in njegov turistični napredek. Ideja o povezovanju območja je začela zoreti vzporedno s skupnim 

sodelovanjem pri projektu Po poteh dediščine, ki je že leta 2001 povezal 13 občin Savske ravni in 

Posavskega hribovja. Srce Slovenije je kot celovita znamka zgradilo svojo zgodbo ravno na pomembni 

kulturni dediščini območja. Pomemben korak pri povezovanju območja je bilo oblikovanje območnega 

Razvojnega partnerstva središča Slovenije leta 2006. V okviru subregijskega razvojnega programa je bil kot 

ena od prioritet izpostavljen razvoj identitete območja. S projektom RegioMarket je bil izdelan že prvi 

marketinški koncept območja, razvijala se je ideja o Medeni deželi, pravi navdih za oblikovanje skupne 

identitete pa je prišel z ogledom dobre prakse povezovanja v regiji Vulkanland, kjer je timsko nastala ideja 

o Srcu Slovenije.  

 

Jeseni 2007 je Center za razvoj Litija znamko Srce Slovenije registriral, pomembna prelomnica pa je bila 

tudi ustanovitev Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije, ki deluje kot javno-zasebno partnerstvo. Po 

zaznani priložnosti za razvoj celovite zgodbe Srca Slovenije in izvedenih delavnicah z akterji z območja, na 

katerih je bilo območje zarisano, je bila znamka Srce Slovenije 17. junija 2008 uradno lansirana. S 

projektom Trkamo na vrata dediščine, ki se je izvajal med letoma 2007 in 2009, je bila ponudba kulturne in 

naravne dediščine območja obogatena s počivališči za izletnike in igrali za otroke. Postopoma je projekt 

začel presegati prvotne okvire in se vse bolj povezoval z novo nastajajočo znamko Srce Slovenije. Ključnega 

pomena pri razvoju območja in promociji Srca Slovenije kot povezovalne znamke sta bili vzpostavljanje in 

ohranjanje trdnih povezav s podjetniškimi in z drugimi razvojnimi partnerji.  

 

KAJ JE ZNAMKA SRCE SLOVENIJE – kot je opredeljeno v Smernicah za upravljanje z znamko Srce Slovenije 

 

Srce Slovenije je znamka, ki povezuje projekte, pobude, dogodke, izdelke … zaokroženega območja v osrčju 

Slovenije (v oblika srca), ki omogočajo edinstvene izkušnje in doživetja. Ob povezovanju in vsebinskem 

nadgrajevanju pod enovito znamko dosegajo večjo prepoznavnost na trgu in večjo dodano (tudi družbeno) 

vrednost. Znamka Srce Slovenije je vezni člen med deležniki zaokroženega območja, ki s svojim znanjem, 

storitvami, produkti, dogodki, praksami … dvigujejo ustvarjalni potencial prostora in kakovost bivanja. 
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Srce Slovenije je besedna zveza, ki skupaj s slikovnim likom jasno opredeli poreklo in obenem pripadnost 

znamki. Upoštevani sta tako racionalna komponenta (geografsko dejstvo) kot tudi čustvena (osebna 

vpetost v utrip dogajanja). Izžareva pozitivno energijo, ki predstavlja (vzpostavlja) dobro počutje in 

medsebojno povezanost. 

 

UPRAVLJAVEC tržne znamke Srce Slovenije = Center za razvoj Litija. 

 

Znamka je dopadljiva in tržno privlačna ter komunikacijsko močna; v slovenskem prostoru že uspeva 

dosegati določeno prepoznavnost, ne pa še v tujem (znamka se ne prevaja v tuje jezike – tudi ne v 

angleški jezik – ampak se uporablja podpis pod slovensko verzijo znamke: In the heart of Slovenia).   

 

Znamka se razvija kot celostna platforma za vsa področja delovanja (trije stebri – NAŠE OKOLJE, 

PODJETNIŠTVO in TURIZEM), s čimer se pomembno krepita njena komunikacijska moč in prepoznavnost. 

 

Na ravni posameznih občin (ki so na območju, ki ga pokriva znamka Srce Slovenije) se ponudba še ne 

predstavlja in trži pod krovno znamko Srce Slovenije, s čimer znamka ne pridobiva v zadostni meri na 

moči. Znamka je dejansko največji kapital tega območja in povezovalna nit, zato je nova strategija razvoja 

in trženja turizma za območje Srca Slovenije opredelila razvoj in komuniciranje znamke Srce Slovenije kot 

eno ključnih prioritet. 

 

 

2.4.1.3 Tržna znamka Krajinski park Ljubljansko barje 
 

 

 
 

Ljubljansko barje je z ustanovitvijo Krajinskega parka in Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje 

(oziroma že pred samo formalizacijo parka in osrednje inštitucije za varovanje in upravljanje parka) 

oblikovalo tržno znamko Ljubljansko barje (Krajinski park). V nekaj letih jo je razvilo v zelo dodelano 

vizualno identiteto znamke (CGP & aplicirana na brošure, internet), ki dobro in prepoznavno komunicira, 

skozi kakovostne na naravi temelječe fotografije (kakovostna foto banka) pa je uspelo vzpostaviti 

prepoznavno komuniciranje na trgu (gre za domači trg). 

 

UPRAVLJAVEC tržne znamke Ljubljansko barje (Krajinski park)  = Javni zavod Krajinski park Ljubljansko 

barje 

 

 

2.4.1.4 Druge tržne (destinacijske) znamke na območju regije  
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NEKATERI KRAJI (OBČINE) RAZVIJAJO SVOJE ZNAMKE, vendar sta njihovo komuniciranje in 

prepoznavnost zelo omejena na lokalni nivo in na domači trg (razen spodaj navedenega Kamnika – ki je 

znamka Kamnika kot turistične destinacije). To so: 

 

 Kot turistična destinacija na trgu nastopa le Kamnik (»Kamnik – mesto v naročju planin«) – vendar 

ne toliko kot znamka, saj na spletni strani ni mogoče prepoznati destinacijskega znaka.  

 Svojo znamko »Zakladi Črni graben« je razvila Lukovica (kot kolektivno  blagovno  in storitveno 

znamko, ki se uporablja za označevanje blaga in storitev – za med in izdelke iz meda …). 

 Znamko »Dežela Jurija Vege« razvija Dol pri Ljubljani.  

 Za občino Ivančna Gorica se neformalno uporablja naziv »Dežela Desetega brata« (Krjavljeva 

dežela) – ki pa ni razvit kot znamka. 

 Vrhnika ima sicer za svojo organizacijo Zavod Ivana Cankarja (ki pokriva tudi turizem) svoj znak (ZIC 

Vrhnika), a ne gre za destinacijsko znamko. 

 

 

2.4.2  Pregled trženjskih aktivnosti na področju turizma na območju regije  
 

 

RAVEN REGIJE 

 

SKUPNIH TRŽENJSKIH AKTIVNOSTI NA NIVOJU CELOTNE REGIJE ŠE NI BILO – Osrednjeslovenska regija s 

turističnega vidika do začetka projekta vzpostavitve in delovanja RDO za Osrednjo Slovenijo še ni 

obstajala na trgu. Turistični projekti, ki so se izvajali (oziroma ki se izvajajo) preko RRA LUR (v okviru 

izvedbenih aktivnosti Regionalnega razvojnega programa) so bile večinoma vezane na posamezna območja 

oziroma občine (kot je na primer eden zadnjih projekt turistične promocije Srca Slovenije). 

 

Pogledali smo, kako se regije trenutno predstavljajo na nivoju slovenske turistične promocije, preko 

uradnega spletnega portala STO (www.slovenia.info).  Med dvanajstimi regijami je tudi Osrednjeslovenska 

regija, s krovnim oziroma splošnim opisom, kot ga predstavljamo v spodnji sliki.  

 

Slika št. 4: Prikaz načina predstavitve Osrednjeslovenske relije na portalu www.slovenia.info 

 

 
 

 

RAVEN MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
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Na nivoju Mestne občine Ljubljana Javni zavod Turizem Ljubljana opravlja dejavnost načrtovanja, 

organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve: 

 

 Informacijsko turistično dejavnost; 

 Spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Mestni občini Ljubljana; 

 Načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Mestni občini Ljubljana; 

 Spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture; 

 Organizacija in izvajanje prireditev; 

 Ozaveščanje in vzpodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma; 

 Druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana brezplačno nudijo turistom; 

 In druge naloge na podlagi predpisov Mestne občine Ljubljana. 

 

Turizem Ljubljana ima profesionalno ekipo ljudi, po vseh ključnih področjih delovanja: področje 

prireditvene dejavnosti, področje receptivne dejavnosti, področje kongresne dejavnosti, področje odnosov 

z javnostmi, področje promocije in pospeševane prodaje, področje produkcije promocijskih materialov, 

področje razvoja in kakovosti turistične ponudbe, področje informiranja in agencijske dejavnosti in  

področje turističnega spletnega portala.  

 

Ima razvejano, a zelo prožno organizacijsko strukturo, ki Turizmu Ljubljana omogoča pokrivanje vseh 

ključnih funkcij tako na nivoju lokalne destinacije (Ljubljana) kot tudi regije. Poleg tega ima Turizem 

Ljubljana dolgoletne izkušnje upravljanja turizma, s stabilnimi viri prihodka in statusom delovanja v javnem 

interesu. V individualnih poglobljenih intervjujih, ki so bili opravljeni v podporo dokumentu, je bilo 

izpostavljeno, da je z vidika upravljanja destinacije Turizem Ljubljana v slovenskem merilu na samem 

vrhu najbolj strokovnih in uspešnih lokalnih turističnih organizacij.  

 

S trženjem,  informiranjem in s prodajo turistične ponudbe v Ljubljani v javnem in zasebnem sektorju se 

skupaj ukvarja približno 100 oseb (ocena, podana v Analizi stanja turistične ponudbe v TDL in uspešnost 

njenega trženja v primerjavi z izbranimi evropskimi mestih, 2010).   

 

V javnem zavodu Turizem Ljubljana je zaposlenih 31 oseb, od tega je 11 informatorjev, neposredno na 

prodaji in trženju turistične ponudbe destinacije pa dela 6 oseb. Ta ista študija ocenjuje, da se v zasebnem 

sektorju (predvsem v ljubljanskih hotelih) s področji trženja, prodaje in komuniciranja ukvarja okoli 80 

oseb, in ugotavlja, da bi s tesnejšim in rednim sodelovanjem in usklajevanjem aktivnosti lahko dosegli še 

več sinergijskih učinkov. V zasebnem sektorju je v danih pogojih poslovanja angažiranje obsega kadrov 

zagotovo optimizirano, hkrati pa se ocenjuje, da je rezerva na ravni celotne destinacije: še aktivnejše in 

rednejše sodelovanje vseh zaposlenih na področju trženja v zasebnem sektorju med seboj in z zavodom 

Turizem Ljubljana pri oblikovanju in izvajanju skupnih programov tržnega komuniciranja in pospeševanja 

prodaje destinacije kot celote bi lahko obrodilo boljše rezultate. 
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Na tem mestu velja ponoviti, da je Ljubljana že dosedaj v svojo ponudbo vključevala okolico − na eni strani 

odkrivanje Slovenije (kot eden izmed krovnih celostnih turističnih proizvodov), na drugi pa tudi bližnje 

okolice, vendar pa še ni nastopala kot regija. 

 

Močna promocija Ljubljane kot poslovne turistične destinacija se izvaja tudi preko kongresne promocije 

– ki poteka tako neposredno preko Turizma Ljubljana (v okviru Turizma Ljubljana in ne kot ločena 

kongresna organizacija ali znamka – Turizem Ljubljana ima standard A za lokalnega ali regionalnega 

kongresnega organizatorja) oziroma preko aktivnosti Zavoda Kongresnoturistični urad ter preko kongresnih 

ponudnikov (kongresni hoteli, hoteli s konferenčnimi zmogljivostmi, DMC agencije, kongresni in 

razstaviščni centri, organizatorji poslovnih dogodkov,  ponudniki drugih kongresnih storitev in prizorišča za 

posebne dogodke). 

 

 

RAVEN SRCA SLOVENIJE 

 

Območje Srca Slovenije od leta 2008, ko se povezuje pod znamko Srce Slovenije, že izvaja skupne 

aktivnosti tudi na področju turizma, a večinoma so to skupni nastopi na TIP-u, predstavitve na dogodkih in 

prireditvah, oblikovanje programov za večji del območja preko Zadruge za razvoj podeželja Jarina in 

izdajanje promocijskih gradiv – vse zgolj na domačem trgu). Območje pod skupno znamko še ni prisotno 

na tujih trgih – in zato tudi ne pozicionirano. Potenciali za samostojno nastopanje so omejeni (omejeni 

kadrovski in finančni viri), zato je pomembno, da bo območje izkoristilo navezavo na Ljubljano.  

 

Med turističnimi kraji na območju Srca Slovenije je na tujih trgih s trženjskimi aktivnostmi (večinoma 

sejemskimi nastopi) prisoten le Kamnik, na ravni turističnih ponudnikov pa so to večji turistični 

ponudniki, večinoma vezani na nastanitvene zmogljivosti, pa tudi ponudniki, ki imajo velik potencial obiska 

tujih gostov (Arboretum Volčji Potok, vedno aktivneje se na tujih trgih v nišnih segmentih pozicionira 

Zdravilni gaj Tunjice). Ti ponudniki imajo svoje trženjske poslovne modele, ciljne skupine in prodajne poti. 

 

Območje Srca Slovenije v okviru nacionalne promocije (preko Slovenske turistične organizacije) še ni 

prisotno, sicer pa je turizem na spletnih straneh večine občin umeščen med druge dejavnosti (večinoma se 

predstavlja pod kategorijo Turizem ali Kultura, turizem in šport – večinoma gre zgolj za opise naravnih in 

kulturnih znamenitosti) in kot tak ne uspeva nagovarjati ciljnih segmentov. Na območju (na nivoju občin, 

pa tudi na nivoju Srca Slovenije) se izdaja zelo veliko število trženjskih promocijskih gradiv, ki ne dosegajo 

želenega učinka (veliko vložka, a s premalo učinka). Območje je v letu 2011 v fazi priprave turističnega 

portala Srca Slovenije kot turistične destinacije, ki bo zelo pomemben s trženjskega vidika. 

 

Potrebno je izpostaviti, da so opredeljene aktivnosti v novi strategiji turizma v večji meri osredotočene 

na razvojne aktivnosti in ne na trženjske aktivnosti na trgu (sploh ne na tujih – zaradi kadrovskih in 

finančnih omejitev) – je pa jasno izražen pomen navezave na Ljubljano, tako za ustvarjanje večje 

prepoznavnosti kot za pospeševanje povpraševanja/obiskov − zato je regijsko povezovanje za območje še 

toliko bolj pomembno. 
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RAVEN LJUBLJANSKEGA BARJA 

 

Ker še ni vzpostavljenih in dobro organiziranih turističnih proizvodov oziroma ponudbe, ki bi se lahko tržila 

in prodajala, se Ljubljansko barje na krovni ravni promovira bolj na »informativni« – tudi promocijski 

ravni, ne gre pa še za konkretno prodajanje proizvodov oziroma programov. Na voljo je prenovljen 

internetni portal in predstavitvena gradiva (vendar gre bolj za Ljubljansko barje kot krajinski park in ne še 

za Ljubljansko barje kot turistično destinacijo, s konkretno ponudbo). Ljubljansko barje še ni sistematično 

vključeno v promocijske in distribucijske kanale Turizma Ljubljana (na www.visitljubljana.si so sicer 

vzpostavljene povezave in predstavitev po vsebinskih sklopih), poleg tega pa je potrebno izpostaviti, da je 

osnovna dejavnost parka izvajanje javne službe ohranjanja narave. Iz tega izhaja, da razvoj in spodbujanje 

turizma ni prioritetna naloga uprave parka, a predstavlja pomembno razvojno priložnost – vendar le pod 

pogoji strateško načrtovanega in upravljanega trajnostnega koncepta razvoja, zadostne kadrovske zasedbe 

in zagotovljenih finančnih virov. Ker ti pogoji še niso vzpostavljeni v času priprave regijskega strateškega 

dokumenta, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje ne navajamo kot nosilca organiziranosti na 

območju, vseeno pa smo občine, ki ležijo na območju parka, za lažji pregled razvrstili pod Krajinski park 

Ljubljansko barje.  

 

Na ravni posameznih občin, ki spadajo pod Ljubljansko barje, se ponudba Ljubljanskega barja ne 

predstavlja in ne trži pod krovno znamko Krajinski park Ljubljansko barje, s čemer znamka v zadostni meri 

ne pridobiva na moči.  

 

Zavarovana območja narave v Sloveniji še niso trženjsko valorizirana (čeprav je Slovenska turistična 

organizacija v začetku leta 2011 v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, z namenom promocije 

zavarovanih območji, izdala informativno publikacijo Naravni parki Slovenije, kamor je vključeno tudi 

Ljubljansko barje). Podpore s strani države pri trženju trajnostne, sonaravne ponudbe še ni.  

 

 

 

2.4.3 Povzetek ključnih značilnosti z oblikovanjem ugotovitev, kot izhajajo iz 

analize trženja 
 

 

UGOTOVITEV ŠT. 1: REGIJA OSREDNJA SLOVENIJA KOT TURISTIČNA REGIJA (DESTINACIJA PRIHODA) NA 

TRGU ŠE NE OBSTAJA.  

 

Osrednja Slovenija kot turistična regija danes še ne obstaja in se ne pojavlja na trgu. Tudi na domačem 

trgu je ne dojemajo kot zaokroženo turistično destinacijo prihoda – v veliki meri gre za dojemanje 

Ljubljane kot prestolnice in ločeno okolice.  

 

Turistični projekti, ki so se izvajali (oziroma ki se izvajajo) preko RRA LUR (v okviru izvedbenih aktivnosti 

Regionalnega razvojnega programa) so bile večinoma vezani na posamezna območja oziroma občine (kot 
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je na primer eden zadnjih projekt turistične promocije Srca Slovenije) – predvsem pa so razvojne narave. 

 

UGOTOVITEV ŠT. 2: REGIJO ZAZNAMUJE LJUBLJANA IN NJENA MOČNA PRISOTNOST NA TURISTIČNEM 

TRGU.  

 

Regijo močno zaznamuje Ljubljana, ki je skozi trženjske aktivnosti Turizma Ljubljana že več let 

sistematično in profesionalno prisotna na trgu (na opredeljenih ciljnih trgih in segmentih). Z vidika 

upravljanja destinacije Turizem Ljubljana v slovenskem merilu na samem vrhu najbolj strokovnih in 

uspešnih lokalnih turističnih organizacij. S trženjem, informiranjem in s prodajo turistične ponudbe v 

Ljubljani v javnem in zasebnem sektorju se skupaj ukvarja približno 100 oseb. Poleg tega se močna 

promocija Ljubljane kot poslovne turistične destinacije izvaja tudi preko kongresne promocije.  

 

Med ostalimi kraji razen Kamnika praktično ni drugih destinacij, ki bi bile prisotne na trgu (s čemer 

mislimo tuje trge). Tudi v primeru Kamnika gre večinoma za posamezne promocijske aktivnosti, tudi na 

tujih trgih, vendar ne v močnejši in kontinuirani obliki; pri tem gre prav tako predvsem za udeležbo na 

promocijskih aktivnosti preko Slovenske turistične organizacije (predvsem sejmi in borze, workshopi, 

študijska potovanja). Trženje pod skupno znamko Srca Slovenije se šele začenja (čeprav bo sama 

trženjska funkcija – aktivna prisotnost na tujih trgih omejena), medtem ko so prioritetne naloge 

Krajinskega parka Ljubljansko barje varovanje narave. 

 

UGOTOVITEV ŠT. 3: KAPITAL ZNAMKE LJUBLJANE – KI GA JE POTREBNO IZKORISTITI NA REGIJSKEM 

NIVOJU. 

 

Na območju imamo že razvito TRŽNO ZNAMKO LJUBLJANA, tržno znamko SRCE SLOVENIJE in 

LJUBLJANSKO BARJE kot znamko na področju naravnih parkov. Pri drugih destinacijah (ali krajih) 

dejansko ne moremo govoriti o tržnih znamkah – o znamkah torej, ki bi imele razvito jasno identiteto in 

obljubo, ki bi torej jasno komunicirale, kaj ponujajo, ali ki bi vzpodbujale jasne asociacije. Znamka 

Ljubljana predstavlja vse pomembnejši kapital Ljubljane kot turistične destinacije, na katerem bo 

upravljavec znamke gradil tudi v prihodnje, hkrati pa je potrebno ta kapital vrednotiti tudi v regionalnem 

kontekstu. 

 

UGOTOVITEV ŠT. 4: PONUDNIKI IN DESTINACIJE VIDIJO TRŽENJSKI POTENCIAL NAVEZAVE NA 

LJUBLJANO.  

 

V regiji izven Ljubljane je nekaj turističnih ponudnikov, večinoma vezanih na nastanitvene zmogljivosti, pa 

tudi ponudniki, ki imajo velik potencial obiska tujih gostov (Arboretum Volčji Potok, vedno aktivneje se na 

tujih trgih v nišnih segmentih pozicionira Zdravilni gaj Tunjice), ki imajo svoje trženjske poslovne modele, 

ciljne skupine in prodajne poti, na trgu pa so v veliki meri zaradi nerazvite ali ne dovolj močne lokalne 

destinacijske politike odvisni od sebe. V navezavi na Ljubljano vidijo zato pomembne priložnosti. 

Potencial povezovanja z Ljubljano sta v svojih strategijah jasno opredelili destinaciji Srce Slovenije in 

Ljubljansko barje. 
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2.5 Analiza organiziranosti na področju turizma 
 

 

2.5.1 Organiziranost na področju turizma v regiji v javnem sektorju  
 

 

Kot KROVNO RAZVOJNO REGIONALNO AGENCIJO NAPREJ IZPOSTAVLJAMO RRA LUR (Regionalno 

razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije) – ki deluje kot razvojna agencija na celotnem območju regije 

in na vseh področjih razvoja. 

 

Osnova za delovanje je strateški razvojni program – trenutno aktualni je Regionalni razvojni program 

Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 (v letu 2012 se že začenja priprava za obdobje 2014-2020). 

To je temeljni programski dokument na regionalni ravni. 

 

Na osnovi regionalnega razvojnega programa se pripravljajo izvedbeni programi, za 3-letni obdobje, 

trenutno je aktualni Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007 - 

2013 za obdobje 2010-2012, do izteka aktualnega razvojnega obdobja bo pripravljen še en izvedbeni načrt 

(IN RRP za obdobje 2012-2014). 

 

Regionalna razvojna agencija 

Območje delovanja Institucija Kratek opis 

Ljubljanska urbana regija 

 

RRA LUR  

Regionalna razvojna 

agencija Ljubljanske urbane 

regije 

 

www.rralur.si 

RRA LUR podpira ekonomske, socialne in kulturne 

aktivnosti v občinah Osrednjeslovenske regije, da ta 

postane prijazna in prepoznavna celota s skupnimi cilji. 

Razvoj v regiji usmerja v delujoče somestje, ki omogoča 

najboljši dostop do javnih storitev in obenem ohranja 

bližino narave in kulturnih dobrin vsem prebivalcem.  

 

 

V spodnji tabeli pa povzemamo ZDRUŽENJA NA PODROČJU TURIZMA NA OBMOČJU REGIJE (na nivoju 

občine ali na širšem lokalnem območju). 

 

Turistične organizacije  

Turistična destinacija LTO (DMO) Občine, ki jih vključuje 

destinacija 

TIC-i na območju 

Ljubljana 

 

Javni zavod Turizem 

Ljubljana 

 

www.visitljubljana.si 

Mestna občina Ljubljana TIC Stritarjeva ulica  

TIC Železniška postaja 

Ljubljana  

STIC Krekov trg 10  

Krajinski park Ljubljansko 

barje 

Javni zavod Krajinski park 

Ljubljansko barje 

 

Občine Borovnica, 

Brezovica, Ig, Log – 

Dragomer, Škofljica in 

Info točka Krajinskega 

parka Ljubljansko barje, na 

območju je še TIC v Vrhniki  
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www.ljubljansko-barje.si Vrhnika (in južni del Mestne 

občine Ljubljana) – vendar 

na območje parka ne sodijo 

celotna območja občin 

Srce Slovenije 

 

 
 

Center za razvoj Litija  

 

www.razvoj.si in www.srce-

slovenije.si 

Občine Dol pri Ljubljani, 

Domžale, Ivančna gorica, 

Kamnik, Komenda, Litija, 

Lukovica, Mengeš, Šmartno 

pri Litiji in Trzin (to so zgolj 

občine na območju 

Osrednjeslovenske regije) 

Na območju so TIC Kamnik, 

Šmartno pri Litiji (TIC-a 

uradno nimajo, to funkcijo 

opravlja Javni zavod 

Bogenšperk), Litija (prav 

tako TIC-a uradno nimajo, 

to funkcijo opravljata delno 

Center za razvoj Litija in 

Jarina), TIC Trzin (TIC je 

organiziran kot občinsko 

informacijsko središče; ni 

redno zaposlenih. Dežurstvo 

opravljajo člani turističnega 

društva)  

Kamnik 

 
 

Javni zavod - Agencija za 

razvoj turizma in 

podjetništva v občini 

Kamnik 

www.kamnik-tourism.si 

Občina Kamnik (deluje v 

okviru Srca Slovenije) 

TIC Kamnik 

Vrhnika 

 

 

Zavod Ivana Cankarja za 

kulturo, šport in turizem 

Vrhnika  

 

www.zavod-cankar.si 

Občina Vrhnika TIC Vrhnika 

Velike Lašče  

 

 

Parnas, zavod za kulturo in 

turizem Velike Lašče 

 

Javni zavod Trubarjevi kraji 

 

www.trubarjevi-kraji.si 

Občina Velike Lašče TIC Velike Lašče 

Druge občine na področju turizma niso organizirane kot turistične destinacije, na območju pa delujejo še naslednji 

TIC-i: 

 

1. Dobrepolje: V občini deluje TIC Dobrepolje – deluje ob sobotah, za posamezne oglede pa se je mogoče 

predhodno dogovoriti. Naloge so informiranje ter organizacija in posredovanje programov. 

2. Dobrova-Polhov Gradec: Funkcija TIC-a deluje v okviru Turistične zveze Dolomiti, a kot ocenjujejo na občini, je 

delovanje slabo. Opravlja predvsem funkcijo informiranja. 

3. Grosuplje: TIC Grosuplje deluje kot dislocirana enota občine Grosuplje. Odprt je od pomladi do jeseni. 

4. Medvode: TIC Medvode. Skrbi za informiranje, zbiranje statistike obiskovalcev TIC-a, koledar prireditev. 
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V dokumentu Priloga št. 1 smo podali natančen pregled po občinah o tem: 

 

 Kakšne so strateške podlage za načrtovanje (na področju turizma in širše) na ravni občine ( 

Poglavje 3.1) 

 Kakšna je organiziranost turizma v okviru občinske uprave ( Poglavje 3.2) 

 Kakšno je »mesto« turizma v občini – ali občina vidi v njem potencial že danes ali v prihodnosti ( 

Poglavje 3.3) 

 Če obstaja TIC-a v občini ( Poglavje 3.4) 

 

Če povzamemo stanje na področju organiziranosti javnega sektorja, lahko vidimo, da imamo na eni strani 

tako strokovno kot kadrovsko močno pokrito FUNKCIJO UPRAVLJANJA LJUBLJANE KOT TURISTIČNE 

DESTINACIJE (Javni zavod Turizem Ljubljana)27 – ki v slovenskem merilu po profesionalnosti ter strateški 

naravnanosti, a učinkoviti izvedbi, velja za najbolj vzorčen primer destinacijske upravljavske organizacije, 

na ožji lokalni ravni PA DVA AKTERJA, V KAMNIKU IN VRHNIKI (Javni zavod - Agencija za razvoj turizma in 

podjetništva v občini Kamnik in Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika).  

 

Poleg tega se pomembno premika tudi širše, saj se je vzhodno od Ljubljane na področju turizma začelo 

POVEZOVATI 9 OBČIN POD TRŽNO ZNAMKO SRCE SLOVENIJE (Center za razvoj Litija); leta 2011 so izdelali 

svoj strateški razvojno-trženjski dokument, ki opredeljuje tudi obliko organizacijskega modela (medtem ko 

pričujoči dokument tudi jasno v strateškem delu opredeljuje odnose med regijsko in ožjo območno 

organiziranostjo).  

 

Južno od Ljubljane pa je bil leta 2009 ustanovljen JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE kot 

krovni javni zavod za upravljanje Krajinskega parka Ljubljansko barje – s ciljem, da se zavarujejo naravne 

vrednote, ohrani biotska pestrost in ohranja ter krepi krajinska pestrost. Osnovna dejavnost parka je 

izvajanje javne službe ohranjanja narave. Park je v letu 2011 še v fazi priprave načrta upravljanja, izdelal pa 

je tudi smernice na področju turizma. Na območje parka sodi 6 občin (ter južni del Mestne občina 

Ljubljana).  

 

Ni še močnih vzpostavljenih povezav po vertikalni osi slovenskega turizma (navzgor, predvsem do 

Slovenske turistične organizacije in Javnega zavoda Turizem Ljubljana) − a se vzpostavljajo, še posebej v 

okviru regionalnega povezovanja, prav tako je treba okrepiti sodelovanje navzdol – do turističnih 

organizacij na lokalnem območju in turističnih ponudnikov. 

 

                                                
27

 Turizem Ljubljana ima dolgoletne izkušnje upravljanja turizma, s stabilnimi viri prihodka in statusom delovanja v javnem 
interesu. Ima profesionalno ekipo ljudi, po vseh ključnih področjih delovanja (zaposlenih ima 31 oseb, od tega je 11 informatorjev, 
neposredno na prodaji in trženju turistične ponudbe destinacije pa dela 6 oseb): področje prireditvene dejavnosti, področje 
receptivne dejavnosti, področje kongresne dejavnosti, področje odnosov z javnostmi, področje promocije in pospeševane prodaje, 
področje produkcije promocijskih materialov, področje razvoja in kakovosti turistične ponudbe, področje informiranja in agencijske 
dejavnosti in  področje turističnega spletnega portala.  
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PREOSTALIH 10 OBČIN (Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Grosuplje, Horjul, Logatec, Komenda, 

Medvode, Moravče, Velike Lašče in Vodice) NA OBMOČJU NI LOKALNO ALI ŠIRŠE POVEZANO, zato je 

regionalno povezovanje v skupno regijo še toliko pomembnejši razvojni in trženjski moment. 

 

TAKO ZA SLEDNJE KOT TUDI OBČINE V OKVIRU SRCA SLOVENIJE IN KRAJINSKEGA PARKA LJUBLJANSKO 

BARJE BI LAHKO PROBLEMATIKO OPREDELILI KOT NASLEDNJO: 

 

a. Turizem ni prioriteta na ravni posameznih občin – ob Ljubljani obstajajo le redke izjeme (Kamnik).  

b. Pogosto vloga oziroma potencial turizma na ravni občine še ni jasno opredeljen, prisotno je 

nezavedanje potenciala turizma na lokalni ravni − turizem je vpet v širše oddelke, za več področij 

je odgovorna ena oseba, ni jasne vizije oziroma strateških osnov delovanja.  

c. Hkrati kar nekaj občin opredeljuje, da vidijo velik potencial v turizmu, nastane pa velik razkorak 

do tega, kaj že izvajajo oziroma kaj načrtujejo. Realizacija zastavljenih ciljev je majhna, kar 

kritično ocenjujejo same občine. 

d. S turistično strategijo razpolagajo le občine Kamnik, Litija, Dol pri Ljubljani, Vrhnika in Medvode, 

v Logatcu imajo pripravljene smernice, vendar na nivoju občinske uprave niso sprejete. 

e. Razen v Ljubljani velja, da imajo v turističnih organizacijah (za razvojne in trženjske funkcije) zelo 

majhno število kadrov. 

f. V večji meri turizem temelji na prostovoljnem delovanju društev in posameznikov, na kar se 

navezujeta pomanjkanje znanja in usposobljenosti ter slabša kakovost dela oziroma storitve. 

g. Lokalna razdrobljenost – ni povezovanja znotraj občine in še manj med občinami, velja pa 

precejšnje omejevanje z občinskimi mejami. 

h. Za območje z izjemo Ljubljane velja slaba pokritost s TIC-i − po načelih sodobnega in pravega TIC-

a dejansko delujeta le TIC Kamnik in TIC Vrhnika, obstajajo pa TIC-i v Dol pri Ljubljani, ki je bil 

ustanovljen, a deluje le glede na potrebe, v Trzinu, kjer pa turistično društvo zgolj opravlja 

dežurstvo, v občini Dobrepolje deluje ob sobotah, za posamezne oglede pa se je potrebno 

predhodno dogovoriti, v občini Dobrova-Polhov Gradec funkcija TIC-a deluje v okviru Turistične 

zveze Dolomiti, TIC Grosuplje deluje kot dislocirana enota, tu je še občine Grosuplje, tu je še TIC 

Medvode, v Šmartnem pri Litiji TIC-a uradno nimajo, to funkcijo po svojih močeh opravlja Javni 

zavod Bogenšperk. V občini Brezovica (naselju Notranje Gorice) se nahaja upravni sedež 

Krajinskega parka Ljubljansko barje, v sklopu katerega deluje tudi nov turistično informacijski 

center. Vsi TIC-i (razen Ljubljane, Kamnika in Vrhnike) se spopadajo z zelo omejenim delovnim 

časom in pa problemom, da finančna struktura ne omogoča redno zaposlenih oseb.  

 

 Pregled TIC-ev in področij, ki jih pokrivajo ter statusa zaposlenih smo podali v dokumentu Priloga št. 1, 

poglavje 3.4. 

 

 

2.5.2 Organiziranost na področju turizma v regiji v nevladnem sektorju  
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Na območju regije je prisotna tudi močna nevladna organiziranost – po posameznih občinah delujejo 

večinoma številna civilna društva na področju turizma, športa in kulture, ki pa so aktivna večinoma le na 

ravni posamezne občine. OBČINE NAVAJAJO SODELOVANJE Z NEVLADNIM SEKTORJEM KOT ZGLEDNO, A 

PREVEČ RAZDROBLJENO IN ŠE NE DOVOLJ POVEZANO – tudi znotraj občine primanjkuje sodelovanja med 

različnimi društvi. Med zvezami je potrebno izpostaviti Mestno turistično zvezo Ljubljana. 

 

NEVLADNI SEKTOR (NVO) SEKTOR OSREDNJE SLOVENIJE kot osrednji povezovalec nevladnega sektorja 

Osrednjeslovenske regije je v mesecu maju 2011 za zagotovitev aktivne vključitve nevladnega sektorja v 

izvajanje strateškega modela turizma na področju Srca Slovenije in regije Osrednja Slovenija izvedel 

posebno delavnico (t.i. fokusno skupino), s katero je želel identificirati vlogo nevladnega sektorja danes 

in možnosti za jutri ter opredeliti spodbude, ki jih ob tem potrebuje – rezultati delavnice so pokazali, da 

se večinski del aktivnosti, ki jih nevladni sektor izvaja že danes kot tudi možnosti krepitve vloge za jutri (ter 

potrebnih spodbud), izvaja na občinskem nivoju.  

 

VLOGA NEVLADNEGA SEKTORJA IN NALOGE NA PODROČJU TURIZMA, KI JIH OPRAVLJAJO DANES (ki pa 

se precej razlikujejo od občine do občine), so (kot ej bilo opredeljeno v okviru fokusne skupine), da: 

 

a. Skrbijo za turistično ponudbo kraja (pohodi, učilnice v naravi, razstave, prireditve, izleti); 

b. Izvajajo turistične programe; 

c. Opravljajo lokalno vodenje; 

d. Razvijajo nove turistične proizvode glede na potrebe gostov in potencial kraja; 

e. Skrbijo za urejenost kraja (skozi razna tekmovanja, čistilne akcije, motiviranje prebivalcev, 

usposabljanja in predavanja itd.); 

f. So najmočnejši in najštevilčnejši promotor občine (kar še posebej velja za turistično manj močne ali 

celo »turistično nerazvite« občine); 

g. Upravljajo z naravnimi viri (označevanje, vzdrževanje, urejanje, vodenje, čiščenje ipd.); 

h. Ponekod celo upravljajo turistično infrastrukturo; 

i. Vzgajajo turistični pomladek; 

j. Imajo povezovalno vlogo na območju (civilnih iniciativ oziroma prebivalcev med seboj in z drugimi 

sektorji); 

k. Zaznavajo potrebe okolja, potenciale, probleme v okolju svojega delovanja, kar pomembno 

prispeva k razvoju območja; 

l. So pomembni pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine, za katero skrbijo in jo promovirajo; 

m. Zagotavljajo veliko dodano vrednost oziroma plemenitijo javna sredstva s prostovoljnim delom; 

n. Opravljajo javne službe in naloge (turistične informacijske točke, upravljanje dediščine, komunalne 

– čistilne akcije ipd.), večinoma s prostovoljnim delom. 

o. V okviru nevladnega sektorja (društva, ustanove in zasebni zavodi) je na voljo veliko človeškega 

kapitala – še posebej v prireditvenem segmentu (ekipe za izvedbo). 

 

POTENCIAL NEVLADNEGA SEKTORJA je bil identificiran kot sledi:  

 

a. V ljudeh, ki jih povezujejo in prostovoljno delajo na področju turizma; 
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b. Znanje, ki ga imajo: o kraju, zgodovini, tradiciji, ljudeh, ponudnikih, organizaciji dogodkov ipd; 

c. Ustvarjanju imidža kraja in promoviranju kraja preko spletnih strani, nastopov, organiziranja 

prireditev, promocije na sejmih in prireditvah; 

d. V formalnem in neformalnem upravljanju s turistično infrastrukturo, naravno, kulturno 

dediščino, zbirkami, potmi ipd; 

e. V organizaciji prireditev in drugih dogodkov, ki privabljajo potencialne goste. 

 

NVO skladno s svojim poslanstvom in neprofitnim delovanjem – kot sam opredeljuje – ne išče v turizmu 

podjetniških interesov, temveč pričakuje naslednje spodbude za kakovostno opravljanje svojega 

poslanstva: 

 

 Ustrezno družbeno priznanje svojega prispevka k družbeni blaginji; 

 Ustrezno javno in dostopno infrastrukturo za svoje delovanje; 

 Kakovostno usposabljanje in motiviranje članstva; 

 Spodbujanje in animacijo pri vključevanju v razvoj turistične ponudbe; 

 Priznavanje stroškov prostovoljnega dela na podlagi prostovoljske pogodbe, kot to predvideva 

Zakon o prostovoljstvu. 

 

Problematiko na področju nevladnega sektorja, večinoma društev, je najbolje povzela občina Logatec v 

uvodnem vprašalniku (vključeno v dokumentu Priloga št. 1, poglavje 4.5), a ker je, tudi na osnovi izvedene 

delavnice fokusne skupine, mogoče to problematiko aplicirati na večji del območja, jo povzemamo: 

 

»Večina društev ne ustvarja lastnih ali drugih prihodkov in se zanašajo zgolj na sofinanciranja  s strani 

občine, zato so posledice vidne v slabši kakovosti izvedenih programov in projektov.  Kar pa ni stalnica pri 

čisto vseh društvih oziroma prijavljenih na javne razpise. Prav tako precej društev ne spoštuje zakonodaje in 

predpisov, nima ustreznega znanja s svojega področja in ne izvaja sodobnih projektov, ampak se držijo 

klasike izpred več let ali desetletij.Priložnosti: društva bi lahko ob primerno osvojenem znanju in motivaciji 

veliko postorila na razvoju turizma. A ker je tempo časa tak, da se mora vsakdo zelo potruditi za vsak 

zasluzen evro, se precejšnjemu številu članov društva ne »izplača«  več delati zastonj oziroma se zalagati za 

dejavnosti v svojem prostem času, zato bi bilo bolje taka obliko organizacije spremeniti v organizacijo,ki 

lahko brez večjih zapletov ustvarja prihodke. Člani bi se morali organizirati tako, da bi zopet dobili občutek, 

da delajo zase in za kraj, ne pa da njihova delo ni cenjeno in ga je zato v taki obliki institucije 

brezpredmetno opravljati.« 

 

Strategija mora glede na opredeljene slabosti usmeriti občinski nivo – lokalne skupnosti, K AKTIVNEMU 

VKLJUČEVANJU NEVLADNEGA SEKTORJA V RAZVOJ, TRŽENJE IN UPRAVLJANJE TURIZMA NA NIVOJU 

OBČINE, kar je še posebej pomembno v občinah, kjer ne obstaja organiziranost na področju turizma s 

strani javne turistične organizacije (vloga lokalne turistične organizacije) in ni močnejših turističnih 

nosilcev.   
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2.5.3 Zasebni sektor  
 

Glede na partnerski princip dela pri razvoju in trženju ponudbe na nivoju regije so izredno pomemben člen 

v organiziranosti regionalne destinacijske organizacije predstavniki zasebnega sektorja.  

 

Večji turistični ponudniki so večinoma na območju Mestne občine Ljubljana, dodatno pa še v Domžalah 

in Kamniku ter v Grosuplju, Vrhniki in v Brezovici (Rakitna) – kjer so hotelski objekti. Ti ponudniki v 

turistično »neprofiliranih« občinah se v veliki meri soočajo s pomanjkanjem jasne politike turizma v občini, 

ne dovolj stimulativnim podpornim okoljem, še posebej pa nerazvito dodatno ponudbo (na osnovi katere 

bi lahko zgradili bolj celostno ponudbo) – zato so v veliki meri v celoti odvisni od svojih aktivnosti. Zato je 

še posebej za njih pomembno regionalno povezovanje, saj krovna regionalna trženjska platforma pomeni 

pomemben dostop do tujih trgov. 

 

V drugih občinah VEČJIH PONUDNIKOV, KI BI BILI TUDI NOSILCI RAZVOJA IN TRŽENJA, NI, kar se 

ugotavlja kot ena ključnih omejitev za aktivnejši razvoj in trženje na območju. Poleg tega ti manjši 

ponudniki − ki imajo večinoma po nekaj sob − niso aktivno vključeni v razvoj destinacije, prav tako sami 

aktivno ne tržijo svojih zmogljivosti (nimajo niti sredstev niti znanja, k aktivnejšemu sodelovanju v okviru 

destinacije pa jih je težko pritegniti). 

 

NASTAJAJO TUDI NOVE PODJETNIŠKE INICIATIVE IN KONKRETNI PROJEKTI, kot je sredi leta 2011 odprt 

nov Pustolovski park Geoss v neposredni bližini točke Geoss pri Vačah. Ugotavlja se pomanjkanje potrebe 

po razvoju podjetniških iniciativ, saj imajo prebivalci v okolici Ljubljane še vedno v veliki meri zaposlitev v 

Ljubljani in zato niso prisiljeni v iskanje drugih možnosti; zato mora biti eno izmed pomembnih razvojnih 

področij prav oblikovanje spodbud za razvoj novih ponudb. 

 

 

2.5.4 Povzetek ključnih značilnosti z oblikovanjem ugotovitev, kot izhajajo iz 

analize organiziranosti 
 

 

UGOTOVITEV ŠT. 1: TURIZEM RAZEN REDKIH IZJEM NI PRIORITETA NA RAVNI OBČIN. 

 

Regija ima dobro organizacijsko osnovo za razvoj poslovnega in podpornega okolja za razvoj regije (RRA 

LUR). Pregled umeščenosti in pozicije turistične politike na občinsko raven pa pokaže, da turizem ni 

prioriteta na ravni posameznih občin – ob Ljubljani obstajajo le redke izjeme (Kamnik). Pogosto vloga 

oziroma potencial turizma na ravni občine še ni jasno opredeljen, turizem je vpet v širše oddelke, za več 

področij je odgovorna ena oseba, ni jasne vizije oziroma strateških osnov delovanja. Hkrati kar nekaj 

občin opredeljuje, da vidijo velik potencial v turizmu, nastane pa velik razkorak do tega, kaj že izvajajo 

oziroma kaj načrtujejo. Realizacija zastavljenih ciljev je majhna, kar kritično ocenjujejo same občine. 

 

V večji meri turizem temelji na prostovoljnem delovanju društev in posameznikov, na kar se navezujeta 
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pomanjkanje znanja in usposobljenosti ter slabša kakovost dela oziroma storitve. Prevladuje velika lokalna 

razdrobljenost – ni povezovanja znotraj občine in še manj med občinami, velja pa precejšnje omejevanje z 

občinskimi mejami. Za območje z izjemo Ljubljane velja slaba pokritost s TIC-i. Vsaka občina samostojno 

pristopa k turizmu – tudi na tistih področjih, ki »posegajo na določene destinacije« – kot so Krajinski Park 

Ljubljansko barje in Srce Slovenije. 

 

UGOTOVITEV ŠT. 2: V REGIJI NEKAJ NOSILCEV TURISTIČNE ORGANIZIRANOSTI. 

 

Ljubljana kot turistična organizacija je dobro organizirana, ustrezno kadrovsko ekipirana, s stabilnimi viri 

financiranja svojih trženjskih aktivnosti. Na območju so poleg Ljubljane (Turizma Ljubljane) še nosilci na 

medlokalni ravni (Center za razvoj Litija) ter na lokalni ravni (Javni zavod - Agencija za razvoj turizma in 

podjetništva v občini Kamnik in Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika). Na območju je 

tudi Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, vendar ga ne navajamo kot nosilca organiziranosti na 

področju turizma, saj ima prioritetno nalogo varovanja narave. V Ljubljani je močna pokritost TIC-ev, v 

okolici pa je še dodatno 5 TIC-ev (vendar z omejenim delovnim časom). 

 

UGOTOVITEV ŠT. 3: IZVEN LJUBLJANE NI DOVOLJ NOSILCEV TURISTIČNE PONUDBE. 

 

Večji turistični ponudniki so večinoma na območju Mestne občine Ljubljana, dodatno pa še v Domžalah 

in Kamniku ter v Grosuplju, Vrhniki in na Rakitni – kjer so hotelski objekti. Ti ponudniki v turistično 

»neprofiliranih« občinah se v veliki meri soočajo s pomanjkanjem jasne politike turizma v občini, ne dovolj 

stimulativnim podpornim okoljem, še posebej pa nerazvito dodatno ponudbo (na osnovi katere bi lahko 

zgradili bolj celostno ponudbo) – zato so v veliki meri v celoti odvisni od svojih aktivnosti. 

 

UGOTOVITEV ŠT. 4: MOČNI NEVLADNI SEKTOR, A SODELOVANJE OMEJENO ŽE NA RAVNI OBČINE. 

 

Na območju regije je prisotna tudi močna nevladna organiziranost – po posameznih občinah delujejo 

večinoma številna civilna društva na področju turizma, športa in kulture, ki pa so aktivna večinoma le na 

ravni posamezne občine. občine navajajo sodelovanje z nevladnim sektorjem kot zgledno, a preveč 

razdrobljeno in še ne dovolj povezano – tudi znotraj občine primanjkuje sodelovanja med različnimi 

društvi. Med zvezami je potrebno izpostaviti Mestno turistično zvezo Ljubljana. 
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2.6 Osrednjeslovenska regija kot turistično območje oziroma 

destinacija28 – značilnosti in izzivi 
 

 

KJE SMO DANES KOT REGIJA? 

 

Regija danes še ni prepoznavna kot zaokroženo območje prihoda, saj kljub že dosedanjemu trženjskemu 

konceptu povezovanja Ljubljane z okolico (ter pozicioniranju Ljubljane kot izhodišču za odkrivanje cele 

Slovenije  kot tudi regije) na trgu še ni sistematično nastopala kot regija. Ker slovenske statistične regije – 

na katerih temelji regionalno turistično povezovanje za vzpostavitev regionalne destinacijske funkcije – 

niso primerljive s konceptom regij oziroma pokrajin v drugih državah, kjer imajo regije dolgo zgodovino in 

posledično dobro prepoznavnost, in ker pokrajinska politika v Sloveniji še ni oblikovana in udejanjena, je 

razumevanje, kaj regija pokriva, šibko tudi na domačem trgu, sploh pa o njem ni mogoče govoriti na 

tujih trgih.  

 

Že v uvodu smo pojasnili, da je STRUKTURA REGIJE S TURISTIČNEGA VIDIKA naslednja: 

 

a. Turistična destinacija Ljubljana (Mestna občina Ljubljana); kjer je nosilec turistične 

organiziranosti Javni zavod Turizem Ljubljana. 

b. Občine, ki se povezujejo v okviru Razvojnega partnerstva središča Slovenije in pod tržno znamko 

Srce Slovenije (na območju Osrednjeslovenske regije Srce Slovenije vključuje občine: Dol pri 

Ljubljani, Domžale, Ivančna gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Šmartno pri Litiji in 

Trzin); kjer je nosilec turistične organiziranosti na nivoju celotnega območja Center za razvoj Litija, 

na ravni občine Kamnik pa Javni zavod − Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik. 

c. Občine, katerih del območja sodi v Krajinski park Ljubljansko barje (občine Borovnica, Brezovica, 
Ig, Log – Dragomer, Škofljica in Vrhnika, ob tem pa v park sodi tudi južni del Mestne občine 
Ljubljana). Krajinski park Ljubljansko barje je bil ustanovljen z Uredbo o Krajinskem parku 
Ljubljansko barje s ciljem, da se zavarujejo naravne vrednote, ohrani biotska pestrost in ohranja ter 
krepi krajinska pestrost. Osnovna dejavnost parka je izvajanje javne službe ohranjanja narave. Iz 
tega izhaja, da razvoj in spodbujanje turizma ni prioritetna naloga uprave parka, a predstavlja 
pomembno razvojno priložnost – vendar le pod pogoji strateško načrtovanega in upravljanega 
trajnostnega koncepta razvoja, zadostne kadrovske zasedbe in zagotovljenih finančnih virov. Ker ti 

                                                
28

 Pojasnilo pojma turistična destinacija: Destinacije morajo biti predvsem celovite, povezane, razumljive, pomensko pa tudi 
geografsko osmišljene - in sicer z vidika potrošnika oziroma obiskovalca. Turiste ne zanimajo občinske meje oziroma do kam sega 
občinska avtoriteta oziroma druga administrativna področja, kot so v našem primeru meje statistične regije. Destinacija mora 
turistu oziroma obiskovalcu izpolniti njegova pričakovanja glede doživetij, zagotavljati mora, da proizvod, ki ga ponuja, zadovolji 
pričakovanja trga glede njegove kakovosti, vrednosti, vsebine, izbire itd. Destinacija je po definiciji predvsem namenjena temu, da 
zadrži goste za daljši čas (kar je lahko cel dan namesto pol dneva ali pa tri dni namesto dva dneva). Cilj vsake destinacije je 
povečevati obseg stacionarnega turizma, saj stacionarni gost v primerjavi z enodnevnim obiskovalcem (ki pomeni več prometa, 
večjo obremenjenost okolja in manjše ekonomske učinke) ekonomsko prispeva več. Zakon o spodbujanju razvoja turizma v 
Republiki Sloveniji (ZRST, sprejet decembra 2003) pa v 4. členu imenuje turistično destinacijo na območju Slovenije »turistično 
območje« in ga opredeljuje kot »geografsko zaokroženo območje ene ali več občin, ki ponuja določen splet turističnih storitev 
oziroma integralni turistični proizvod (od storitev prenočevanja, prehrane, zabave, rekreacije do drugih storitev za prosti čas in 
drugih storitev), zaradi katerega ga turist izbere za svoj potovalni cilj«. Destinacijo imamo lahko na lokalni, regionalni ali nacionalni 
ravni.  
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pogoji še niso vzpostavljeni v času priprave regijskega strateškega dokumenta, Javni zavod Krajinski 
park Ljubljansko barje ne navajamo kot nosilca organiziranosti na območju, vseeno pa smo te 
občine za lažji pregled razvrstili pod Krajinski park Ljubljansko barje. Na območju Ljubljanskega 
barja deluje več civilno družbenih iniciativ, ki s svojim delovanjem segajo tudi na področje turizma, 
med  pomembnejšimi akterji pa je Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika. 

d. Preostale občine na območju (občine Dobrepolje, Dobrava – Polhov Gradec, Komenda, Medvode, 

Moravče, Grosuplje, Horjul, Logatec, Velike Lašče in Vodice); kjer poleg nevladnega (civilnega 

društvenega sektorja) ni posebne turistične organiziranosti (razen v občini Velike Lašče, kjer 

deluje Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Lašče) oziroma ni povezovanja pod širšo 

destinacijsko znamko. 

 

Strukturo regije ne opredeljujejo zaokrožene in prepoznavne geografske entitete (kot je to npr. v primeru 

Spodnjega Podravja, kjer so destinacije Ptuj, Haloze in del Slovenskih Goric – Ormoške gorice ali v primeru 

Zgornjega Podravja, kjer so subdestinacije Maribor, Pohorje in Slovenske gorice z Dravskim poljem). V naši 

regiji to velja za Ljubljano in Ljubljansko barje, medtem ko se lokalne skupnosti v Srce Slovenije 

povezujejo na osnovi razvojnega utripa in projektov, destinacija pa se je oblikovala kot središčna v 

Sloveniji, z Geossom kot osrednjo točko. 

 

Ob tem so znotraj regije POSAMEZNE TURISTIČNE DESTINACIJE IN POSAMEZNE TURISTIČNE TOČKE, ki so 

že prepoznavne: 

 

a. Ljubljana kot prestolnica in na tujih trgih zaradi tega statusa (in pa zaradi kongresnega turizma) že 

dobro uveljavljena turistična destinacija (in še z veliki potenciali rasti; po ocenah Zavoda 

kongresnoturistični urad je npr. v kongresnem segmentu možnost podvojitve kongresov v nekaj 

letih); 

b. Kamnik kot srednjeveško mestece v naročju Kamniško-Savinjskih Alp, vse bolj z Veliko planino in 

termalno ponudbo Term Snovik; 

c. Na turističnem trgu se v zadnjem letu ali dveh vse bolj povezuje in dosega določeno prepoznavnost 

(na domačem trgu – medtem ko na tujih trgih še ne nastopa) vhodni del regije, zdržen pod skupno 

tržno znamko Srce Slovenije; 

d. Krajinski Ljubljansko barje, ki je predvsem poznano kot »Barje«, vendar še ne v smislu turistične 

destinacije, ki ima jasen proizvod; 

e. Sicer pa so prepoznavni le nekateri posamezni ponudniki oziroma turistične atrakcije – ne toliko 

z vidika razvitih turističnih proizvodov kot z vidika znamenitosti, ki predstavljajo motiv za prihod 

oziroma ogled. 

 

ZNAČILNOSTI REGIJE S TURISTIČNEGA VIDIKA SO NASLEDNJE: 

 

1. Ime Osrednjeslovenska regija (v projektu jo imenujemo Osrednja Slovenija) JASNO KOMUNICIRA 

OSREDNJO, SREDIŠČNO LEGO REGIJE V SLOVENIJI in tako REGIJO GEOGRAFSKO JASNO UMEŠČA. 

Prav ta geografska umeščenost je pomembna za turizem, saj olajša komuniciranje na trgu, tako na 

domačem kot še posebej na tujih trgih. 
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2. Regija VKLJUČUJE GLAVNO MESTO SLOVENIJE, kar je njena osrednja konkurenčna prednost. 

3. Regijo sestavlja 26 občin, a z vidika turizma je bolj pomembno dejstvo, da imamo LJUBLJANO, 

OSTALE OBČINE PA OKOLI NJE TVORIJO OBROČ, »ZELENI OBJEM«, hkrati nekatere točke in 

destinacije tvorijo samostojen motiv prihoda (neodvisno od Ljubljane). 

4. Regija danes še ni prepoznavna kot zaokroženo območje prihoda. Na domačem trgu ni v celoti 

jasno, katere občine sodijo v regijo, še manj seveda na tujih trgih. Zato je bolj pomembno, da 

komuniciramo, da je glavna značilnost regije EDINSTVEN PREPLET URBANEGA OKOLJA 

PRESTOLNICE Z AVTENTIČNIM ZELENIM OKOLJEM. 

 

 

KATERI SO KLJUČNI IZZIVI, S KATERIMI SE SOOČA REGIJA? 

 

1. KAKO DOSEČI RAZUMEVANJE, KJE JE REGIJA, KAJ OBSEGA, PO ČEM JE PREPOZNAVNA IN 

KLJUČNO – KAJ NUDI S TURISTIČNEGA VIDIKA,  KAJ JE MOGOČE V NJEJ DOŽIVETI? Regija je tako 

pred izzivom, kako postati prepoznavna kot zaokrožena turistična destinacija − po jasno 

opredeljenem spletu turističnih storitev oziroma tematskih, integralnih turističnih proizvodih, 

spodbuja jasne asociacije in ki bo v očeh potencialnega turista sprejeta kot zaokrožena destinacija 

za njegov potovalni cilj. Glede na to – kot že zapisano v uvodu dokumenta – da ima regija zelo 

enoznačno in jasno strukturo ponudbe (osrednja pozicija Ljubljane z raznoliko in avtentično 

ponudbo v okolici), je pozicioniranje relativno hitro mogoče doseči, vendar le, če bo podprto s 

kakovostno ponudbo in doživetji. 

2. KAKO PRESEČI OBČINSKO RAZDROBLJENOST IN KOMUNICIRANJE OBČINSKIH MEJ? Regijo res 

sestavlja 26 občin, a turista ne zanima, kaj ponuja katera občina zgolj znotraj svojih mej 

(predstavitev ponudbe po občinah lahko služi za boljše razumevanje, kje se nahaja določena 

ponudba, ne sme pa to vplivati na oblikovanje bolj celovite turistične ponudbe, ki je lahko 

privlačna le, če temelji na povezovanju doživetij in posameznih delnih turističnih proizvodov v 

celostno doživetje). 

3. KAKO VZPOSTAVITI KAKOVOSTNO OSNOVO ZA SODELOVANJE, NA DOLGI ROK? Destinacija se ne 

pozicionira v letu ali dveh, gre za dolgoročni in strateško voden proces, ki pa temelji na konkretnih 

korakih povezovanja in angažiranju vseh deležnikov.  

4. KAKO OB DEJSTVU − DA TURIZEM V ŠTEVILNIH OBČINAH V OKOLICI LJUBLJANE NIMA MOČI V 

OBČINSKIH POLITIKAH, DEJANSKA ORGANIZIRANA PONUDBA PA JE MAJHNA − ZAGOTOVITI 

KAKOVOSTNO IZKUŠNJO? Pomembno je, da bomo znali izkoristiti obstoječe adute in graditi na 

njih – poleg Ljubljane je to še nekaj večjih, delujočih turističnih točk (za katerimi so znani nosilci), 

na katere bo potrebno navezati ostalo manjšo ponudbo in jo tako spodbuditi k razvoju. Izziv je tudi 

ta, da smo v pričakovanjih in rezultatih realni. 

 

 

Poleg tega se regija ob tem, ko si zadaja cilj pozicioniranja na trgu kot zaokrožena destinacija prihoda, 

spopada z vrsto drugih izzivov, od katerih je odvisno, ali bo uspešna. Izpostavili smo jih kot ključne faktorje 

uspeha v poglavju o viziji. Mednarodna praksa destinacijskega managementa pa kot ključne izzive 

opredeljuje izzive, ki smo jih povzeli v naslednji shemi. Zelo relevantni so tudi za regijo Osrednjo Slovenijo. 
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Shema št. 4: Prikaz ključnih izzivov – faktorje v uspeha za destinacijo (prirejeno po WTO) 
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