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dela RDO za leto 2012) 
 

1. UVOD 

 

1.1 Ključni poudarki iz ozadja in vsebine projekta povezovanja na nivoju 

regije Osrednja Slovenija 
 

 

REGIJA OSREDNJA SLOVENIJA NA KRATKO 

 

Osrednjeslovenska regija, ki jo v projektu vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije 

imenujemo Osrednja Slovenija – ker ime najbolj jasno komunicira njeno središčno lego in je hkrati tudi 

najbolj trženjsko ustrezno oziroma komunikacijsko močno, velja med slovenskimi regijami za gospodarsko 

najbolj razvito, po gostoti prebivalcev za najgosteje naseljeno, po številu prebivalcev za največjo, po 

površini pa za drugo največjo regijo v Sloveniji.  

 

Regijo v največji meri opredeljuje osrednjeslovenska (središčna) lega in dejstvo, da v njej leži slovensko 

glavno mesto, Ljubljana. Tu je največja koncentracija kakovostnih človeških virov, znanja, podjetnosti – in 

tudi priložnosti, bodisi v kapitalu bodisi v ustvarjalnem okolju. Regijo sestavlja 26 občin oziroma sedem 

upravnih enot. Z vidika poselitve ima regija zelo enoznačno strukturo – prestolnico, okoli katere tvori obroč  

25 občin – ki ga v projektu imenujemo »zeleni objem Ljubljane«. S turističnega vidika pa ima regija 

prestolnico kot vodilno kongresno in mestno turistično destinacijo v Sloveniji, okoli nje pa razpršene 

raznolike, privlačne turistične točke (med katerimi je nekaj prepoznavnih tudi z vidika tujih trgov), kot 

turistična destinacija pa je na tujem trgu prepoznaven le Kamnik z Veliko planino.  

 

Regija Osrednja Slovenija 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 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 

%). 

 

 

POMEN IN MESTO TURIZMA V REGIJI 

 

Regija ustvari dobro tretjino celotnega slovenskega BDP (36,1 %), od tega kar tri četrtine v storitvenih 

dejavnostih, med katerimi vse pomembnejši postaja tudi turizem. Indeks BDP-ja na prebivalca v regiji v 

primerjavi s slovenskim povprečjem (100) je 141,6.  
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Turizem v Ljubljani predstavlja izredno pomembno gospodarsko panogo, ki je po ocenah Javnega zavoda 

Turizem Ljubljana v letu 2010 ustvarila okoli 87 mio EUR prometa (pri čemer ocena upošteva le neposredno 

dnevno potrošnjo turista v Ljubljani za nastanitev, hrano in pijačo v lokalih in trgovinah, druge nakupe, 

prevoz po Sloveniji, rekreativne in kulturne dejavnosti, igre na srečo, ne pa tudi transporta do Slovenije in 

drugih posrednih učinkov – oziroma ne upošteva turistični multiplikator1). 

 

Turizem kot potencialno gospodarsko dejavnost vse bolj prepoznavajo tudi druge občine v regiji; v letu 

2011 so na primer svoj strateški dokument za področje turizma – s katerim želijo k tej dejavnosti pristopiti 

bolj strateško in aktivneje – opredelile občine v vzhodnem delu regije, ki se povezujejo v okviru Razvojnega 

partnerstva središča Slovenije in pod tržno znamko Srce Slovenije (med občinami, ki sodijo v regijo Osrednja 

Slovenije, so to Dol pri Ljubljani, Domžale, Ivančna gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Šmartno pri Litiji 

in Trzin), svoje strateške smernice na področju turizma so opredelile tudi občine, ki sodijo v Krajinski park 

Ljubljansko barje (to so občine Borovnica, Brezovica, Ig, Log – Dragomer, Škofljica in Vrhnika; ter južni del 

Mestne občine Ljubljana) – in te smernice bodo vključene v upravljavski načrt Parka, ki je v pripravi do leta 

2012. Druge občine se do sedaj še niso povezovale na področju turizma. 

 

Vendar pa je ob tem vse večjem prepoznavanju potencialov turizma (ki v veliki meri izhajajo iz izkoriščanja 

geostrateške pozicije in posledične trženjske navezave na Ljubljano, ki na tujih trgih predstavlja pomemben 

motiv za prihod, na domačem pa močen »bazen« potencialnih obiskovalcev) – potrebno izpostaviti, da so na 

samem lokalnem nivoju zelo redke tiste občine, ki so ovrednotile potenciale turizma, konkretizirale 

aktivnosti in turizmu dodelile ustrezne kadrovske in finančne vire oziroma razvile ustrezno podporno 

okolje za razvoj turizma (poleg Ljubljane za »turistično občino« dejansko velja le Kamnik). Opazen je velik 

razkorak med opredelitvijo turizma kot potencialne gospodarske panoge in konkretnimi spodbudami 

oziroma ukrepi. 

 

 

TURIZEM V REGIONALNEM RAZVOJNEM PROGRAMU 

 

Aktualni Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije (kot regijo opredeljuje 26 občin oziroma 

njena Regionalna razvojna agencija– RRA LUR) za obdobje 2007-2013 pomena in pozicije turizma ne 

opredeljuje, saj program ni pripravljen panožno, hkrati pa RRA LUR vse aktivneje prepoznava njegove 

potenciale. Pričujoči dokument tako predstavlja prve korake strateškega povezovanja na področju turizma 

na nivoju regije, kar je še posebej pomembno za tiste občine, ki same niso dovolj močne, privlačne in s tem 

konkurenčne za nastop na turističnem trgu oziroma še posebej za tiste, ki se še ne povezujejo na 

medlokalnem območju. V strateškem dokumentu vzpostavljamo jasne vertikalne povezave – od lokalne 

oziroma občinske, preko medlokalne do regionalne ravni kot tudi navzgor do nacionalne – ob tem pa 

izkoriščamo sinergije med različnimi ravnmi, opredeljujemo naloge in odgovornosti in se izogibamo 

podvajanjem funkcij. 

 

                                                
1
 Za turizem velja, da ima enega največji multiplikatorjev proizvodnje, po metodologiji Turističnih satelitskih izračunov je ta v Sloveniji 

1,7, multiplikator dodane vrednosti pa 1,5; vir Satelitski računi za turizem v Sloveniji (MG, 2004). 
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Ta dokument hkrati predstavlja pomembno osnovo za jasne usmeritve in aktivnosti na področju turizma, v 

okviru novega strateškega dokumenta za to regijo, v novem načrtovalskem obdobju, to je obdobje 2014 do 

2020. 

OZADJE VZPOSTAVITVE REGIONALNE DESTINACIJSKE ORGANIZACIJE ZA OSREDNJO SLOVENIJO – IN 

NOSILEC RDO FUNKCIJE 

 

Ministrstvo za gospodarstvo RS je 28. maja 2010 objavilo Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega 

sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij. Glavni 

namen razpisa je okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju 

slovenskega turizma preko regionalnih destinacijskih organizacij (RDO).  
 

Na 13. seji Sveta LUR (8. septembra 2010) je RRA LUR predstavila vsebino javnega razpisa, župani Ljubljanske 

urbane regije (v okviru Sveta LUR kot organa odločanja na ravni razvojne regije) pa so na 1. dopisni seja 14. 

septembra 2010 sprejeli sklep, da Svet LUR za nosilca za izvedbo aktivnosti (potrebnih za pripravo prijave) 

imenuje Javni zavod Turizem Ljubljana, ki pri prijavi kot tudi kasneje pri izvedbi projekta dela v tesnem 

sodelovanju z RRA LUR in vsemi občinami. V Osnutku modela vzpostavitve in delovanja RDO za 

Osrednjeslovensko regijo (dokument, ki je bil sestavni del prijave na razpis) je Turizem Ljubljana s strani 

Sveta LUR potrjen za nosilca RDO funkcije. Več v metodologiji dela v poglavju 1.3 in v Organizacijskem 

modelu v poglavju 11. 

 

 

KAKŠEN JE TRENUTNI NACIONALNI OKVIR ZA RAZVOJ TURISTIČNIH REGIJ 

 

Razpis Ministrstva za gospodarstvo za vzpostavitev funkcije regionalnih destinacijskih organizacij je potekal v 

letu 2010 in 2011 in regije so začele aktivno delati na pripravi modelov regionalne destinacijske funkcije (na 

razpis so se odzvale vse regije, oblikovalo pa se je 14 RDO-jev2: Podravska Ptujsko-Ormoška RDO (oziroma 

RDO Ptuj, za Spodnje Podravje), RDO Osrednja Štajerska (za Osrednjo Štajersko oziroma Zgornje Podravje), 

RDO Obala – Kras , RDO Jugovzhodna Slovenija (za Jugovzhodno Slovenijo), RDO Pomurje, RDO Posavje, RDO 

SAŠA (Savinjsko-šaleška kot del Savinjske regije), RDO Celjska (Dežela Celjsko kot del Savinjske regije), RDO 

Smaragdna pot (za Goriško regijo), RDO Zeleni Kras (za Notranjsko-kraško regijo), RDO Osrednja Slovenija, 

RDO Koroška, RDO Gorenjska in RDO Zagorje (za Zasavje).  

 

Hkrati pa je bilo to obdobje začetka dela na pripravi nove strategije (razvoja in trženja) slovenskega turizma 

2012-2016, ki bi naj šele opredelila jasno politiko Ministrstva za gospodarstvo in Slovenske turistične 

organizacije na področju regij. Zaradi tega so se regije pri načrtovanju kot tudi oblikovanju organizacijskih 

modelov RDO-jev soočale z veliko neznankami in še posebej z nejasnimi dolgoročnimi viri financiranja, kar 

je oteževalo delo tako pri oblikovanju samega modela kot tudi pri načrtovanju obsega aktivnosti. Pri 

načrtovanju aktivnosti v okviru RDO Osrednja Slovenija smo tako morali ločiti aktivnosti, ki so predmet 

financiranja v okviru razpisa (v letih 2011, 2012 in 2013), in aktivnosti, ki jih mora RDO izvesti za 

                                                
2
 V času priprave dokumenta je bilo vzpostavljenih 13 RDO-jev, zadnji (za Obalno-kraško regijo) še ni bil uradno vzpostavljen. 
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uresničevanje RDO funkcije (so pa v veliki meri vezane na kadrovske in finančne vire). V strateškem delu 

dokumenta smo opredelili ključne faktorje uspeha za uspešno delovanje regionalne destinacijske funkcije. 

 

 

KAKŠEN MODEL REGIONALNEGA SODELOVANJA PONUJAJO ZNAČILNOSTI REGIJE 
 

Regionalni razvojni program LUR vizijo regije opredeljuje kot »DELUJOČE SOMESTJE«, ugotovitve Strategije 

trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana pa so, da lahko k učinkovitemu približevanju temeljnim ciljem 

prispeva le usklajeno sodelovanje središča mesta Ljubljane in odmaknjenih delov mesta z regijo. Med vsemi 

regijami v Sloveniji ima Osrednja Slovenija zagotovo najbolj jasno in na nek način enoznačno izraženo 

strukturo turistične ponudbe: 

 

 Na eni strani imamo Ljubljano kot prestolnico in razvito turistično destinacijo (ki ustvarja 13,1 

odstotkov prihodov in 8,3 odstotkov nočitev in ima 6,9-odstotni delež vseh ležišč v Sloveniji), z jasno 

strukturo motiva prihoda − ki je približno polovica poslovni obisk, ostalo pa klasična počitniška 

mestna (city break) destinacija (v regiji pa Ljubljana predstavlja 87,7 odstotkov prihodov, 86,1 

odstotkov nočitev ter ima 72,4-odstotni delež nastanitvenih zmogljivosti); 

 Na drugi strani pa večinoma podeželsko okolico Ljubljane, kjer je nekaj večjih krajev (Domžale, 

Kamnik, Mengeš, Vrhnika, Grosuplje in Litija), vendar so le redki turistično razviti in prepoznavni kot 

turistične destinacije (zgolj Kamnik); v celoti pa gre za množico manjših turističnih naravnih in 

kulturnih privlačnosti ter doživetij, ki na mednarodnem turističnem trgu samostojno ne morejo 

doseči konkurenčnosti in privlačnosti kot tudi ne prepoznavnosti. 

 

V procesu oblikovanja strateškega razvojnega in še posebej trženjskega modela na nivoju regije kot 

zaokrožene turistične destinacije je bila Ljubljana kot prestolnica prepoznana kot ključna prednost regije, 

prepletanje kreativne urbane ponudbe z avtentično ponudbo zelene okolice pa kot edinstvena prodajna 

priložnost regije. 
 

V drugih regijah v Sloveniji je turizem znotraj regije precej bolj razpršen med več turističnih središč, ki so v 

svoji ponudbi do določene mere komplementarni, hkrati pa tudi v veliki meri konkurenčni (na primer 

ponudba turističnih središč v zgornji dolini Soče v Goriški regiji, zdraviliški centri v Savinjski regiji, turistična 

središča v Obalno-kraški regiji, alpska središča na Gorenjskem), hkrati pa določenim regijam (kot je na primer 

Koroška), manjka prepoznavno turistično središče, ki bi predstavljalo močen motiv prihoda in ustvarjalo 

prepoznavnost regije. 
 

V modelu turistične regijske destinacijske funkcije za Osrednjo Slovenijo želimo ustvariti takšen trženjski 

model, ki bo temeljil na sodelovanju sicer izredno raznolike strukture znotraj občine, iskanju sinergij ter 

pridobivanju koristi za vse – takšen model, ki bo omogočil, da bo: 

 

1. PRVIČ: Ljubljana bolje izkoristila privlačno ponudbo v okolici in tako z oblikovanimi integralnimi 

turističnimi proizvodi (oziroma s konkretnimi prodajnimi programi, paketi oziroma izleti) spodbujala 
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in usmerjala tuje obiskovalce Ljubljane ter domačine v odkrivanje regije (jasno strukturirana 

tematska ponudba po ciljnih skupinah). Pričakovani učinki, razdeljeni tako med Ljubljano kot 

okolico, so: podaljšanje bivanja v Ljubljani oziroma regiji, povečanje potrošnje obiskovalcev (ki trošijo 

tako v Ljubljani kot tudi izven Ljubljane, pri manjših ponudnikih), zaradi več možnosti in raznolike 

ponudbe povečanje zadovoljstva obiskovalcev, osnova za vzpostavljanje diferenciacije do drugih 

mestnih destinacij (preplet glavnega mesta in zelene okolice). 

 

2. DRUGIČ: Okolica Ljubljane (posamezni turistični kraji, turistični ponudniki oziroma destinacije) pa 

bo s skupnim trženjem z Ljubljano lažje, hitreje, z manj vlaganja in z večjimi učinki dosegala 

prepoznavnost in prodajo na mednarodnem turističnem trgu, kjer samostojno ne bi bili konkurenčni 

in privlačni. Pričakovani učinki so: Povečanje povpraševanja oziroma obiska – tako izletniškega kot 

stacionarnega, povečana potrošnja, povečana prepoznavnost, z združevanjem trženjskih naporov 

doseganje večjih učinkov, razvoj podjetništva in ustvarjanje novih delovnih mest. 

 

Struktura regije s turističnega vidika je naslednja: 

 

1. Turistična destinacija Ljubljana (Mestna občina Ljubljana); kjer je nosilec turistične organiziranosti 

Javni zavod Turizem Ljubljana. 

2. Občine, ki se povezujejo v Srce Slovenije, tudi na podlagi formalno vzpostavljenega Območnega 

partnerstva središča Slovenije (na območju Osrednjeslovenske regije3 Srce Slovenije vključuje občine: 

Dol pri Ljubljani, Domžale, Ivančna gorica, Kamnik, 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. 

3. 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 pogoji še niso 

vzpostavljeni v času priprave regijskega strateškega dokumenta, Javni zavod Krajinski park 

Ljubljansko barje ne navajamo kot nosilca organiziranosti turizma na območju (kot na primer za Srce 

Slovenije navajamo Center za razvoj Litija), vseeno pa smo te občine v celotnem dokumentu in v 

                                                
3
 Sicer pa še v Srce Slovenije sodijo naslednje občine, v drugih statističnih regijah: 

 
1. Regija JUGOVZHODNA SLOVENIJA: občina Šentrupert.  
2. ZASAVSKA REGIJA: vse tri občine v tej regiji: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi (ki pa še nimajo aktivnega statusa v 

projektu in se na ravni regije Zasavje povezujejo pod svojo znamko V tri krasne). 
3. SPODNJEPOSAVSKA REGIJA: občina Radeče. 
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prilogah za lažji pregled in razumevanje strukture območja razvrstili pod Krajinski park Ljubljansko 

barje. Na območju Ljubljanskega barja deluje več civilno družbenih in drugih iniciativ, ki s svojim 

delovanjem segajo tudi na področje turizma, med pomembnejšimi akterji pa je Zavod Ivana Cankarja 

za kulturo, šport in turizem Vrhnika, za občino Vrhnika. 

4. 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 (kjer delujeta občinski Javni zavod 

Trubarjevi kraji in zasebni zavod 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 na osnovi svoje središčne lege v 

Sloveniji, z Geossom kot geometričnim središčem Slovenije. 
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Shema št. 1: Prikaz turistične strukture regije – načina povezovanja  lokalnih skupnosti 

 

Turistična 
destinacija 
Ljubljana 

Srce Slovenije
Krajinski park 

Ljubljansko 
barje*

Območje, 
ki se na 

medlokalni ali širši 
ravni še ne povezuje, 
občine pa tudi niso 
prisotne na trgu kot 
turistične destinacije

Mestna občina 
Ljubljana

V Osrednjeslovenski regiji 
so to:  

Dol pri Ljubljani, 
Domžale, Ivančna 

gorica, Kamnik, 
Litija, Lukovica, 

Mengeš, Šmartno pri 
Litiji in Trzin

Borovnica, 
Brezovica, Ig, Log - 

Dragomer, Škofljica 
in Vrhnika, ob tem 
pa v park sodi tudi 
južni del Mestne 
občine Ljubljana

Dobrepolje, 
Dobrava - Polhov 

Gradec, Komenda, 
Medvode, 
Moravče, 

Grosuplje, Horjul, 
Logatec, Velike 
Lašče in Vodice

1 9 6 10

TURISTIČNA „STRUKTURA“ 
REGIJE OSREDNJA SLOVENIJA na lokalni in 

medlokalni ravni (pregled povezovanja)

= 26 OBČIN 

Namen je samo podati 
pregled, koliko občin se 

povezuje – niso pa 
prikazane ravni (to je 

prikazano v shemi št. 2)

* Krajinski park Ljubljansko barje 
je bil ustanovljen s ciljem varovanja narave.  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 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 in 
razumevanje strukture območja razvrstili pod Krajinski park 

Ljubljansko barje. 
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REGIONALNO SODELOVANJE NA PODROČJU TURIZMA JE NADALJEVANJE DOSEDANJEGA DELA 

 

Skupno regionalno sodelovanje Osrednje Slovenije ima močno trženjsko osnovo – saj je bil ta koncept 

sodelovanja že prepoznan kot pomembna priložnost. Javni zavod Turizem Ljubljana kot krovna turistična 

organizacija za turistično destinacijo Ljubljano je namreč že v preteklih letih prepoznalo, in tudi že 

izkoriščalo, trženjske priložnosti povezovanja Ljubljane na več geografskih nivojih: 

 

a. Na ravni regije Osrednja Slovenije – Ljubljana z vključevanjem okoliških destinacij in doživetij v regiji 

v integralne turistične proizvode (= Ljubljana, ki nudi možnosti za nekajurne do enodnevne izlete v 

okoliške destinacije v regiji); 

b. Na ravni širše Slovenije – Ljubljana kot mesto za odkrivanje Slovenije (= izleti iz Ljubljane na Bled, v 

Bohinj, Postojnsko jamo, Piran, Portorož in druge znane slovenske turistične destinacije4) ter 

Ljubljana kot ena izmed destinacij v okviru krožnega potovanja po Sloveniji; 

c. Na ravni srednjeevropske regije – Ljubljana kot mesto v trikotniku med Benetkami, 

Dunajem/Salzburgom in Budimpešto oziroma Prago (v obliki »kombiniranih« city break oddihov kot 

tudi v smislu učinkovitejšega pozicioniranja Ljubljane med Alpe in Mediteran, dve najbolj 

prepoznavni in obiskani turistični regiji v Evropi). 

 

Nadalje, povezovanje Ljubljane z zelenim podeželskim 5  okoljem v regiji je bilo kot pomembna 

konkurenčna prednost in točka diferenciacije Ljubljane v odnosu do nekaterih drugih evropskih prestolnic 

opredeljeno v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana, ki ga je Javni 

zavod Turizem Ljubljana pripravil leta 2006 za obdobje 2007 do 2013 (v okviru projekta »Turistična 

destinacija Ljubljana – Razvoj organizacijskih struktur«, s katerim je uspešno kandidiral za evropska sredstva 

za spodbujanje razvoja turističnih destinacij). Kot ena ključnih prioritet je bilo opredeljeno oblikovanje 

zaokrožene in prepoznavne turistične destinacije Ljubljana oziroma tržne znamke Ljubljana – Ljubljane, ki 

ni zgolj poslovno mesto, temveč tudi mesto dobrega počutja, zabave, kulture in doživetij.  

 

Za Ljubljano so bili opredeljeni naslednji štirje turistični proizvodi, ki jih Turizem Ljubljana v skladu s 

strateškimi smernicami v letih od sprejema strategije razvija: 

 

1. Ljubljana − Mesto doživetij (City of Delights); 

2. Ljubljana − Mesto za srečanja (City for Meetings); 

3. Ljubljana − Mesto umetnosti in kulture (City of Arts & Culture); 

4. Ljubljana − Mesto za odkrivanje Slovenije (City for Slovenia). 

 
                                                
4
 Ki jih Ljubljana nudi v obliki zagotovljenih tedenskih izletov (dnevno organiziranih več izletov iz Ljubljane po Sloveniji). 

5
 Z izrazom »podeželje« označujemo geografsko območje, ki obsega mnogo več, kot le vas (kot tudi izraz turizem na podeželju sega 

širše od pojma turizem na kmetiji ali turizem na vasi). Gre torej za okolje, kjer ni prevladujočega ali močnejšega urbanega karakterja, 
območje, kjer prevladujejo vasi, manjši kraji, razpršena poselitev in veliko naravnega okolja.  
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Prav slednji turistični proizvod (Mesto za odkrivanje Slovenije = spodbujanje obiskovalcev Ljubljane v 

odkrivanje ne samo Ljubljane, temveč tudi okoliških krajev, regije in Slovenije, s ciljem podaljšanja njihovega 

bivanja v Ljubljani, obogatitve njihove izkušnje in s tem izboljšanja konkurenčnosti Ljubljane) predstavlja 

kakovostno, še posebej pa trdno trženjsko platformo za nadgrajevanje povezovanja na nivoju regije, hkrati 

pa velja izpostaviti, da so tudi ostala območja v okolici Ljubljane lahko končne destinacije prihoda 

(stacionarne), ki jim v regijskem kontekstu prepoznavnost in privlačnost zvišuje Ljubljana.  

 

Ob tem je potrebno izpostaviti naslednje: 

 

1. Turizem Ljubljana je že leta 2004 izvedel uspešno prijavo za evropska sredstva za spodbujanje 

razvoja turističnih destinacij in tudi kakovostno izvedel vodenje projekta »Turistična destinacija 

Ljubljana – Razvoj organizacijskih struktur«. Aktivnosti, ki so nastale v okviru tega projekta, so 

predstavljale strateško in operativno trženjsko platformo, ki ima svojo veljavo še danes (strateški 

dokumenti in trženjska orodja se v času priprave dotičnega dokumenta še vedno uporabljajo, 

priprava načrta za novo obdobje pa se začne leta 2012). Turizem Ljubljana je v tem procesu 

vzpostavil kakovostno partnerstvo s predstavniki zasebnega, javnega in civilnega sektorja, ki so bili 

vključeni v projekt po podobnih principih, kot jih opredeljuje pričujoči razpis − takrat sicer zaradi 

narave projekta na ravni Metne občine Ljubljana. 

2. V ustanovnem aktu Javnega zavoda Turizem Ljubljana so opredeljene vse naloge, kot jih za 

regionalno destinacijsko organizacijo opredeljuje razpis. Poleg tega ima Turizem Ljubljana znanja in 

izkušnje za načrtovanje, organiziranje in izvedbo vseh aktivnosti, ki so predmet razpisa (promocijska, 

distribucijska, razvojna in operativna funkcija) in dolgoletne izkušnje upravljanja turizma, s 

stabilnimi viri prihodka in statusom delovanja v javnem interesu – vendar pa v okviru identificiranih 

ključnih faktorjev uspeha in organizacijskega modela jasno izpostavljamo, da bo za kakovostno in 

predano delo na RDO funkciji oziroma za izvajanje celotne RDO funkcije (in ne samo aktivnosti 

prijave na razpis v letih 2011 do 2013) potrebna dodatna okrepitev (finančni in kadrovski viri).  

3. 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 

gradiv, področje razvoja in kakovosti turistične ponudbe, področje informiranja in agencijske 

dejavnosti in  področje turističnega spletnega portala. Ta razvejana, a prožna organizacijska 

struktura, daje Turizmu Ljubljana osnovo za pokrivanje vseh ključnih funkcij tako na nivoju lokalne 

destinacije (Ljubljana) kot tudi regije. 

4. Turizem Ljubljana že ima strateško osnovo (aktualni razvojno-trženjski dokument za obdobje do leta 

2013, ki predstavlja kakovostno in še vedno aktualno osnovo) za povezovanje na nivoju regije, poleg 

tega pa ima že vzpostavljena konkretna trženjska infrastrukturna orodja, ki to že udejanjajo v 

praksi – in ki omogočajo učinkovito nadgradnjo na regijski nivo – v okviru tega projekta pa jo še 

nadgrajuje v regijski portal.  

 

Iniciative za povezovanje z Ljubljano in iskanja sinergij z Ljubljano so prihajale tudi iz destinacij v regiji (še 

posebej iz Srca Slovenije, Ljubljanskega barja – ki prepoznavajo Ljubljano kot močen »bazen« tako domačih 
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obiskovalcev kot še posebej tujih gostov v Ljubljani, ki iščejo možnosti za krajše izlete v okolico in s tem 

obogatitev bivanja v mestni destinaciji, hkrati pa kot priložnost za povečanje prepoznavnosti). Potencialov 

prav za okrepitev tovrstnega sodelovanja je še veliko, od tod tudi ideja o skupni organizacijski razvojni in 

trženjski osnovi za povezovanje na nivoju regije. 

 

Že vzpostavljena in delujoča trženjska osnova za povezovanje Ljubljane s sosednjimi destinacijami oziroma 

na nivoju regije je res izrednega pomena z vidika trajnosti (dolgoročne vzdržnosti) projekta – da bo projekt 

in predlagana organiziranost prestavljala osnovo za dolgoročno sodelovanje in ne sodelovanje zgolj v času 

trajanja razpisa. 

 

PRIPRAVA STRATEŠKEGA DOKUMENTA ZGOLJ ENA IZMED AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA V LETIH 2011 

DO 2013 

 

Priprava strateškega dokumenta je zgolj ena od aktivnosti v okviru razpisa − aktivnosti v skladu z zahtevami 

razpisa pokrivajo vse 4 funkcije RDO: promocijsko, distribucijsko, razvojno in operativno. Vsebinsko je pri 

aktivnostih glavni poudarek na vzpostavitvi potrebnih orodij za trženje na nivoju regije: 

 

1. V okviru PROMOCIJSKE funkcije gre za izvedbo promocijskih aktivnosti (posebne promocijske 

predstavitve, študijska potovanja za novinarje in organizatorje potovanj, sejmi, oglaševanje v 

podporo predstavitvam, promocijske brošure s poudarkom na predstavitvi turističnih proizvodov 

oziroma programov). 

2. V okviru DISTRIBUCIJSKE funkcije gre za vsebinsko in tehnično nadgraditev spletnega mesta na 

raven regije (zdajšnjega portala www.visitljubljana.si) na nivo regije ter optimizacija za prikaz na 

spletnih brskalnikih in vzpostavitev osnove za aktivnejše e-trženje. 

3. V okviru RAZVOJNE funkcije gre za pripravo Strategije (razvoja in trženja) turizma za obdobje 2012-

2016 in oblikovanje regijske tržne destinacijske znamke, s pripravo Priročnika za uporabo CGP. 

4. V okviru OPERATIVNE funkcije pa se bodo postopoma v letih 2011 do 2013 v okviru tematskih 

sklopov ponudbe izdelali integralni turistični proizvodi oziroma prodajni programi (pripravljeni za 

trženje), po načelih koncepta trajnostnega turizma. 

 

 

IN NENAZADNJE, KAJ PRINAŠA SODELOVANJE NA REGIJSKEM NIVOJU KLJUČNIM SKUPINAM DELEŽNIKOV 
 

Koristi sodelovanja na regijskem nivoju za JAVNI IN NEVLADNI SEKTOR: 

 

1. Vse regije v Sloveniji so se odzvale na razpis Ministrstva za gospodarstvo za podporo vzpostavitvi 

funkcije regionalne destinacijske organizacije (nastalo je 14 RDO-jev), saj je to raven organiziranosti 

slovenskega turizma predvidel RNUST (Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma za obdobje 

2007 do 2011), na tem modelu pa bo zdaj gradila nova strategija razvoja in trženja slovenskega 

turizma (2012-2016), ki je v pripravi ravno v času, ko nastaja dotični regionalni strateški dokument za 

Osrednjo Slovenijo.  
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2. S tem se vzpostavlja možnost partnerskega modela načrtovanja, izvajanja kot tudi financiranja 

trženjskih aktivnosti slovenskega turizma – navzgor do Slovenske turistične organizacije (STO) in 

navzdol do lokalnih ravni. Brez platforme regionalne destinacijske organizacije bi bile povezave 

navzgor otežene, v določenih situacijah (razpisi) pa tudi onemogočene. 

3. Z vzpostavitvijo regionalne destinacijske organiziranosti se ne ukinja obstoječih lokalnih turističnih 

organizacij oziroma drugih organizacij na medlokalni ravni (kot je Center za razvoj Litija6), temveč v 

celoti in v največji možni meri izkorišča njihova znanja, vire in povezave, ki so jih razvili – gre za 

mreženje in iskanje sinergij ter povezovanje. 

4. Na regionalnem nivoju povezuje in nadgrajuje tiste funkcije managementa posameznih turističnih 

destinacij, katerih skupno izvajanje na regionalni ravni je učinkovitejše od izvajanja na nižjih 

ravneh (ali pa, da za te funkcije do sedaj še ni bilo sredstev in ljudi – in se zato niso izvajale) in ki so 

danes ključne za konkurenčen preboj destinacije na mednarodnem turističnem trgu (kar dokazujejo 

tuje dobre prakse destinacijskega managementa), za vse partnerje v projektu pa predstavljajo novo 

dodano vrednost. V primeru RDO Osrednja Slovenija je velika vrednost regijskega povezovanja 

močna trženjska funkcija, saj ima Turizem Ljubljana glede na veliko stopnjo internacionalizacije zelo 

razvejane promocijske in distribucijske kanale na tujih trgih (ki se tudi izkoriščajo za nadgradnjo na 

raven regije) – kar so si ostala območja (tudi Kamnik) v preteklih letih lahko privoščila le v okviru 

omejenih trženjskih sredstev. To vrednost še posebej prepoznavajo posamezni večji turistični 

ponudniki na območju. 

5. Povezanost na ravni regije pomeni za kar nekaj občin v regiji edino organizacijsko turistično 

platformo (gre za tistih 10 občin, ki trenutno še niso povezane), medtem kot za občine v okviru Srca 

Slovenije (kot tudi, še posebej v prihodnosti, v okviru Krajinskega parka Ljubljansko barje, ko se bo 

funkcija varovanja narave lahko nadgradila tudi na področje razvoja turizma, po trajnostnih načelih) 

pomeni dodatno priložnost oziroma še posebej s trženjskega vidika možnost boljše pozicije na trgu. 

 

Koristi sodelovanja na regijskem nivoju ZA ZASEBNI SEKTOR (turistično gospodarstvo in potencialni 

podjetniki – investitorji v turizem): 

 

1. Oblikovanje bolj privlačnega podpornega okolja za turizem na lokalni ravni – boljše razumevanje 

potencialov turizma. 

2. Skozi razvoj podpornega okolja se razvija bolj spodbudno investicijsko okolje ter iščejo konkretne 

spodbude za investiranje v turizem. 

3. Za turistične ponudnike pomeni trženjsko nastopanje na ravni regije (z Ljubljano) vstop na tuje 

trge in boljša trženjska pozicija. 

 

 

 Več o vzpostavljanju povezav med obstoječimi nosilci na različnih ravneh v poglavju 1.5. 

 

 

                                                
6
 Ki povezuje in znamko Srca Slovenije upravlja na treh področjih: (1) Podjetništvo, (2) Naše okolje in (3) Turizem. 
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Shema št. 2: Prikaz različnih ravni delovanja – od lokalne, preko medlokalne do regionalne in nacionalne 
 

 

Povezovanje 
navzgor in navzdol, 
delujemo pa na več 

ravneh

1. Raven  TURISTIČNEGA 
PONUDNIKA

2. Raven OBČINE *

3. Raven MEDLOKALNEGA 
OBMOČJA

4. Raven REGIJE

Veliko število turističnih ponudnikov, ki so 
zdaj v veliki meri razdrobljeni

26 občin – nekatere so samostojne 
destinacije, nekatere se povezujejo, 

nekatere še ne razvijajo turizma

Ravni razvoja 
ponudbe in 
turističnih 
proizvodov

Ključen element ponudbe – saj 
pomeni, da imamo nosilce 

razvoja in trženja, pomemben 
element je tudi nevladna sfera 

na ravni kraja/občine

Občina mora nuditi spodbudno 
podporno okolje in razvijati 

javno turistično infrastrukturo

Povezovanje za večje razvojne učinke in večjo 
prepoznavnost, v primeru Ljubljanskega barja je cilj 

varovanje narave

Pomemben člen v novi vertikalni 
organiziranosti slovenskega 

turizma

 * Zakaj govorimo o občinah? 
Ker ne moremo o destinacijah 
in ker želimo poudariti, da je v 

regijskih koncept vključenih 
vseh 26 občin.

 * Zakaj govorimo o občinah? 
Ker ne moremo o destinacijah 
in ker želimo poudariti, da je v 

regijskih koncept vključenih 
vseh 26 občin.

5. Raven STO

RDO 
Osrednja 
Slovenija

 

 
Pojasnilo k uporabi termina ravni »medlokalnega območja« − v zgornji shemi oziroma v celotnem 

dokumentu. Ta termin uporabljamo zgolj za pojasnitev ravni med lokalno (raven občine oziroma lokalne 

skupnosti) in regije. Takšen primer sta Srce Slovenije in Krajinski park Ljubljansko barje, ki povezujeta po 

nekaj lokalnih skupnosti (v primeru Ljubljanskega barja gre v tej fazi predvsem za funkcijo varovanja narave). 

Termin se uporablja zgolj v strokovnem smislu, ne v trženjskem. Na trgu govorimo o destinacijah – takrat in 

tam, ko jih kot takšne dojemajo turisti.  
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1.2 Cilji strateškega dokumenta 
 

 

GLAVNI CILJ STRATEGIJE (torej samega dokumenta in ne cilji sodelovanja na nivoju regije – le ti so 

opredeljeni v strateškem delu, za vizijo):  

 

 

Oblikovati jasen in konkreten turistični razvojno-trženjski koncept regije Osrednja Slovenija kot 

zaokroženega turističnega območja za prihod: 

 

a. ki bo predstavljal strateško in hkrati operativno osnovo za vse aktivnosti na področju regijskega 

sodelovanja in  

b. ki bo izkoristil edinstven preplet kreativne urbane ponudbe mesta (Ljubljane) in avtentične 

ponudbe v zeleni okolici, na način, ki bo prinesel pozitivne učinke za vse sodelujoče občine, 

turistične ponudnike in nevladne organizacije. 

 

KLJUČNI SPECIFIČNI CILJI STRATEGIJE: 

 

1. Z inventarizacijo in problemsko analizo turistične in s turizmom povezane ponudbe (na ravni regije – 

ki pa se pripravlja od ravni občin navzgor) opredeliti potenciale, kot jih ponujajo naravne danosti, 

lokacija, kulturna dediščina, doživetja ter turistični in drugi ponudniki na območju; 

2. Skozi regijsko sodelovanje razviti nove potenciale in odpirati nove trženjske kot tudi podjetniške 

priložnosti;  

3. Vzpostaviti povezavo do projektov in razvojnega koncepta, kot ga opredeljuje aktualni strateški 

dokument na ravni regije (v času priprave dokumenta je to Regionalni razvojni program za obdobje 

2007-2013, v letu 2012 pa se začne pripravljati novi strateški dokument razvoja v regiji za obdobje 

2014-2020 – in le-ta mora ustrezno vključiti strategijo na področju turizma); 

4. Na krovni ravni območja pod tržno znamko oblikovati platformo, preko katere se bodo lahko 

uspešneje valorizirali vsi turistični projekti in ponudba, ki se razvijajo na ravni posameznih občin. 

5. Oblikovati učinkovit in dolgoročno vzdržen organizacijski model, ki jasno opredeljuje vloge in 

odgovornosti vseh vključenih deležnikov in organizacij na področju turizma;  

6. Identificirati konkretne projekte v obdobju 2012-2016 (raven regije in lokalnih skupnosti) za 

realizacijo razvojno-trženjskega modela. 
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1.3 Metodologija dela  
 

 

DELOVNA SKUPINA V ČASU PRIPRAVE PRIJAVE 

 

Turizem Ljubljana je kot nosilec priprave Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za 

regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij (potrjen na seji Sveta 

LUR) ustanovil Delovno skupino za pripravo koncepta delovanja in aktivnosti RDO Ljubljana – Osrednja 

Slovenija, z namenom podpore pripravi razpisne dokumentacije. Delovna skupina je bila ustanovljena za čas 

priprave razpisa.  

 

Namen vzpostavitve Delovne skupine je bil zagotoviti kakovostno strokovno in operativno podporo pri 

pripravi razpisne dokumentacije – s poudarkom na oblikovanju vsebin oziroma aktivnosti, ki so bile predmet 

prijave, s čemer je želel prijavitelj doseči, da se aktivnosti oblikujejo od spodaj navzgor (z vodenjem od zgoraj 

navzdol) in da se na ta način doseže večji konsenz oziroma identificiranje s konceptom RDO. Delovna skupina 

je vključevala 18 članov in se v času priprave prijave sestala na treh vsebinskih delavnicah (25. november 

2010, 16. december 2010, 6. januar 2011), hkrati pa sodelovala pri potrjevanju vsebin, v njej pa so bili 

zastopani ključni predstavniki javnega, zasebnega in nevladnega sektorja na območju Osrednjeslovenske 

regije – tako z geografskega kot z vsebinskega/strokovnega stališča.  

 

STROKOVNI SVET RDO – V PODPORO OBLIKOVANJU STRATEŠKEGA DOKUMENTA 

 

Z uspešno pridobitvijo razpisa se je Delovna skupina preoblikovala (in razširila) v Strokovni svet RDO (ki 

predstavlja enega izmed dveh stalnih organov v okviru RDO funkcije), ki je nadaljeval delo za pripravo 

vsebin projekta (izvedba 3 vsebinskih delavnic 16. junija 2011, 23. junij 2011 in 1. september 2011 in ene 

predstavitveno-usklajevalne, 23. septembra 2011). 

 

 

FORUM RDO 

 

Poleg Strokovnega sveta je bil že v času priprave Osnutka modela vzpostavitve in delovanja RDO za Osrednjo 

Slovenijo predviden skupen organ − Forum RDO, v katerem sodelujejo predstavniki vseh občin v regiji. V 

podporo projektu se je sestal ob začetku priprave strateškega dokumenta (29. junija 2011) in obravnaval 

osnutek dokumenta (5. oktober 2011), pred obravnavo in sprejemom na seji Sveta LUR (ki je najvišji organ 

regije). 

 

 

INDIVIDUALNI POGLOBLJENI INTERVJUJI 
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V podporo pripravi strateški vsebin je izvajalec zastavil in izvedel tudi individualne poglobljene pogovore z 

nekaterimi ključnimi akterji, z namenom pridobitve njihovega mnenja glede potencialov (in njihove 

konkretizacije) regionalnega sodelovanja. Izbor je bil narejen v sodelovanju s Turizmom Ljubljana. Izvedeni 

so bili naslednji pogovori: Terme Snovik (direktor Matjaž Konda), Ekonomska fakulteta (Dr. Tanja Mihalič), 

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (direktorica Barbara Zupanc), Ministrstvo za gospodarstvo, 

Direktorat za turizem in internacionalizacijo (direktor Marjan Hribar), Slovenska turistična organizacija 

(direktorica Maja Pak), Kompas (izvršni direktor Kompas Slovenia Dimitrij Piciga), Regionalna razvojna 

agencija Ljubljanske urbane regije (direktorica Lilijana Madjar), Turizem Ljubljana (direktorica Barbara Vajda). 

  

 

DELO NA DOKUMENTU JE METODOLOŠKO POTEKALO NA NASLEDNJI NAČIN 

 

Izvajalec je za dosego opredeljenih ciljev uporabljal mednarodne metodologije za izdelavo razvojnih in 

trženjskih načrtov ter uveljavljene pristope k razvoju turističnih destinacij.  

 

Metodološka aktivnost  Način izvedbe 

1. Problemska analiza 

Analiza stanja   Pregled in analiza vhodnih podatkov in razpoložljivih virov. 

 Izvedba in analiza uvodnega vprašalnika med občinami za 

pridobivanje kvalitativnih podatkov o njihovih vizijah in načrtih 

ter njihovih pogledih na trenutno pozicioniranje, težave, 

priložnosti in sodelovanje v okviru regije (obdelani vprašalniki 

so sestavni del strateškega dokumenta, Priloga št. 2). 

 Uporaba pridobljenih vsebin iz treh vsebinskih delavnic z 

Delovno skupino (november 2010 – februar 2011) ter 

prevetritev nekaterih ugotovitev na delavnicah junija 2011. 

 Analiza stanja po ključnih elementih ponudbe in 

povpraševanja. 

 Oblikovanje ugotovitev in izzivov kot izhodišče za načrtovanje. 

2. Razvojno-trženjski model (vizija, cilji, poslanstvo, razvojno-trženjski koncept) 

Oblikovanje razvojnih in trženjskih 

usmeritev, razvojne vizije, tržnega 

pozicioniranja, strategije proizvodov, 

trgov in trženjskega komuniciranja ter 

oblikovanje organizacijskega modela 

Načrtovanje razvojno-trženjskega modela po metodologiji za 

izdelavo razvojnih strategij, na podlagi problemske analize in 

izvedenih treh dodatnih delavnic  (junij – september 2011).  

3. Oblikovanje ukrepov (po področjih) 

Oblikovanje načrta aktivnosti po 

področjih (prioritetah) 

Sestavni del strateškega dokumenta je akcijski načrt ukrepov 

(Priloga št. 3) – ki zajema vse opredeljene prioritete strategije in ki 

jih bo treba izvesti za izvajanje strateškega modela. Ukrepi so 

opredeljeni na krovni ravni regije. Strategija in še posebej akcijski 

načrt bosta podlaga za pripravo vsakoletnega programa dela. 
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Strukturo dokumenta predstavljamo v Shemi št. 3 na naslednji strani. 



 

 

 
 

Shema št. 3: Shematski prikaz strukture dokumenta 

 

KAM želimo 
priti in KAKO 

bomo tja prišli
KJE SMO

INVENTARIZACIJA 
TURISTIČNE PONUDBE PO 

OBČINAH 
(gre za obdelavo uvodnih 

vprašalnikov, 
ki so jih izpolnile občine)

V OSREDNJEM DOKUMENTU 
OSTANE LE: 

POVZETEK UGOTOVITEV 
po ključnih elementih ponudbe in 

povpraševanja, s SWOT analizo

CELOTNA KROVNA ANALIZA 
TURIZMA V REGIJI,

(= sinteza ugotovitev na 
nivoju regije, 

ki je bila narejena na osnovi 
pregleda ponudbe 

vseh občin)

Priloga št. 1

Priloga št. 2

Vizija regije ter vizija in 
poslanstvo RDO

Cilji

Oblikovanje temeljne strategije:
5 prioritet delovanja, 

vsaka ima po 3 strategije
(15 strategij), 

z oblikovanjem aktivnosti po 
prioritetah

Trajnostni turizem 
kot temeljni model delovanja

Strateški krovni razvojni in 
trženjski principi delovanja 

(10 + 10)

Strategija trženja

Trgi – ciljni segmenti

Trgi – geografski 
segmenti

Pozicioniranje - 
želena tržna pozicija

Promocijske 
aktivnosti

Regijska znamka

Organizacijski model 
(RDO) 

Podrobnejša 
opredelitev 
trženjskih 

vsebin

Strategija turističnih 
proizvodov

Način uresničevanja in 
spremljanja uresničevanja 

strategije

Opredelitev poslovne strategije 
(tržne niše in diferenciacija)

TAKTIKE – 
opredelitev 
projektov za 

izvajanje 
strategije

AKCIJSKI NAČRT 

Priloga št. 3

Akcijski načrt 
vključuje REGIJSKO 

RAVEN – 
katere projekte 

moramo izpeljati za 
izvajanje RDO 

funkcije in 
uresničevanje 

strateškega 
dokumenta

(pregled je bil narejen 
tudi za lokalno raven 

in raven medlokalnega 
območja) 



 

 

 
 

1.4 Skladnost z obstoječimi razvojnimi modeli – na različnih nivojih in 

vzpostavitev odnosa do nekaterih najbolj relevantnih 

 
 

Turizem je ena najbolj multidisciplinarnih dejavnosti, ki posega na vsa področja gospodarskega in 

družbenega življenja, zato Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija upošteva vse 

relevantne razvojne dokumente na državni, regionalni in lokalni ravni. 
 

Razvojno-trženjski koncept delovanja regionalne destinacijske organizacije Osrednja Slovenija je v skladu 

z naslednjimi temeljnimi dokumenti:  

 

 

NA DRŽAVNI RAVNI: 

 

1. Strategija razvoja Slovenije 2007-2013 

 

Strategija razvoja Slovenije opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi 

načrti. V ospredju strategije je celovita blaginja vsakega posameznika in posameznice. Zato se strategija ne 

osredotoča le na gospodarska vprašanja, temveč vključuje socialna, okoljska, politična ter pravna in 

kulturna razmerja. Zaradi takšne postavitve ciljev je Strategija razvoja Slovenije tudi strategija trajnostnega 

razvoja Slovenije, hkrati pa pomeni tudi prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje, to ob 

upoštevanju specifičnih razvojnih priložnosti in zaostankov Slovenije. 

 

Krovni strateški dokumenti na področju turizma: 

 

2. Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 (MG, 2006) 

 

Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 ima za cilj krepiti destinacijski management, ki 

ponudnike turističnih storitev spodbuja k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih 

dejavnosti okolja v svojo ponudbo ter prek modela destinacijskega managementa in večje razvojne 

funkcije, ki jo prinaša nova organiziranost slovenskega turizma, dvigovati kakovost življenja in bivanja ter 

spodbujati dopolnilne turistične dejavnosti. 

 

3. Strategija trženja slovenskega turizma 2007-2011 (STO, 2006) in zadnji aktualni Program dela 

Slovenske turistične organizacije (STO, 2011) ter delovna verzija Programa dela STO za leto 

2012 

 

Strategija trženja slovenskega turizma 2007-2011 (STO, 2006) poudarja definiranje, razvijanje in 

promoviranje lokalnega karakterja turističnih produktov, opredeli sistem devetih turističnih proizvodov in 

naslednje ključne usmeritve:  (1) Določa vsebino slovenske turistične ponudbe s sistemom destinacijskih in 

doživljajskih turističnih proizvodov, temelječih na lokalnih posebnostih, (2) Izpostavlja pomen 
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lokalnih/pokrajinskih posebnosti Slovenije v njenih turističnih proizvodih, identiteti in vsebini sporočil, ki jih 

mora Slovenija komunicirati s ciljnimi trgi, (3) Vzpostavlja sistem znamke Slovenije kot turistične 

destinacije, (4) Vzpodbuja in usmerja k prvovrstni promociji, ciljno usmerjenemu trženju in kombinaciji 

tržnih orodij za doseganje maksimalnih tržnih učinkov na vložena sredstva trženja, (5) Vzpodbuja razvoj 

proizvodov in komunikacijski proces, ki je usmerjen k pozicioniranju Slovenije kot destinacije, ki igra na 

čustva in nudi doživetja, (6) Usmerja k oblikovanju in pripovedovanju zgodb, (7) Vzpodbuja in usmerja k 

intenziviranju trženja na bližnjih ciljnih trgih na B2C segment (torej do končnih, splošnih javnosti oziroma 

individualnega gosta), s podporo rednih in ciljno usmerjenih promocijskih kampanj, (8) Predlaga 

vzpostavitev mreže partnerjev slovenskega turizma (specialistov v prodajnem sistemu) predvsem na 

srednje oddaljenih in oddaljenih trgih in komuniciranje B2B(2C) na teh trgih, (9) Usmerja k trženju 

slovenske turistične ponudbe tudi oziroma s poudarkom na oddaljenih trgih ter aktivno razvija Slovenijo 

kot avio destinacijo in destinacijo za ladje na križarjenjih, (10) Spodbuja iskanje in prilagajanje trženja 

nišnim segmentom, (11) Vzpostavlja sistem sodelovanja pri oblikovanju in trženju turistične ponudbe v 

obliki »public private partnership« na nacionalni, regionalni in lokalni ravni s poudarkom na destinacijskem 

managementu kot osnovi za doseganje celovite kakovosti turističnega proizvoda. 

 

Program za leto 2011 (kar nadaljuje tudi program za leto 2012) udejanja strateške razvojne in trženjske 

usmeritve zelenega turizma ter upošteva in se ustrezno odziva na aktualne razmere na mednarodnem 

turističnem trgu. Prioritete v letu 2011 in 2012 so: (1) Spodbujanje razvoja in trženje zelenega 

(trajnostnega) turizma, (2) Krepitev prepoznavnosti in uspešnosti turistične znamke I feel Slovenia, (3) 

Koncentracija promocije na ključnih emitivnih trgih in razvoj novih trgov & segmentov, (4) Krepitev 

spletnega trženja in inovativnih trženjskih prijemov in (5) Krepitev in povečevanje učinkovitosti partnerstva 

in co-brandinga (produktna združenja, destinacije, pooli, medsektorsko povezovanje). 

 

 

REGIONALNI STRATEŠKI DOKUMENTI, KI POSEGAJO TUDI NA PODROČJE TURIZMA: 

 

4. Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013 (RRA LUR, 2007) 

 

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013 je temeljni programski dokument. RRA 

LUR je z uresničevanjem RRP pobudnik in skrbnik trajnostnega razvoja regije.  

 

Vizijo razvoja regije opredeljuje kot: Ljubljanska urbana regija je somestje, prepleteno z naravo. Regija 

bo s spodbujanjem ustvarjalnosti in sodelovanja dosegla visoko konkurenčnost v svetu in visoko kakovost 

življenja. Položaj Ljubljane kot »evropske prestolnice« se bo odražal v celotni regiji. RRA LUR svoje 

poslanstvo uresničuje v vzpostavljanju regije kot delujočega somestja, ki zagotavlja dostopnost javnih 

storitev, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, razvoj človeških virov in gospodarstva za doseganje 

nacionalne in mednarodne konkurenčnosti regije in uresničevanje dostopnosti kakovostnega življenjskega 

okolja in bivanja.  

 

Cilji regije: 



 

 

Strategija razvoja in trženja turizma  

za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   24 
 

1. Delujoče somestje, kjer bo do leta 2013 več kot 80 % ljudi imelo v povprečju manj kot 300 metrov 

zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza. 

2. Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja, s katerim želimo v regiji do konca leta 2013 dodano vrednost 

na zaposlenega povečati za 10 %. 

3. Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi. 

 

Regija zaradi preglednosti in enostavnosti razumevanja programa za doseganje ciljev predlaga osem 

glavnih ukrepov, ki so pozneje razdelani v aktivnosti. 

 

Ukrepi: 

1. Dostopnost za kakovost življenja. 

2. Ohranjena dediščina. 

3. Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora. 

4. Učinkovite komunalne storitve. 

5. Enake možnosti - prispevek h konkurenčnosti regije. 

6. Kultura - konkurenčna prednost regije. 

7. E-uprava. 

8. Podporno okolje za podjetništvo. 

 

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije je zasnovan na priložnostih regije, vendar pa s 

svojimi ukrepi podpira tudi območja s posebnimi potrebami, kot so: območja varovanja narava, območja 

kulturne dediščine in območja, ki zaostajajo v razvoju. RRP za ta območja predvideva posebne ukrepe. 

Področje podeželja je v RRP urejeno z izvajanjem razvojnih programov podeželja. Ti so bili že narejeni za 

tista območja regije, kjer je podeželje izpostavljeno kot priložnost oziroma kot problem razvoja določene 

občine (v regiji so bili izdelani razvojni programi podeželja za naslednja območje Savske ravni in Posavskega 

hribovja, občine Grosuplje, Ig, Ljubljana in Škofljica ter občine Borovnica, Brezovica, Dobrova – Polhov 

Gradec, Horjul in Vrhnika). Skupna izvedbena vrednost celotnega programa je nekaj več kot 836 milijonov 

evrov. Od tega je za nekaj več kot 451 milijonov evrov sredstev javnih in skoraj 384 milijonov evrov 

zasebnih. V okviru javnih sredstev namerava regija sredstva črpati tako iz domačih finančnih virov kot tudi 

iz evropskih programov. 

 

4. Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov  

 

Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju OP 

ESRR) predstavlja izvajalski dokument Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ki določa neposredno 

izhajajoče pravne obveznosti in pravice izvajanja kohezijske politike Evropske unije (v nadaljevanju EU) v 

Sloveniji. Ključne razvojne prioritete Operativnega programa so naslednje: razvojna mreža Slovenije, 

povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, razvoj regij. 

 

 

NA LOKALNI RAVNI  
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Na lokalni ravni se je po posameznih občinah pregledalo in preučilo (ter upoštevalo) vse obstoječe razvojne 

dokumente, s poudarkom na razvojnih oziroma trženjskih strategijah na področju turizma. Pregled 

obstoječih dokumentov na področju turizma je podan v okviru analize stanja (Priloga št. 2 k pričujočemu 

dokumentu), po posameznih občinah – izdelani pa so naslednji strateški dokumenti za turizem: 

 

1. Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana 2007-2013 (Turizem Ljubljana, 

2006); 

2. Strategija razvoja turizma v občini Kamnik (Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini 

Kamnik, 2006); 

3. Strategija razvoja kulture, športa in turizma v občini Vrhnika 2006-2010 (Zavod Ivana Cankarja za 

kulturo, šport in turizem Vrhnika, 2005); 

4. Strategija razvoja turizma v občini Litija (RCL, 2008); 

5. Strategija razvoja turizma v občini Dol pri Ljubljani 2007-2013 (RCL, 2008); 

6. Oblikovanje Strategije razvoja turizma v Severnoljubljanski regiji (Agencija za razvoj turizma in 

podjetništva v občini Kamnik, 2001); 

7. Razvojne možnosti turizma v občini Medvode (Občina Medvode, 2006); 

8. Pripravljena je Strategija razvoja turizma Občine Logatec (pripravila Renata Gutnik, svetovalka za 

področje turizma in dediščine na Občini Logatec), vendar še ni sprejeta. 

 

 

 

GLEDE VZPOSTAVITVE ODNOSA DO NEKATERIH KLJUČNIH DOKUMENTOV IZPOSTAVLJAMO, DA 

OBSTOJEČI STRATEŠKI DOKUMENT še posebej upošteva in regijski koncept temelji na razvojnih in 

trženjskih modelih turizma, ki so bili opredeljeni za dve območji znotraj regije, ki se že povezujeta: 

 

1. Strategija trajnostnega razvoja in trženja Krajinskega parka Ljubljansko barje kot turistične 

destinacije 2011-2015 (KPLB, 2010) – strateške smernice, ki bodo vključene v Načrt upravljanja;  

2. Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011-2018 (Center 

za razvoj Litija, 2011). 

 

Gre za tesno povezavo s tema strateškima razvojno-trženjskima konceptoma in dejansko nadgradnjo le-teh 

na regijski nivo – saj sta oba strateška dokumenta identificirala pomen navezave in povezave z Ljubljano 

(kot mestom) in Osrednjo Slovenijo kot regijo. Ne gre za podvajanje ali ponavljanje opredelitev, prav tako 

ne podvajanje dela in funkcij. To bomo v okviru regijskega koncepta jasno opredelili in pojasnili (tako na 

področju organizacije, razvoja, trženja kot tržnih znamk). 

 

In nenazadnje – strateški dokument temelji na Osnutku modela vzpostavitve in delovanja RDO Osrednja 

Slovenija (Turizem Ljubljana, 2011) ter ga nadgrajuje in konkretizira. 
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1.5 Opredelitev odnosa med obstoječimi nosilci organiziranosti na 

različnih ravneh in RDO funkcijo 
 

 
Kot smo že pojasnili v okviru uvoda, so na območju regije v obdobju 2009 do 2011 nastale nove ravni 

turistične organiziranosti – to sta povezovanje vzhodnega dela Osrednje Slovenije v okviru Razvojnega 

partnerstva središča Slovenije in pod tržno znamko Srce Slovenije (na interesni osnovi, vezani zelo 

razvojno) ter na ravni Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki se je z opredelitvijo kot zavarovanega območja 

narave tudi ustrezno organiziral, pri čemer je osnovna dejavnost Parka izvajanje javne službe ohranjanja 

narave. Pred tem so bile v regiji le turistične organizacije, ki delujejo po principu lokalne turistične 

organizacije (Turizem Ljubljana, Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik ter Zavod Ivana 

Cankarja Vrhnika), na ožjem turističnem območju oziroma na ravni lokalne skupnosti. 

 

Velja izpostaviti, da se občine povezujejo na različne načine: 

 

a. Na podlagi uredb, kot je to primer Krajinskega parka Ljubljansko barje. 

b. Na podlagi interesnega povezovanja, kot je to v primeru Srca Slovenije, ki je tržna znamka za devet 

občin v regiji Osrednja Slovenija, ampak tudi za nekaj občin iz treh 3) drugih statističnih regij.  

c. Občine se povezujejo tudi v različnih projektih (npr. RCERO, projekt P+R), v okviru integralnih 

turističnih proizvodov itd. 

 

Povezovanja se dogajajo vedno s cilji doseganja sinergij in učinkovitejšega doseganja ciljev, v turizmu pa 

so ta povezovanja še posebej značilna in specifična. Namen RDO je, da se poveže celostna ponudba na 

območju regije. Koristi zastavljenega in profesionalno upravljanega destinacijskega koncepta so znane. 

Obiskovalci so bolj zadovoljni, saj je njihova izkušnja na destinaciji bolj pestra, zaokrožena, kakovostna in 

pozitivna, destinacija je kot rezultat združenih in jasno usmerjenih naporov na mednarodnem turističnem 

trgu bolj konkurenčna, poslovanje turističnih ponudnikov pa bolj uspešno. To potrjujejo in dokazujejo 

mednarodne prakse destinacijskega managementa oziroma številne uspešne destinacije, ki so si zastavile 

skupno vizijo in jasno strategijo ter opredelile zavezujoče projekte za njeno uresničevanje. 

 

V okviru regijskega povezovanja se regija Osrednja Slovenija odziva na sistem organiziranosti, ki se 

vzpostavlja na krovni ravni slovenskega turizma (RNUST je uvedel nov model organiziranosti turizma v 

Sloveniji, ki bi naj obsegala štiri ravni: mednarodno, nacionalno, regionalno in lokalno). V TEM PROCESU SE 

OBSTOJEČI NOSILCI ORGANIZIRANOSTI V REGIJI (predstavili smo jih tudi v shemi 1) SPOPADAJO S TEM: 

 

a. Da se zavedajo POMENA vzpostavljanja nove regionalne organiziranosti (saj se je temu odzvala 

celotna Slovenija), hkrati se zavedajo tudi konkretnih KORISTI (ki smo jih opredelili na koncu 

poglavja 1.1); 

b. Vendar pa se ob tem pojavljajo tudi DVOMI, NEJASNOSTI GLEDE RAZDELITVE ODGOVORNOSTI IN 

FUNKCIJ in tudi »strahovi«, da se bodo funkcije podvajale; s čemer je nedvomno povezana tudi 

potreba po financiranju regionalne organiziranosti, kar turistični ponudniki oziroma občine vidijo 
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kot financiranje delovanja kar na treh ravneh (lokalni, medlokalni in regionalni, dodatno pa še 

nacionalni, če so prisotni v nacionalnih promocijskih aktivnostih po principih partnerskih 

aktivnosti).  

 
V organizacijskem modelu upravljanja destinacije na nivoju regije smo opredelili v poglavju 11, v 

nadaljevanju pa v tabeli izpostavljamo ključne opredelitve odnosov med različnimi nivoji organiziranosti 

in izpostavljamo njihovo vrednost (namen ni opredeliti vse naloge). 

 

 Raven destinacije oziroma 

organiziranosti 

Kaj je ključna NALOGA IN DODANA VREDNOST NOSILCA 

M
ED
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Center za razvoj Litija – 

povezovanje v okviru tržne 

znamke Srce Slovenije 

Velika vrednost povezovanja pod tržno znamko Srce Slovenije (ki 

poteka preko Razvojnega partnerstva središča Srca Slovenije) je 

njegova RAZVOJNA NARAVNANOST (razvoj novih podjetniških 

iniciativ, razvoj novih proizvodov in ponudbe, oblikovanje in iskanje 

virov za financiranje javne turistične infrastrukture, vzpostavljanje 

zelenih nabavnih verig, povezovanje podeželja in turizma itd.). 

Znamka Srce Slovenije se je zaradi identificiranih potencialov 

prenesla tudi na področje turizma. Nova turistična strategija Srca 

Slovenije (RCL, 2011) se je v svojih aktivnostih osredotočila v prvi 

vrsti na razvojne aktivnosti, manj na trženjske, saj za to še niso 

vzpostavljeni pogoji (sploh ne na tujih trgih – omejitve tako na 

področju obsega ponudbe, kakovosti kot tudi pomanjkanja 

trženjskih sredstev za tuje trge). Zato je potrebno izpostaviti, da je 

največja vrednost povezovanja na nivoju regije za Srce Slovenije 

(in njihove konkretne ponudnike) REGIJSKA TRŽENJSKA 

PLATFORMA, ki jo v RDO funkcijo prinaša Ljubljana. Ti poudarki so v 

dokumentu jasno izpostavljeni. Velja pa izpostaviti, da je bil 

trženjski model za Srce Slovenije v okviru turistične strategije 

območja (turistični proizvodi, motivi prihoda v destinacijo, 

pozicioniranje) že v osnovi nastavljen tako, da je izkoristil 

pozicioniranje v bližini Ljubljane in da je že identificiral in ovrednotil 

potenciale regionalnega povezovanja.  

 

To pomeni, da so vzpostavljene zelo jasne sinergije med Srcem 

Slovenije in regijo (model deluje tako od spodaj navzgor kot od 

zgoraj navzdol). Če teh sinergij ne bi bilo in bi bil koncept na nivoju 

regije povsem drugačen oziroma bi temeljil na drugih konkurenčnih 

prednostih, ne bi deloval za nikogar. Ne gre torej za podvajanje, 

temveč za iskanje sinergij na vertikalni ravni – horizontalno 

povezovanje in razvoj pa se mora odvijati na lokalni ravni (v primeru 

Srca Slovenije, kjer je večina občin turistično manj razvitih občin, je 

to bolj logično in učinkovito na medlokalni ravni).  
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Krajinski park Ljubljansko 

barje 

Funkcija je v primerjavi s Srcem Slovenije zagotovo specifična 

oziroma drugačna, saj je prvenstvena naloga Parka varovanje 

narave, zato so tudi ključne naloge vezane na to funkcijo. 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 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. Hkrati to pomeni, da regijska 

platforma za te občine predstavlja pomembnega spodbujevalca 

razvoja in trženja turizma na območju Parka - raven regije nudi tiste 

funkcije, ki jih Park ne more zagotavljati na ravni medlokalne ravni. 

Tudi v primeru Parka je potrebno izpostaviti, da je trženjski koncept 

turizma v Parku (kot je bil opredeljen v strateških smernicah za 

razvoj turizma v KPLB) opredeljen tako, da se vzpostavljajo jasne 

sinergije z regijsko ravnijo. 

R
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RDO Osrednja Slovenija  RDO funkcija v povezovanje prinaša, kot že izpostavljeno, zelo jasno 

strukturo ponudbe in trženjski koncept – izkoriščanje prepleta 

mesta in zelene okolice (kar je regijska vizija opredelila kot 

»delujoče somestje«). Ob tem pa Ljubljana kot prestolnica in močna 

turistična destinacija (ki ima že vzpostavljeno trženjsko pozicijo in 

distribucijske kanale na tujih trgih) v regijo prinaša MOČEN 

TRŽENJSKI MOMENT. Torej poudarek na tisti funkciji, ki je zdaj na 

lokalni ali medlokalni ravni manjkala oziroma ni imela dovolj velikih 

potencialov.  

 

Hkrati se zavedamo, da regijska turistična funkcija zaradi omejenih 

kadrovskih in finančnih virov v srednjeročnem obdobju (2011 do 

2013) ne bo mogla v potrebnem obsegu odigrati ključne razvojne 

funkcije, zato razvojno funkcijo vežemo na regijski ravni na 

platformo Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, 

ob tem pa se izvaja tudi na lokalni oziroma še posebej smiselno na 

medlokalni ravni (kjer to povezovanje obstaja).  
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Destinacija na ravni lokalne 

skupnosti oziroma občine 

(kamor spadajo vse 

obstoječe turistične 

organizacije, kot so Turizem 

Ljubljana, Agencija za razvoj 

turizma in podjetništva v 

občini Kamnik ter Zavod 

Ivana Cankarja Vrhnika – če 

izpostavimo tiste turistične) 

Te organizacije na lokalni ravni skrbijo za destinacijo oziroma 

upravljajo destinacijo tam, kjer se izvaja ponudba (razvoj ponudbe 

– infrastrukture in turističnih proizvodov, upravljajo izkušnjo 

obiskovalca na destinaciji, zagotavljajo kakovostne informacije, 

povezujejo ponudnike, v skladu z opredeljenim konceptom funkcij 

na lokalni ravni, kot je to opredeljeno v 11. poglavju o 

organizacijskem modelu). Lokalna destinacija, ki deluje kot 

turistična destinacija prihoda, mora vedno imeti upravitelja, saj 

sicer ne more delovati kot destinacija, vendar pa je to mogoče le 

tam in takrat, ko obstaja potrebna kritična masa ponudbe, da je 

tovrstna organiziranost smiselna. 
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2. PREDSTAVITEV REGIJE OSREDNJA SLOVENIJA 
 

 

 Celotna predstavitev regije v Prilogi št. 1., poglavje 1. 

 

 

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. 

 

 

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 na kratko:  

 

 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. 
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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.  

 

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. 

 

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 

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. 

 

Na kratko povzemamo še ključe značilnosti iz predstavitve geografskih značilnosti regije. 
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UGOTOVITEV ŠT. 1: 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. 2: 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. 3: 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 

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 
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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.  

 



 

 

Strategija razvoja in trženja turizma  

za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   34 
 

3. KRATEK POVZETEK UGOTOVITEV PO KLJUČNIH ELEMENTIH 

ANALIZE STANJA 

 
 V Poglavju zgolj povzemamo ključne ugotovitve po glavnih sklopih analize (primarna ponudba, 

sekundarna ponudba, povpraševanje, organiziranost in trženje). Celotna vsebina se nahaja v Prilogi š. 2. 

 

 

3.1 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). 
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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 

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 Ljubljane) oziroma se le-ta se premalo aktivno 
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vključuje v celostno ponudbo posameznih destinacij in/ali programov. 

 

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). 

 
 

3.2 Povzetek ključnih značilnosti z oblikovanjem ugotovitev, kot izhajajo 

iz analize sekundarne ponudbe  
 

 

 

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 prebivalca7, 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 %. 

 

                                                
7
 Vir publikacija Slovenske regije v številkah (SURS, 2011) – podatki so na voljo le za leto 2009 in ne še za leta 2010. 



 

 

Strategija razvoja in trženja turizma  

za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   37 
 

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. 

 

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. 
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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 

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 
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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.  

 

 

3.3 Povzetek ključnih značilnosti z oblikovanjem ugotovitev, kot izhajajo 

iz analize povpraševanja v 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 %). 

 

 

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 
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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. 
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3.4 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 

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, na področju truizma pa je prioritetno delo na 

razvoju turističnih proizvodov. 

 

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 
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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. 

 

 

3.5 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 

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 območjih, ki se povezujejo (primer 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 
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financiranja svojih trženjskih aktivnosti. Na območju so poleg Ljubljane (Turizma Ljubljane) še nosilci na 

medlokalni ravni (Center za razvoj Litija in Krajinski park Ljubljansko barje – vendar slednji ne kot nosilec 

organiziranosti na področju turizma) ali na lokalni ravni (Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini 

Kamnik in Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika). 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 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. 

 

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. 

 

 

3.7 Osrednjeslovenska regija kot turistično območje oziroma destinacija 

– 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: 
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a. Turistična destinacija Ljubljana. 

b. Občine, ki se povezujejo v okviru Razvojnega partnerstva središča Slovenije in pod tržno znamko 

Srce Slovenije. 

c. Občine, ki sodijo v Krajinski park Ljubljansko barje. 

d. Preostale občine na območju, kjer 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; 

a. Krajinski park Ljubljansko barje, ki je predvsem poznano kot »Barje«, vendar še ne v smislu 

turistične destinacije, ki ima jasen proizvod; sicer pa je prioritetna naloga Parka izvajanje javne 

službe ohranjanja narave. 

b. 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. 

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). 
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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. 

 

 

Shema št. 4: Prikaz ključnih izzivov – faktorje v uspeha za destinacijo (prirejeno po WTO) 
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4. SWOT ANALIZA Z VIDIKA TURIZMA NA NIVOJU REGIJE 
 

 

4.1 Kaj nam pove SWOT analiza in kako jo izkoristiti za oblikovanje 

poslovne (razvojne in trženjske) strategije 
 

 

SWOT analiza je pripravljena z vidika sodelovanja na regionalnem nivoju in opredeljuje: 

 

 

a. PREDNOSTI = V čem smo v regiji Osrednja Slovenija močni, dobri, posebni, edinstveni − v 

primerjavi s konkurenti? 

b. SLABOSTI  = Kaj so naše slabosti oziroma pomanjkljivosti, ki nas v primerjavi s konkurenti lahko 

ovirajo?   

 

Gre za NOTRANJE prednosti in slabosti (= ki izhajajo iz notranjega okolja; na katere lahko s svojim 

delovanjem vplivamo). 

 

 

c. PRILOŽNOSTI = Katere priložnosti so v zunanjem okolju, ki nam lahko pomagajo  pri uresničevanju 

ciljev? Kateri so trendi, ki govorijo v naš prid in ki jih lahko izkoristimo? 

d. NEVARNOSTI = Kateri dejavniki v zunanjem okolju nas lahko ogrozijo? 

 

Gre za ZUNANJE priložnosti in nevarnosti (= ki izhajajo iz zunanjega okolja; ki so dane, na katere s 

svojim delovanjem ne moremo neposredno vplivati, lahko pa jih izkoristimo oziroma se jim izognemo). 

 

 

V prvi fazi bomo opredelili SWOT analizo ( Poglavje 4.2), nato pa se bomo vprašali: 

 

1. Kako naj uporabimo PREDNOSTI regije Osrednja Slovenija, da bomo izkoristili (današnje in 

jutrišnje) PRILOŽNOSTI?  

2. Kaj moramo narediti, da bomo premagali SLABOSTI z uporabo PRILOŽNOSTI – kaj naj naredimo, 

da nam slabosti ne bodo preprečile izkoriščanje priložnosti?  

3. Kako bomo izkoristi PREDNOSTI regije Osrednja Slovenija, da se bomo izognili NEVARNOSTIM?  

4. Kako bomo zmanjšali SLABOSTI regije Osrednja Slovenija, da se bomo izognili NEVARNOSTIM 

 

 

 

 

 



 

 

Strategija razvoja in trženja turizma  

za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   48 
 

4.2 SWOT analiza  
 

 

Tabela št. 24: SWOT analiza na področju turizma na nivoju regije Osrednja Slovenija  

 

PREDNOSTI  

= V čem smo v regiji Osrednja Slovenija močni, dobri, 

posebni, edinstveni, v primerjavi s konkurenti? 

SLABOSTI   

= Kaj so naše slabosti, pomanjkljivosti, ki nas v primerjavi 

s konkurenti lahko ovirajo?   

5 NAJMOČNEJŠIH PREDNOSTI: 

1. Regija ima prestolnico – kar ji daje med 

regijami v Sloveniji edinstveno pozicijo 

2. Središčna (osrednjeslovenska) lega regije 

(jasna komunikacija o legi, dostopnost in 

izhodišče za odkrivanje regije & Slovenije) 

3. Preplet urbane kreativnosti in privlačne 

avtentičnosti – prestolnica (urbana ponudba), 

ki jo kot obroč obkroža zelena, v veliki meri 

podeželska okolica (ohranjena narava, vendar 

še ne trajnostna ponudba)    

4. Stičišče kultur (bogata kulturna dediščina) ter 

raznoliko in ohranjeno naravno okolje na 

pragu prestolnice  

5. V primerjavi z drugimi regijami v Sloveniji 

dobra dostopnost: letalska (ne samo Brnik, 

temveč v radiusu 2,5 ur vožnje tudi Celovec, 

Gradec, Benetke, Trst, Zagreb), železniška in 

cestna (vendar še ne z ustrezno frekvenco 

povezav po zraku in tirih)  

5 NAJBOLJ PEREČIH SLABOSTI: 

1. Premajhno povezovanje med javno, zasebno in 

nevladno sfero in med destinacijami oziroma 

kraji/občinami  

2. Ni razvitih integralnih turističnih proizvodov - 

posamezni elementi kulturnega, športnega, 

naravnega, prireditvenega, zabavnega itd. 

okolja so v premajhni meri vključeni v ponudbo 

oziroma v celostna doživetja  

3. Osrednja Slovenija kot turistična regija še ne 

obstaja – niti v Sloveniji in še posebej ne v tujini  

4. Neorganiziranost lokalne turistične ponudbe 

(nerazvito horizontalno povezovanje ponudbe 

na nivoju destinacij oziroma krajev kot tudi na 

nivoju tematske ponudbe oziroma proizvodov) 

5. Razen v Ljubljani v regiji ni močnejših 

turističnih ponudnikov (oziroma so zelo redki) 

− v okolici Ljubljane veliko število majhnih, 

razdrobljenih ponudnikov, ki jim turizem ni 

glavni vir prihodkov  (in s tem povezana slabša 

kakovost in neznanje) 

6. Najbolj razvita slovenska regija 

7. Zamejen – zakrožen geografski prostor, ki tvori 

kompaktno celoto; na severu privlačen prehod 

v Alpe, na jugu na Dinarski Kras 

8. Ljubljana kot močna, a hkrati nova, sveža 

turistična destinacija – kljub temu, da je 

prestolnica, ima še vedno značilnost butične 

destinacije 

9. Raznolika in privlačna ponudba v bližini 

6. Razdrobljena, nepovezana ponudba  

7. Zapiranje v občinske meje 

8. Nerazvita dodatna ponudba − na področju 

turizma je podjetniška kultura slabo razvita (ni 

pravega interesa za razvoj dodatne ponudbe) 

9. Ponudba v okolici Ljubljane je pogosto 

dostopna in privlačna samo, če je organizirana  

10. Problem odpiralnih časov in organizacije (ter 

izstavljanja računov) manjših ponudnikov v 
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Ljubljane (več privlačnih turističnih točk) 

10. Vzpostavljene razvojne, trženjske in 

distribucijske funkcije na nivoju turistične 

destinacije Ljubljana in nekaj turističnih 

organizacij v okoliških občinah 

11. Obstoječ interes povezovanja »subdestinacij« z 

Ljubljano (zavedanje o potencialih, ki jih za 

destinacije v okolici Ljubljane prinaša Ljubljana 

kot močen generator prihodov tujih 

obiskovalcev kot tudi močen bazen za 

odkrivanje regije) 

12. Že vzpostavljena trženjska platforma za 

povezovanje z regijo in širšo v Sloveniji 

(Ljubljana kot mesto za odkrivanje regije in 

Slovenije) 

13. Močna prisotnost in pozicija Ljubljane na tujih 

trgih 

14. Ljubljanica kot vodna transverzala, ki povezuje 

Ljubljano z južnim delom (Ljubljansko barje) 

15. Športna infrastruktura (Stožice, Tivoli, Tacen) 

16. Ljubljana nudi raznolike možnosti nastanitve 

(vseh kategorij, dobra kakovost)  

zaledju 

11. Slaba mobilnost znotraj regije8 (še posebej za 

tuje obiskovalce)  

12. Še vedno nizka dodatna potrošnja obiskovalcev 

v Ljubljani in zelo nizka zunaj Ljubljane 

13. Veliko ponudbe v okolici Ljubljane ne dosega 

potrebnih standardov kakovosti 

14. Slabo razvita interpretacija narave in dediščine 

15. Preveliki »zajci« − ni velikih zgodb in presežkov, 

ni domišljije, inovacij 

16. Slabo poznavanje svojega prostora 

17. Nestimulativno podporno okolje za razvoj 

turizma na nivoju občin 

18. Na nivoju občin razen nekaterih izjem turizem 

nima potrebne podpore v občinski 

organizacijski strukturi (ni kadrovskih in 

finančnih virov) 

19. Pomanjkanje nastanitvenih objektov v okolici 

Ljubljane, sploh manjših kakovostnih objektov, 

turističnih kmetij oziroma avtentične ponudbe 

20. Nepovezano in neinovativno trženje 

PRILOŽNOSTI  

= Katere priložnosti so v zunanjem okolju, ki nam lahko 

pomagajo  pri uresničevanju ciljev? Kateri so trendi, ki 

govorijo v naš prid in ki jih lahko izkoristimo? 

NEVARNOSTI  

= Kateri dejavniki v zunanjem okolju nas lahko ogrozijo, 

katerih nevarnosti se moramo izogniti? 

 

5 NAJBOLJ POTENCIALNIH PRILOŽNOSTI: 

1. Izdelani programi za odkrivanje okolice in 

doživljanje narave (po ciljnih skupinah), 

izdelana ponudba paketov (2 uri, pol dnevni, 

celodnevni)  

2. Tesnejše in bolj inovativno povezovanje z 

drugimi panogami (šport, kultura, kmetijstvo, 

gospodarstvo), tudi skozi co-branding 

3. Novi trendi na mednarodnem turističnem trgu 

& nove, spreminjajoče se vrednote – pisano na 

kožo celotni regiji (razvoj in trženje trajnostne 

ponudbe) 

4. Urejene kolesarske in druge rekreativne poti v 

5 NAJBOLJ PRETEČIH NEVARNOSTI: 

1. Pomanjkanje sredstev za naložbe, še posebej 

za javno infrastrukturo v turizmu  

2. Oblikovanje preveč splošnih, generičnih 

proizvodov, ki se ne razlikujejo od drugih 

destinacij 

3. Nejasna (regionalna) turistična politika na 

nacionalnem nivoju in nesprejetje sistemskih 

virov financiranja razvoja in trženja na nivoju 

regije 

4. Stagnacija letalskih povezav (da ne nastajajo 

nove) 

5. »Nesprejemanje« Ljubljane kot osrednje 

                                                
8
 Klub dejstvu, da ima regija v Sloveniji najbolj razvit javni promet, pa ej z vidika turizma mobilnost z javnim prometom ocenjena 

kot slabost.  
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okolici Ljubljane 

5. Oblikovanje proizvodov in storitev, ki so 

inovativni, avtentični in imajo večjo dodano 

vrednost 

destinacije za ustvarjanje večje privlačnosti in 

motiva za prihod v regijo 

 

 

6. Ponudba lokalnih proizvodov (z geografskim 

poreklom), ki se trži tudi v Ljubljani  

7. Vstopne info točke v regijo – tematsko 

obarvane 

8. Ljubljanica (kot reka, ki povezuje Ljubljano in 

Ljubljansko barje – kot vodna transverzala in 

pešpot ob reki) 

9. Kamniška Bistrica – projekt Zelena os regije  

10. Tesnejše in bolj redno sodelovanje, 

usklajevanje in združevanje sredstev na nivoju 

regije 

 

6. Neizkoriščanje potencialov, ki jih prinaša 

povezovanje na širšem, regijskem področju 

7. Velika konkurenca mestnih destinacij   

8. Neizkoriščanje izletniškega turizma (takšnega, 

ki bi bil organiziran, ki bi temeljil na celostnih in 

privlačnih doživetjih in ki bi ustvarjal večjo 

potrošnjo na gosta) 

9. Da bodo občine v okolici Ljubljane pričakovale 

preveč od Ljubljane, hkrati pa ne bodo delale 

na potrebnem razvoju ponudbe 

10. Neizkoriščanje evropskih in svetovnih trendov 

(trajnostni turizem) 
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5. OBLIKOVANJE TURISTIČNE VIZIJE IN CILJEV NA NIVOJU REGIJE 

OSREDNJA SLOVENIJA 
 

 

 

5.1 Vizije, iz katerih izhajamo in jih upoštevamo pri oblikovanju skupne 

regionalne vizije 
 

 

VIZIJA LJUBLJANE (Mestne občine Ljubljana) 

 

KOT TURISTIČNE DESTINACIJE 

 

V strateškem razvojno-trženjskem dokumentu turistične destinacije Ljubljana (za obdobje 2007 – 2013) 

je vizija Ljubljane kot turistične destinacije do leta 2013 opredeljena kot:  

 

Ljubljana do leta 2013 postane prepoznavna, razvita in privlačna evropska mestna turistična destinacija, 

z jasno oblikovano identiteto, idealna za poslovni turizem in kratek mestni oddih, kot izhodišče za 

odkrivanje Slovenije in bližnjih evropskih turističnih privlačnosti pa tudi za daljše počitnice. Kot 

gospodarsko, politično, kulturno in univerzitetno središče Slovenije in glede na svojo osrednjo geografsko 

pozicijo predstavlja Ljubljana Slovenijo v malem, najpomembnejše slovensko turistično središče in 

osrednje srečevališče. Ne glede na starost in motiv prihoda nudi obiskovalcem nepozaben splet doživetij, 

prebivalcem pa prijetno in kakovostno okolje za življenje.  

 

OČARLJIVA IN DOŽIVLJAJSKO BOGATA EVROPSKA MESTNA TURISTIČNA DESTINACIJA, Z VISOKO 

KAKOVOSTJO BIVANJA IN PRIJETNO ATMOSFERO. MESTO, KI IGRA NA VSE ČUTE, VABI IN ZDRUŽUJE 

LJUDI. 

 

Ljubljana tako postane: 

1. Osrednje turistično središče Slovenije (glede kakovosti, raznolikosti in inovativnosti turističnih 

proizvodov, pestrosti doživetij, po dodani vrednosti ponudbe in doživetij, ki jih nudi, učinkovitosti, 

inovativnosti in celovitosti trženja, izhodišče za odkrivanje in spoznavanje Slovenije itd).  

2. Turistična destinacija z vsemi značilnostmi, kot jih mora imeti vsaka sodobna, razvita in 

konkurenčna evropska mestna turistična destinacija (z vidika infrastrukture, razvitosti okolja, 

sistemskih ukrepov za spodbujanje podjetništva, ustvarjanja delovnih mest, doprinosa k BDP itd), 

ki je uspela ohraniti prijazno in sproščeno vzdušje manjšega mesta. 

 

KOT MESTA 

 



 

 

Strategija razvoja in trženja turizma  

za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   52 
 

Mestna občina Ljubljana pa vizijo Ljubljane 20129 opredeljuje skozi vodilne teme in glavne usmeritve 

kot: 

1. Ljubljana bo IDEALNO mesto: Prihodnja Ljubljana bo ostala privlačno mesto v zelenju, katerega 

velikost in merilo bosta prijetna za bivanje. 

2. Ljubljana bo SONARAVNO mesto: Trajnostni razvoj vključuje predpostavko o neposrednem 

dostopu do odprtega prostora in povezanosti krajinskega sistema (mesto v sožitju z naravnim 

okoljem, prenova prometne ureditve središča in varovanje narave okoli Ljubljane). 

3. Ljubljana bo VSESLOVENSKA METROPOLA: Ljubljana bo ponujala visoko kakovost bivanja, 

zagotavljala varnost in strpnost do drugačnosti. Mesto, ki bo odprto za naložbenike in 

strokovnjake iz vsega sveta, bo dobivalo vse bolj svetovljanski značaj in sodobno podobo. Iz lege 

na stičišču romanske, germanske in slovanske kulture bo mesto črpalo svojo kulturno raznolikost 

in gradilo edinstveno identiteto. 

 

VIZIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 

 

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013 opredeljuje vizijo Ljubljanske urbane 

regije kot: Ljubljanska urbana regija je somestje, prepleteno z naravo. Regija bo s spodbujanjem 

ustvarjalnosti in sodelovanja dosegla visoko konkurenčnost v svetu in visoko kakovost življenja. Položaj 

Ljubljane kot »evropske prestolnice« se bo odražal v celotni regiji. 

 
VIZIJA SRCA SLOVENIJE KOT TURISTIČEN DESTINACIJE 

 

Srce Slovenije postane priljubljena trajnostna turistična destinacija v središču Slovenije, ki pod skupno 

znamko Srce Slovenije združuje močen utrip celotnega območja in na prepoznaven način povezuje 

ponudbo, ki gradi na avtentičnosti. S trženjsko dodelano ponudbo izletov in kratkega oddiha v sozvočju z 

dediščino, naravo in zdravjem nudi privlačna doživetja za jasne ciljne segmente. 

 

Na kratko: SRCE SLOVENIJE = priljubljena destinacija v središču Slovenije za kratek izlet ali večdnevni 

oddih, ki svojo povezano ponudbo gradi na avtentičnosti.  

 

 

VIZIJA KRAJINSKEGA PARKA LJUBLJANSKO BARJE, KOT TURISTIČNE DESTINACIJE 

 

Ljubljansko barje je edinstven, visoko cenjen, privlačen in dostopen naravni park10  za sprostitev, 

odkrivanje in učenje – ki celostno, učinkovito in kreativno udejanja trajnostni koncept turizma. 

 

 

VIZIJE POSAMEZNIH OBČIN – NA PODROČJU TURIZMA  

                                                
9
 Vizija Ljubljane 2025, več na http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/vizija-ljubljane/. 

10
 Naravni park ne pomeni, da ima status naravnega parka – v tej besedni zvezi se želi poudariti, da gre za PARK in da je njegova 

vrednota NARAVA. 
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 Pregled vizij za preostale občine je narejen v Prilogi št. 2, v poglavju 3.6. 
 

Večina občin nima opredeljenih turističnih vizij, razen nekaterih, ki razpolagajo tudi s svojimi razvojnimi 

dokumenti za področje turizma (občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Vrhnika, Ig, Medvode, Logatec11 in 

Vodic12), pri čemer pa so občine v okviru projekta opredelile, kje vidijo potenciale za razvoj turizma. 

 

Večinoma vizije oziroma identificirani potenciali vključujejo razvoj ponudbe, ki temelji na podlagi kulturno-

zgodovinske dediščine, naravnih danosti in možnosti za rekreacijo; iz njih pa praviloma ni mogoče razbrati 

zelo jasen razvojni oziroma trženjski koncept, ki bi temeljil na jasni identiteti. Velik potencial vidijo v 

trajnostnem razvojnem konceptu in razvoju zelenega turizma. 

 

 

                                                
11

 Dokument še ni potrjen s strani občinskega sveta. 
12

 Potrebna novelacija. 
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5.2 Kaj so osrednje sposobnosti regije − temelji za oblikovanje vizije in 

ciljev 
 

 

 

PRIVLAČNOST in KONKURENČNOST regije Osrednja Slovenija, ki predstavlja temelj za oblikovanje in 

uresničevanje vizije (ter ciljev), temelji na naslednjih 10-TIH DEJSTVIH: 

 

1. Središčna in najbolj razvita slovenska regija – njeno identiteto v največji meri opredeljuje 

dejstvo, da ima prestolnico. 

2. Ljubljana kot prestolnica ustvarja jasen in močen motiv prihoda v regijo (vodilna slovenska 

poslovna in city break destinacija, z razvito in kakovostno poslovno in city break ponudbo) – ki v 

slovenskem turizmu predstavlja slabo desetino nočitev, hkrati pa ima Ljubljana med vsemi 

občinami najvišji delež tujih obiskovalcev, kar regijo dela konkurenčno in privlačno tudi na tujih 

trgih (in to že danes, s potenciali za nadaljnjo rast). 

3. Pozicija Ljubljane v središču Slovenije, ki jo kot »zeleni objem« obdaja 25 občin (zelo jasna 

geografska pozicija in struktura ponudbe). 

4. Ljubljana kot močna, a še vedno sveža in butična mestna turistična destinacija, ki jo dopolnjuje 

privlačna in raznolika ponudba v okolici (v veliki meri zeleno podeželje), ki temelji na 

avtentičnosti in tako predstavlja privlačno nasprotje kreativni urbanosti. 

5. Ljubljana kot izhodišče za odkrivanje regije in Slovenije (to je že obstoječi trženjski koncept), 

hkrati pa so okoliške destinacije/kraji v regiji prav tako zelo primerni kot izhodišče za odkrivanje 

regije, Ljubljane, tudi Slovenije. (= to je sploh osnova celotnega trženjskega koncepta). 

6. Vključevanje ponudbe v okolici Ljubljane predstavlja pomemben potencial za (1) podaljšanje 

bivanja gosta v Ljubljani (saj je sicer Ljubljano mogoče doživeti v dnevu ali dveh) in hkrati 

element diferenciacije – in (2) za ustvarjanje prihoda v okoliške stacionarne destinacije. 

7. Razvita in strokovno močna organizacijska platforma v Ljubljani (Turizem Ljubljana), ki jo 

dopolnjujejo območja na medlokalni ravni (Srce Slovenije, Krajinski park Ljubljansko barje), ki se 

pospešeno organizirajo in rastejo, še posebej na razvojnem področju (kot to velja za Srce 

Slovenije). 

8. Regija predstavlja izredno bogato stičišče kulture – največja koncentracija v Ljubljani, ki pa jo 

dopolnjujejo zanimive kulturne zgodbe v okolici, ki pripovedujejo o preteklosti in oživljajo 

tradicije, običaje, z močno noto avtentičnosti. 

9. Dostopno, ohranjeno in privlačno naravno okolje na pragu prestolnice (številni krajinski parki, 

Ljubljanica, razgibana pokrajina, naravne vrednote). 

10. Regija ima približno četrtino prebivalstva Slovenije, kar ustvarja potencial za pretok obiskovalcev 

znotraj regije, glede na strukturo regije pa še posebej velik trg predstavlja Ljubljana − 

Ljubljančani odkrivajo in doživljajo okoliško ponudbo (v obliki nekajurnih ali dnevnih izletov). 

 

 



 

 

Strategija razvoja in trženja turizma  

za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   55 
 

 
 

5.3 Kaj želimo doseči – turistična vizija regije Osrednja Slovenija 

 
Turistično vizijo na nivoju regije Osrednja Slovenija razumemo kot vodilo in podlago za vse aktivnosti na 

skupnem regijskem nivoju. Opredeljena je bila skozi delo na dveh delavnicah z Delovno skupino v 

novembru in decembru 2010 ter prevetrena na delavnici s Strokovnim svetom RDO v juniju 2011. Temelji na 

upoštevanju regionalne vizije in vizije posameznih občin ter na prepoznanih ključnih konkurenčnih 

sposobnostih regije ter edinstvenih prodajnih priložnosti, kot so bile opredeljene skozi analizo stanja. Vizija 

odgovarja na vprašanja: Kaj želimo doseči? Kakšna destinacija želimo biti in kakšno podobo želimo? 

Kakšno vrsto turistov želimo pritegniti in kaj jim želimo ponuditi? 

 

 

5.3.1 Opredelitev turistične vizije in poslanstva – z vidika pozicioniranja na trgu 
 

 

Turistična regija Osrednja Slovenija si zadaja naslednjo  

VIZIJO (2016) – kaj želimo doseči na trgu: 

 

Osredja Slovenija  

je najbolj prepoznavna turistična regija v Sloveniji,  

ki privlačno turistično ponudbo gradi po trajnostnih načelih, identiteto pa ji daje  

edinstven preplet kreativne urbanosti prestolnice in  

privlačne avtentičnosti zelene okolice. 

 
POSLANSTVO regije Osrednja Slovenija – zakaj obstajamo kot regija 

 

Regija Osredja Slovenija si skozi povezovanje in upravljanje regije prizadeva za to, da bi za CILJNEGA 

OBISKOVALCA RAZVILA PRIVLAČNO TURISTIČNO REGIJO, KI DELUJE KOT CELOTA IN KJER SO DOŽIVETJA 

EDINSTVENA, LAHKO DOSTOPNA IN DOBRO ORGANIZIRANA – kar uresničuje skozi: 

 

 Ustvarjanje krovne prepoznavnosti regije (skozi znamko Ljubljana - Regija Osrednja Slovenija); 

 Razvoj turističnih proizvodov, ki odsevajo identiteto regije, pretvorjenih v privlačne programe po 

meri ciljnih skupin; 

 Zagotavljanje dostopnosti proizvodov (da so organizirani, da jih je mogoče kupiti in do njih 

preprosto dostopati); 

 Zagotavljanje enotnih standardov kakovosti – splošnih in na področju zelene ponudbe;  

 Spodbujanje razvoja ponudbe in kakovosti tam, kjer se ponudba izvaja (na lokalnem nivoju); 
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 Inovativno in proaktivno promocijo in trženje, usmerjeno k ciljnim segmentom; 

 Nudenje informacij (skozi razvoj prepoznavnih, kakovostnih, funkcionalnih in sodobnih trženjskih 

infrastrukturnih orodij).  

 

 

Zaradi izjemno visokega deleža tujih obiskovalcev v regiji (oziroma v Ljubljani) in ob upoštevanju velike 

specifičnosti turistične ponudbe regije glede na geografske trge je potrebno vizijo (oziroma opredelitev 

želenega tržnega pozicioniranja) opredeliti ločeno za tuje trge in za domači trg.  To smo opredelili v 

okviru trženjskega koncepta, v poglavju 7.2. 

 

 

5.3.2 Opredelitev turistične vizije in poslanstva – z vidika organiziranosti regije 

(vizija RDO) 
 

 

Poleg turistične vizije je pomembno, da si postavimo tudi jasno vizijo, kaj želimo doseči z vidika 

organiziranosti regije. To je vizija s »korporativnega« vidika oziroma vizija RDO. 

 

Vizija z vidika organiziranosti in upravljanja regije  

(KJE ŽELIMO BITI KOT REGIONALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA) 

VIZIJA RDO Osrednja Slovenija 

 

RDO Osredja Slovenija  

je v Sloveniji vodilna regionalna turistična organizacija,  

osrednji strateški partner  

za povezovanje, razvoj in trženje turistične ponudbe v regiji,  

ki deluje s ciljem, da postane regija Osrednja Slovenija med slovenskimi regijami 

najbolje organizirana in prepoznavna turistična regija. 

 

POSLANSTVO RDO Osrednja Slovenija 

 

RDO Osrednja Slovenija si v okviru svojega poslanstva PRIZADEVA PRIPOMOČI K IZBOLJŠANJU POZICIJE 

IN UČINKOV TURIZMA V REGIJI TER K OBLIKOVANJU  PRIVLAČNE IN KONKURENČNE TURISTIČNE REGIJE 

– kar uresničuje skozi: 

 

 Vključevanje in povezovanje vseh turističnih in s turizmom povezanih akterjev iz javnega, 

zasebnega in nevladnega sektorja; 

 Vzpostavljanje vertikalnih povezav (navzgor do krovne ravni slovenskega turizma in navzdol do 

lokalne ravni) ter s spodbujanjem horizontalnih povezav (med predstavniki javne, zasebne in 
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nevladne sfere na lokalni ravni); 

 Spodbujanje in usmerjanje razvoja turističnih proizvodov in povezovanje ponudbe v celostna 

doživetja; 

 Spodbujanje razvoja zelene ponudbe (standardi in spodbujanje okoljsko certificiranih 

ponudnikov) 

 Spodbujanje razvoja kakovosti storitev in izboljšanje izkušnje obiskovalca; 

 Inovativno in proaktivno promocijo in trženje; 

 Spodbujanje razvoja ugodnega poslovnega okolja za razvoj turizma na lokalni in regionalni ravni. 

 

= Z uresničevanjem poslanstva neposredno pripomoremo k poslovni uspešnosti turizma v regiji (na nivoju 

občine in konkretnih turističnih ponudnikov). 

 

 

5.4 Od česa je odvisno, ali bomo uspešni – ključni faktorji uspeha  
 

 

Potrebno se je zavedati, od česa je odvisno, ali bo regija resnično zaživela, v smeri uresničevanja 

zastavljene vizije. KLJUČNI FAKTORJI USPEHA – ki v primeru, da jih ne zagotovimo, predstavljajo KLJUČNE 

OVIRE, so: 

 

1. FINANČNA SREDSTVA − ali bo zagotovljeno sistemsko financiranje funkcije RDO s strani države in 

ali bodo občine pripravljene sofinancirati aktivnosti regionalne destinacijske funkcije po izteku 

aktivnosti v okviru razpisa (po letu 2013)? 

 

2. TURISTIČNA POLITIKA – ali bo pripravljena na RDO-je oziroma ali jim bo nudila potrebno sistemsko 

razvojno kot tudi trženjsko podporo na nivoju nacionalne promocije? 

 

3. TURISTIČNI PROIZVODI – ali bomo razvili dovolj privlačne integralne turistične proizvode, po 

katerih bo postala regija prepoznavna? Bodo dovolj trženjsko privlačni? Ali bo njihova izvedba 

zagotavljala kakovostno izkušnjo obiskovalca? 

 

4. TURISTIČNA INFRASTRUKTURA – ali bo ustrezna poslovna podpora za razvoj potrebne 

infrastrukture na lokalnem nivoju? 

 

5. ORGANIZIRANOST – ali  bo krovna regionalna organiziranost omogočala kakovostno in razvojno 

delo – in to na dolgi rok? Ali bo imela dovolj ljudi in sredstev? Ali bodo občine zagotovile ustrezno 

kadrovsko podporo področju turizma znotraj občinskih uprav? 

 

6. POVEZOVANJE – ali bodo posamezne občine na eni strani videle interes v povezovanju in na drugi, 

ali bodo pripravljene v to vlagati potrebno energijo (kadri)? Bomo znali preseči občinsko 

razdrobljenost in zapiranje v občinske meje? 
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7. TRŽENJE – ali smo sposobni združiti sredstva, se povezati, osredotočiti in na ta način dosegati večje 

učinke? Ali se bomo identificirali z identiteto krovne regijske znamke? 

 

5.5 Načela delovanja, na katerih temelji uresničevanje vizije  
 

 

Katere so VREDNOTE, ki nas vodijo pri delu na nivoju regije: 

 

1. POVEZOVALNOST – Skozi skupno zgodbo želimo povezati vse občine, turistične ponudnike in 

predstavnike iz javnega in nevladnega sektorja. Delujemo povezovalno in spodbujamo nova 

partnerstva, tako znotraj turizma kot tudi z drugimi panogami. 

2. ZAUPANJE – Delo temelji na zaupanju in odprti komunikaciji med vsemi deležniki.  

3. ODGOVORNOST – Vsak prevzema odgovornost za svoje delo. Brez predanega dela ne bo 

rezultatov. Delujemo po načelu DAJ – DAM (nekdo ne more pričakovati učinkov od regije, če v tej 

skupni zgodbi ni pripravljen narediti nič ali premalo), kar ustvarja situacijo WIN – WIN za vse. 

4. INOVATIVNOST – Spodbujamo inovativne pristope in razvijamo inovativne projekte, delujemo 

profesionalno in na kreativen pogon.  

5. AVTENTIČNOST – Spodbujamo edinstvenost in cenimo avtentičnost. Izhajamo iz identitet vsakega 

posameznega območja, saj le-te bogatijo celotno regijo, tako ljudi, ki jo obiščejo, kot tudi ljudi, ki tu 

bivajo.  

6. TRAJNOST – Trajnostno je osrednja filozofija, temeljni način delovanja. Delujemo s posluhom do 

naravnega in družbenega okolja, z zavedanjem pomena ekonomske komponente. Delujemo na 

dolgi rok. 
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5.6 Opredelitev ciljev na področju turizma na nivoju regije13  
 

 

KVANTITATIVNI CILJI 

 

PRVIČ: Povečanje obsega TURISTIČNEGA PROMETA 

 

1. Povečanje števila turistov v regiji za 4 % povprečno letno14 (kar pomeni v celotnem obdobju za 

21,67 % oziroma s 449.117 turistov na 568.256). Glej spodaj tabelo. 

2. Povečanje števila nočitev v regiji za 5 % povprečno letno (kar pomeni v celotnem obdobju za 

27,63 % oziroma s 858.429 nočitev na 1.150.377). Glej spodaj tabelo. 

3. Zaustaviti trend stagnacije povprečne dobe bivanja (1,87 leta 2009 v Ljubljani oziroma 1,92 v 

celotni regiji in 1,91 v celotni regiji v letu 2010) in jo do leta 2016 povečati na 2,02. 

 

DRUGIČ: Povečanje TURISTIČNE POTROŠNJE 

 

4. V načrtovanem obdobju (do leta 2016) povečati povprečno dnevno potrošnjo turistov v 

Ljubljani za 25 % (v letu 2009 je bila 122 EUR15), prav tako za četrtino drugod v regiji.16 

 

TRETJIČ: Drugi bolj SPECIFIČNI kvantitativni cilji 

 

5. Povečati nastanitvene zmogljivosti v regiji za 10 %, kar pomeni za okoli 1.100 ležišč (v Ljubljani 

gre za hotele višje kategorije, v okolici Ljubljane pa za manjše objekte, kot so turistične kmetije, 

gostišča, manjši družinski hoteli, s trajnostnim pristopom, trajnostno arhitekturo in konceptom, ki 

razvija avtentičnost). 

6. Odpreti 300 novih delovnih mest v turistični dejavnosti.  

7. Na krovni ravni regije oblikovati 15 privlačnih in konkurenčnih krovnih turističnih programov, po 

posameznih tematskih sklopih (6 tem), ki tako trženjsko valorizirajo integralne turistične 

proizvode. 

                                                
13 Cilje oblikujemo na naslednji način: Ločimo kvantitativne (so kvantificirani) in kvalitativne cilje (vsebinski) – VSI CILJI SO STRATEŠKI, DOLGOROČNI. 

Kvalitativne oblikujemo po razvojno-trženjskih prioritetah (5 PRIORITET). Po posameznih področjih – PRIORITETAH pa v nadaljevanju dokumenta, 
oblikujemo tudi specifične, bolj operativne cilje. Prav tako so cilji oblikovani za vsak ukrep, ki je predlagan v okviru akcijskega načrta. 
14 Slovenski turizem (STO – vir Program dela STO, za leti 2011 in 2012) si je za leto 2011 zadala cilj 3-odstotno povečanje (od tega zadržati domače 
povpraševanje na isti ravni in povečati tuje za 4 do 5 %), za leto 2012 pa 2-odstotno povečanje (od tega zadržati domače povpraševanje na isti ravni 
in povečati tuje za 4 %). Ob tem velja izpostaviti, da je Ljubljana po padcu v letu 2009 zabeležila v letu 2010 7,5-odstotno rast, med regijami pa je 
Osrednjeslovenska z 6,4 % rasti predstavljala vodilno regijo, sicer pa je v svojem strateškem dokumentu (Turizem Ljubljana, 2006) opredelila cilj 
povečanje števila turistov, ki prenočujejo v Ljubljani, za 5,5 % povprečno letno in povečanje števila nočitev za 6,5 % povprečno letno.  
15 Ljubljana kot regija si v tem obdobju zastavlja cilj povečati povprečno dnevno potrošnjo turistov v Ljubljani za 25 % (povprečna dnevna potrošnja 
turista, ki je obiskal destinacijo Ljubljana in vsaj enkrat prenočil, je v letu 2008 znašala 147,49 EUR, v letu 2009 je bila 122 EUR). Izdatki za nočitev 
predstavljajo največji del, ki je v letu 2008 predstavljal 57,6 % celotne dnevne potrošnje. Sledili so izdatki za hrano in pijačo ter kongresne in 
poslovne dogodke s po 14-odstotno udeležbo v celotni potrošnji. Izdatki za nakupe izdelkov in spominkov so predstavljali le 7 % oz. nekaj več kot 
10 EUR na dan. Izdatki za tiste turistične produkte, ki naj bi dodajali pestrost in kakovost destinaciji ter zadrževali gosta dalj časa v Ljubljani, pa so 
bili izjemno nizki. Izleti, kultura, zabava, šport in rekreacija so le v redkih primerih pritegnili goste in jih prepričali, da trošijo za to vrsto storitev. 
Gledano po motivih prihoda najnižjo potrošnjo beležijo izletniški in tranzitni gostje, ki v povprečju porabijo le dobro polovico povprečne porabe 
gosta v destinaciji. 
16 Podatkov za drugod v regiji ni – potrebno bo zagotoviti spremljanje turistične potrošnje. 
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8. Na programih na regijskem nivoju na letni ravni prepeljati 2.000 gostov. 

9. Razviti 5 novih in inovativnih in trženjsko privlačnih turističnih proizvodov s področja turistične 

infrastrukture v regiji. 

10. K sodelovanju aktivno pritegniti vseh 26 občin in vzpostaviti operativno turistično mrežo s 

konkretnimi turističnimi ponudniki (do katerih pa ne nujno dostopamo neposredno z nivoja RDO, 

temveč preko lokalnih organizacijskih nosilcev). 

 

 

 

Tabela št. 25: Izračun nominalnih vrednosti rasti prenočitev in prihodov ter povprečnih dob bivanja v regiji 

 

  

Rast - 

letna 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Indeks 

2016/2011 

Prenočitve 5% 858.429 901.350 946.418 993.739 1.043.426 1.095.597 1.150.377 127,63 

Prihodi  4% 449.117 467.082 485.765 505.196 525.403 546.420 568.276 121,67 

Povprečna 

doba bivanja   1,91 1,93 1,95 1,97 1,99 2,01 2,02 

  

 

KVALITATIVNI CILJI  

 

Gre za splošne kvalitativne cilje, ki jih oblikujemo po prioritetah. Dodatno opisujemo, kaj izpolnitev cilja pomeni 

(kaj bomo dosegli).  

 

1. Razviti privlačno PONUDBO & INTEGRALNE TURISTIČNE PROIZVODE, po trajnostnih načelih, ki 

bodo predstavljali dobro osnovo za izgradnjo prepoznavnosti regije Osrednja Slovenija in za 

pospeševanje obiska. 

a. Osrednja Slovenija ima razvite privlačne prepoznavne krovne regijske programe, s 

katerimi je odkrivanje regije privlačno, izkustveno, organizirano in dostopno, po meri 

ciljnih skupin. 

b. Osrednja Slovenija uspešno uvaja zelene kriterije, skozi katere so ponudba in doživetja 

okolju bolj prijazna, avtentična, v sozvočju z lokalnim okoljem, izkušnja bolj poglobljena, 

pozitivni učinki pa se kažejo v lokalnem okolju. 

c. Povezovanje doživetij v celostne turistične proizvode zvišuje dodano vrednost v turizmu in 

povečuje potrošnjo na obiskovalca. 

d. Turizem pomembno prispeva k zavedanju o pomenu trajnostnega razvoja in pri tem 

dosega sinergije z drugimi področji in lokalno skupnostjo. 

e. Nastajajo nove dobre zelene prakse. 
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2. Izboljšati KAKOVOST ponudbe, ki bo omogočila KAKOVOSTNO IZKUŠNJO OBISKOVALCA. 

a. Obiskovalci regijo vidijo kot odlično organizirano regijo, ki nudi visoko kakovostno, 

izkustveno, poglobljeno in zapomljivo izkušnjo – ki nudi »Value for time17«. 

b. Informacije o ponudbi v celotni regiji so lahko dosegljive in predstavljene na pregleden in 

zelo uporaben način. 

c. Znamka kakovosti »Central Slovenia Quality Selection18« je prepoznana kot verodostojen 

način označevanja kakovosti – obiskovalcem daje kakovostno informacijo, ponudnike pa 

spodbuja v nenehno izpopolnjevanje kakovosti. 

d. Turistični ponudniki se zavedajo pomena spremljanja zadovoljstva obiskovalcev in 

izvajanja nadzora nad kakovostjo ponudbe.  

e. Lokalne skupnosti ohranjajo in razvijajo svoj lokalni karakter in ga uspešno vključujejo v 

izkušnjo obiskovalca. 

 

3. Izkoristiti pozitivne učinke destinacijske znamke Ljubljana in jih uspešno prenesti na celotno 

regijo ter skozi povezano, osredotočeno in inovativno PROMOCIJO & PRODAJO dosegati boljše 

trženjske učinke. 

a. Regija Osrednja Slovenija ima skozi znamko Ljubljana – Regija Osrednja Slovenija jasno 

identiteto, ki ji ga daje preplet urbane ponudbe prestolnice z avtentično ponudbo zelene 

okolice. 

b. Domači trg predstavlja pomembnega potrošnika in promotorja ponudbe v regiji kot 

turistični destinaciji.  

c. Regija na tujih trgih deluje kot zaokrožena destinacija prihoda, ki nudi raznolika in dobro 

organizirana doživetja urbane prestolnice in avtentične okolice. 

d. Regija inovativno izkorišča nove medije in učinkovito nagovarja izbrane ciljne segmente. 

 

4. Ustvariti učinkovito in ustrezno PODPORNO OKOLJE in doseči boljšo pozicijo za razvoj turizma 

na lokalni, podjetniški in regionalni ravni. 

a. Turizem in lokalne skupnosti so aktivni partnerji pri razvoju in upravljanju destinacije. 

b. Lokalne skupnosti in nosilci organiziranosti na medlokalnem območju razumejo pomen in 

koristi turizma in razvijajo okolje, ki ta razvoj podpira in ga pospešuje. 

c. Lokalne skupnosti in nosilci organiziranosti na medlokalnem območju so proaktivni v 

iskanju sredstev za financiranje javne turistične infrastrukture. 

d. Lokalne skupnosti, regijska platforma (tako razvojna – RRA LUR kot turistična – RDO) in 

nosilci organiziranosti na medlokalnem območju so proaktivni v identificiranju finančnih 

virov za uresničevanje projektov javne turistične infrastrukture kot tudi udejanjanje 

podjetniških investicij v turizem. 

e. Turizem je prepoznan kot pomemben generator novih zaposlitev. 

 

5. Učinkovito UPRAVLJATI DESTINACIJO (na ožji ali širši lokalni in regionalni ravni) za doseganje 

                                                
17

 Koncept pomeni, da regija nudi veliko doživetij v danem času. Doživetja so hitro dosegljiva, hkrati pa so zelo raznolika. Že samo 
odkrivanje regije prinaša Slovenijo v malem (in v kratkem času).  
18 Delovni naziv sheme kakovosti – gre za nadgradnjo obstoječe Ljubljana Quality Selection. 
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maksimalnih učnikov na področju razvoja, promocije in distribucije.  

a. Regionalna destinacijska organizacija vzpostavlja učinkovito platformo za povezovanje na 

nivoju regije. 

b. Upravljanje regije poteka v tesnem partnerstvu med javnim, zasebnim in nevladnim 

sektorjem, v katerem vsak prepozna svojo vrednost in je pripravljen v to partnerstvo tudi 

vlagati. 

c. Regionalna destinacijska funkcija se izvaja v tesnem partnerstvu z razvojnimi projekti na 

ravni regije in organiziranih nosilcev na medlokalni ravni. 

d. Regija postane najboljše organizirana turistična regija v Sloveniji. 
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6. TRAJNOSTNI RAZVOJ KOT NAČIN DELOVANJA  
 
 

 

6.1 Kako razumemo trajnostni razvojni model – trajnostni turizem ne 

kot oblika turizma, temveč način delovanja  
 

 

 

KROVNI RAZVOJNI KONCEPT TURIZMA 

 

Strateški razvojni koncept temelji na razumevanju in udejanjanju trajnostnega razvoja turizma. Krovni 

razvojni koncept turizma v regiji je TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA (= RAZVOJ TURIZMA PO 

TRAJNOSTNIH NAČELIH), ki prinaša NAJVEČJO MOŽNO VREDNOST:  

 

1. tako okoljsko,  

2. družbeno,  

3. kot tudi gospodarsko,  

4. s kar najmanj negativnimi učinki na naravno in družbeno okolje.  
 

Trajnostni turizem kot del trajnostnega razvoja zadovoljuje trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanje potreb 

prihodnjih generacij. Z dolgoročnim načrtovanjem in vključevanjem širokega nabora deležnikov si prizadeva prihodnjim 

generacijam zapustiti zadosti dobrin za vsaj enako kakovost bivanja, kot jo uživajo sedanje. 

 

Trajnostni turistični proizvodi in programi (oziroma celotna ponudba) so v sozvočju z lokalnim okoljem, 

skupnostjo in kulturo, tako da imajo slednji koristi in ne škode od turističnega razvoja. So gradniki 

trajnostnega turizma, ki zadovoljujejo potrebe današnjih turistov in turističnih krajev, hkrati pa ščitijo in 

spodbujajo priložnosti za prihodnost. Zasnovani so na upravljanju v celotnem življenjskem ciklu, ki 

zagotavlja izpolnjevanje gospodarskih, družbenih in estetskih potreb ob hkratnem ohranjanju kulturne 

celovitosti, poglavitnih ekoloških procesov, biotske raznovrstnosti in ugodnih življenjskih pogojev. 

 
 

Trajnostni razvoj, kot ga bo razvijala regija, je naravnan tako, da prinaša koristi za vse ključne deležnike: 

 

1. OBISKOVALCE (»zeleni« turistični organizatorji potovanj, hoteli in drugi komplementarni turistični 

ponudniki ter destinacije s trajnostnim pristopom razvijajo bolj kakovosten produkt in si skozi 

celotno filozofijo zelenega delovanja prizadevajo za bolj poglobljeno izkušnjo gosta – to vodi v 

večje zadovoljstvo gostov). 

 

2. PODJETJA (= razvoj bolj spodbudnega okolja za razvoj novih podjetniških priložnosti v turizmu in s 

turizmom povezanimi dejavnostmi, bolj kakovostna ponudba in proizvodi v skladu z zelenimi 

trendi, ki dosegajo boljšo pozicijo in finančne učinke, večja konkurenčna prednost na daljši rok). 
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3. (Naravno in družbeno) OKOLJE (= zmanjševanje negativnih vplivov izpustov toplogrednih plinov na 

okolje, zavarovanje naravnih vrednot, valorizacija kulturnih vrednot in identitete, večja 

avtentičnost in bolj jasno izražen lokalni karakter ponudbe). 

 

4. LOKALNO SKUPNOST oziroma LJUDI, KI TU ŽIVIJO (= bolj kakovostno okolje za življenje – nove 

priložnosti, čisto in urejeno okolje, nove zaposlitvene priložnosti). 
 

 

NA ČEM GRADIMO TRAJNOSTNI RAZVOJ V REGIJI 

 

Trajnostni razvojni koncept v regiji se že gradi od spodaj navzgor – kar podpirajo naslednja dejstva: 

 

1. Trajnostni razvoj mesta je v svojih razvojnih programih opredelila MESTNA OBČINA LJUBLJANA19. 

1. V regiji se nahaja KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE20 kot zavarovano območje narave, ki v 

letih 2010 do 2012 pripravlja Načrt upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje (v letu 2010 pa 

                                                
19

 Ljubljana bo trajnostni razvoj temeljila na naslednjih treh sklopih delovanja (vir http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/vizija-
ljubljane/sonaravno-mesto/): 
 
Zeleno je lepo: 

 Priseljevanje v mesto bo povečalo potrebo po zelenih in rekreacijskih površinah. S prenovo parkov, zelenih in 
rekreacijskih površin v mestnem središču se bo z novimi zelenimi potezami povezal krajinski sistem mesta in regije. 

 Strnjene stanovanjske četrti in soseske raznih oblik se bodo gradile dosledno po načelih trajnostne gradnje in mešane 
rabe. Nove oblike nizko-goste zazidave v zelenju bodo obudile zamisel vrtnega mesta na temelju okoljske etike. 

 Z okoljskim izobraževanjem bomo razvijali organizacijo trajnostne skupnosti v mestu v obliki zveze trajnostnih sosesk, ki 
bodo upravljala mrežo oskrbnih in izobraževalnih centrov. 

 Stanovanjske soseske bodo gradbeno in energetsko prenovljene, ob primernih zgostitvah zazidave bodo prenovljene in 
na novo opremljene stanovanjske zelene površine. 

Podeželje in mesto: 

 Prebivalci Barja bodo dejavno sodelovali pri upravljanju parka, ki bo ponujal alternativne oblike eko- in bio-turizma. 

 Nadzorovano varovanje narave v rekreacijskem zaledju mesta bosta zagotovila tudi razglašena Krajinski park Šmarna 
gora in Krajinski park Polhograjski Dolomiti. 

 Kmetije v zaledju mesta se bodo še naprej preusmerjale v sonaravno kmetovanje, ki vključuje tudi vzdrževanje kulturne 
in varovanje naravne krajine. 

 Novi programi razvoja podeželja in prenove vasi bodo vzpodbujali razne oblike sožitja med mestom in podeželjem v 
regiji. 

 Ustanavljala se bodo razvojna jedra za razvoj novih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in oblikovanje skupnih turističnih 
proizvodov. 

Zmanjšali bomo promet v mestu: 

 Gostoto prometa bo mesto uravnavalo z zaračunavanjem posebne takse za vstop v mesto.   

 Z zaprtjem mestnega jedra za motorni promet in novim sistemom dostave blaga v mestu bo uresničen projekt 
trajnostnega prometa Civitas mobilis.   

 Z delovanjem novega prometnega terminala se bodo izboljšali tokovi blaga in zmanjšale obremenitve okolja zaradi 
tovornega prometa. 

 
20

 Katera so načela, na katerih temelji trajnostni turizem v Krajinskem parku Ljubljansko barje: 

 S trajnostno valorizacijo danosti KPLB skozi turizem izboljšati možnosti ekonomskega razvoja in tako povečanje koristi za 
lokalno ekonomijo.  

 Upoštevanje potreb okolja, lokalnih rezidentov,  podjetij in obiskovalcev. 

 V razvoj in upravljanje turizma aktivno vključiti vse deležnike. 

 Zagotavljanje, da turizem podpira in ne zavira ali zmanjšuje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. 
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je pripravil Strategijo trajnostnega razvoja in trženja Krajinskega parka Ljubljansko barje kot 

turistične destinacije za obdobje 2011-2015, ki predstavlja osnovo za oblikovanje konkretnih 

ukrepov na področju turizma, ki bodo vključeni v Načrt upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko 

barje) − ki bo natančno konkretiziral aktivnosti, svoj razvoj pa v skladu z načeli zavarovanih 

območij temelji na trajnostnem razvoju. Ker Vlada RS v letu 2011 ni podprla predloga za 

povečanje števila zaposlenih, do nadaljnjega ostaja Zavod v minimalni kadrovski zasedbi, zaradi 

česar so prioritetne aktivnosti, ki so neposredno vezane na službo ohranjanja narave. 

2. Svojo Strategijo razvoja in trženja turizma je v prvi polovici 2011 zaključila tudi TURISTIČNA 

DESTINACIJA SRCE SLOVENIJE – temelji na trajnostnih načelih razvoja turizma. 

3. Priložnosti in nujnost trajnostnega razvoja za izboljšanje konkurenčnosti prepoznavajo tudi 

POSAMEZNI PONUDNIKI – trenutno še posebej na primer kongresni sektor v Ljubljani, kjer se 

razvija ponudba za zelena poslovna srečanja (ter obstajajo konkretni hotelski ponudniki, ki so v 

postopku pridobitve okoljske marjetice).  

4. V regiji je trenutno še vedno edini slovenski turistični hotelski ponudnik s pridobljenim 

certifikatom EU ECO Label (okoljsko marjetico), imajo tudi ekološke standarde poslovanja ISO 

14001 – čeprav je zdaj v postopku za pridobitev marjetice tudi nekaj novih ponudnikov v regiji, 

med njimi tudi iz Ljubljane (med hoteli je to Hotel Slon, med drugimi ponudniki pa Ekološka 

kmetija Pri Jernejk – Motnik, Gostilna Rus in Kamp ob Kamniški Bistrici21). Terme Snovik že od 

začetka delovanja razvijajo okolju prijazno poslovanje – to je del njihove identitete. Leta 2008 so 

prejeli priznanje CIPRA, ki ga je podelila Mednarodna komisija za varstvo Alp za okolju prijazne in 

energetsko učinkovite terme. Terme Snovik imajo razvit proizvod EKO šole, s katerim uspešno 

predstavljajo svoje okolju prijazno delovanje šolskim otrokom, vse bolj pa jih za ogled dobre prakse 

obiskujejo tudi različna slovenska in tuja podjetja.  

 

 

                                                                                                                                                           
 Spodbujanje razvoja in oblikovanja integralnih turističnih proizvodov, ki izhajajo iz identitete območja in ki omogočajo 

doživljanje, raziskovanje in razumevanje Parka. 

 Zavarovati in poudarjati naravne vrednote in kulturno dediščino Parka, za turizem in s pomočjo turizma ter ju zavarovati 
pred prekomernim turističnim razvojem oziroma ta razvoj temeljiti na premišljenem trajnostnem konceptu. 

 Obiskovalcem nuditi visoko kakovostna in pristna doživetja v vseh vidikih njihovega obiska. 

 Učinkovito komuniciranje z obiskovalci o vrednotah Parka.  

 Spremljanje in vplivanje na pritok obiskovalcev, da bi zmanjšali negativne vplive in pritiske na občutljiva območja. 

 Poudarek je na večji porabi na obiskovalca in ne na večjem številu obiskovalcev ter na razvoju proizvodov in ponudbe z 
višjo dodano vrednostjo. 

21
 Okvirne informacije v času izdelave dokumenta. 
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6.2 Smernice za trajnostni razvoj  
 

 

 

Za trajnostni razvojni model je potrebno na nivoju regije narediti korak naprej od individualnih 

prizadevanj. Prizadevanja na krovni slovenski ravni22 v smeri razvoja trajnostnega turizma kot tudi stanje v 

regiji (povzeto v poglavju 6.1) kažejo, da je tako lokalna raven kot raven turističnega gospodarstva sprejela 

trajnostni turizem kot pravo razvojno pot, da pa POTREBUJEJO KONKRETNE RAZVOJNE SPODBUDE KOT 

TUDI ZNANJE IN SMERNICE NA TEM PODROČJU. Zato je RDO v času priprave strateškega modela v 

sodelovanju z Umanotero (Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj) izdelala dokument »Trajnostni 

integralni turistični proizvodi Osrednje Slovenije − Priporočila in kriteriji za ocenjevanje turističnih 

proizvodov in programov«. 23 

 

Ne gre zgolj za kriterije za ocenjevanje, temveč zelo razdelan in celosten vidik za razvoj trajnostnih 

turističnih proizvodov, ki ga predstavljamo v nadaljevanju in ki predstavlja osnovo za razvoj trajnostne 

ponudbe. RDO v okviru svoje razvojne funkcije izvajalcem turističnih programov in proizvodov (oziroma 

turističnim in s turizmom povezanim ponudnikom) NUDI PODPORNO OKOLJE ZA UVELJAVLJANJE 

TRAJNOSTNIH NAČEL v njihovem poslovanju in izvajanju turističnih programov ter proizvodov (preko 

informiranja, usposabljanja, zbiranja dokumentov, pripravljanja priporočil, svetovanja, zbiranja novosti 

in sprememb glede zakonodaje ipd.). Tako bodo ponudniki stremeli k napredku in razvijanju ponudbe v 

smeri trajnostnega razvoja.   

 

CILJ je, da se turistični proizvodi/programi in njihovi nosilci (oziroma turistična ponudba) razvijajo po 

načelih trajnostnega turizma, ki gradijo na oziroma udejanjajo vse tri sestavine trajnostnega razvoja: (1) 

okoljsko, (2) družbeno in (3) gospodarsko. 

 

 

Trajnostni razvoj je utemeljen na uravnoteženosti okoljskih, družbenih in gospodarskih vidikov, ki so 

medsebojno povezani in dopolnjujoči. V kontekstu trajnostnih turističnih proizvodov in programov 

(oziroma turistične ponudbe) se okoljski vidiki nanašajo na: 

                                                
22

 Slovenska turistična organizacija (kot tudi Ministrstvo za gospodarstvo) opredeljuje, da je »Trajnostni oziroma zeleni turizem  
razvojna priložnost Slovenije in nujna razvojna smer za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti slovenskega turizma. Aktivnosti 
STO temeljijo na konceptu trajnostnega razvoja, saj le-ta ni posebna oblika turizma, pač pa morajo biti principi in prakse 
trajnostnega razvoja turizma aplicirani v vse oblike turizma, destinacij in produktov.« 
 
23 Uporabljena metodologija za pripravo priporočil in kriterijev temelji na: 

 EU ECO Label standardu ( Evropska komisija) 

 Izhodiščih iz WRI/WBCSD Greenhouse Gas Protocol-a3, World Resources Institute ter World 

 Business Council for Sustainable Development, 

 Priporočilih za zmanjšanje sektorskih vplivov na podnebje CTV013 Hospitality Sector 

 Angleška agencija Carbon Trust 

 The Global Sustainable Criteria5, The Partnership for Global Sustainable Tourism Criteria 

 FTTSA Guide To Certification Procedures6, Fair Trade in Tourism South Africa 

 Priročniku za hotele za razvoj trajnostnih poslovnih modelov, STO 
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a. NARAVNO OKOLJE, ki zajema zrak, vodo, zemljo, naravo, živalstvo, rastlinstvo in ljudi ter povezave 

med njimi.  

b. DRUŽBENI IN GOSPODARSKI VIDIK vključujeta področja zaposlovanja in dela, pravičnost odnosov, 

potrošniška vprašanja ter vključenost in razvoj lokalnih skupnosti. 

 

1. SISTEM ZMANJŠEVANJA VPLIVOV NA OKOLJE 

 

Za turistični proizvod/program/ponudbo je vzpostavljen sistem merjenja in zmanjševanja vplivov na 

okolje, ki odgovarja njegovi velikosti in vsebini ter upošteva vplive na ekološke procese, biotsko 

raznovrstnost, življenjske pogoje in kulturno celovitost. 

 

a. Za turistični proizvod/program/ponudbo je izdelan pregled predvidenih vplivov na okolje, načrt 

zmanjševanja najpomembnejših vplivov in sistem spremljanja uspešnosti – enako velja za 

ponudnika. 

b. Turistični proizvod/program/ponudba oziroma ponudnik ima znak za okolje (EU Ecolabel – okoljsko 

marjetico) oziroma ima Eko certifikat ali kateri drugi uradni certifikat, ki ga je izdal certifikacijski 

organ in s katerim potrjuje prijaznost do okolja. 

c. Za turistični proizvod/program/ponudbo je vpeljan sistem merjenja in zmanjševanja vplivov na 

okolje, ki po strukturi in vsebini ustreza znaku za okolje, vendar ni certificiran. 

d. Turističnemu proizvodu/programu/ponudbi je bilo podeljeno kakšno drugo priznanje ali nagrada 

za prijaznost do okolja. 

e. Ponudnik je vključen v sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij EMAS (ECO - Management 

and Audit Scheme)/ima certificiran ISO 14001 sistem upravljanja z vplivi na okolje/ima sistem 

upravljanja z vplivi na okolje, ki po strukturi in vsebini ustreza certifikatu EMAS ali ISO 14001, 

vendar ni certificiran. 
 

Viri preverjanja: certifikati, priznanja, nagrade. 

 

2. VPLIV NA PODNEBNE SPREMEMBE 

 

Ponudnik vrednoti vplive predlaganega turističnega proizvoda/programa/ponudbe na podnebne 

spremembe in ima vzpostavljene postopke za njihovo zmanjšanje ter doseganje ogljične nevtralnosti. 

 

 Za predlagani turistični proizvod/program/ponudbo je izračunan ogljični odtis. 

 Izdelan je akcijski načrt zmanjševanja ogljičnega odtisa turističnega proizvoda/programa/ponudbe 

(več o zmanjševanju odtisa na področju energetike). 

 Izdelan je postopek doseganja ogljične nevtralnosti z ogljično izravnavo. 
 

Viri preverjanja: certifikati, priznanja, nagrade. 
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3. ENERGETSKA UČINKOVITOST IN OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 

 

Predlagani turistični proizvod/program/ponudba je energetsko učinkovit in uporablja obnovljive vire 

energije. Ponudnik ima izdelan sistem merjenja porabe energije in akcijski načrt za povečanje energetske 

učinkovitosti ter za povečanje deleža energije iz obnovljivih virov v celotni porabi energije. 

 

a. Turistični proizvod/program/ponudba vsebuje aktivnosti, ki ne zahtevajo prevozov z vozili s 

pogonom na naftne derivate (turizem brez avtomobila). 

b. Turistični proizvod/program/ponudba  vsebuje oziroma spodbuja uporabo energetsko učinkovite 

mobilnosti (prevoz ljudi in blaga): vozila (hibridi, nizka poraba goriva), tipi prevoza (javni promet, 

car-pooling). 

c. Turistični proizvod/program/ponudba vsebuje uporabo stavb energetskega razreda A – C. 

d. Turistični proizvod/program/ponudba vsebuje ogrevanje prostorov, bazenov in sanitarne vode z 

obnovljivimi viri energije (sonce, geotermalna energija, lesna biomasa) in z učinkovitimi 

tehnologijami (soproizvodnja toplote in električne energije). 

a. Ponudnik ima izdelan sistem merjenja porabe vode ter oblikuje in izvaja akcijski načrt za 

zmanjšanje porabe vode (kadar je to glede na vsebino turističnega proizvoda/programa smiselno; 

npr. za kopališča, terme). 
 

Viri preverjanja: 

- Opis energetskega knjigovodstva in akcijskega načrta za povečanje energetske učinkovitosti in povečanje deleža energije 

iz obnovljivih virov v celotni porabi energije. 

- Ponudnik uporablja energetsko učinkovito pisarniško opremo z oznako Energy Star. 

- Ponudnik spodbuja uporabo energetsko učinkovite mobilnosti (prevoz ljudi in blaga): vozila (hibridi, nizka poraba goriva), 

tipi prevoza (javni promet, car-pooling). 

- Ponudnik uporablja gospodinjske aparate z razredom energijske učinkovitosti najmanj A 

- Ponudnik uporablja varčne sijalke in inteligentne sisteme luči 

 

4. PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE 

 

Predlagani turistični proizvod/program prispeva k prilagajanju na podnebne spremembe (npr. prinaša 

turistične vsebine, ki bodo primerne za pričakovane povišane temperature). 

 

5. RAVNANJE Z ODPADKI 

 

Turistični proizvod/program/ponudba je okolju prijazen na področju ravnanja z odpadki ter porabe 

dobrin iz materialov za enkratno uporabo in potrošnega materiala. 

 

a. Turistični proizvod/program/ponudba oziroma ponudnik deluje po načelu petstopenjske hierarhije 

ravnanja z odpadki, pri čemer je najbolj poudarjeno preprečevanje in zmanjševanje nastajanja 

odpadkov: 
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 Ne vsebuje uporabe nepotrebne papirne in plastične galanterije za enkratno uporabo 

(uporaba dozatorjev mila in šamponov, izogibanje servirnim porcijam v plastični in papirni 

embalaži (pijač, sladkorja), uporaba brisač iz blaga, itd.). 

 Je varčen glede porabe papirja (dvostransko tiskanje in kopiranje, uporaba recikliranega 

papirja, ukrepi za zmanjšanje tiskanja, komuniciranje brez porabe papirja, itd). 

 Je varčen glede porabe potrošnega materiala (tonerji, osveževalci zraka, itd.). 

b. Identificirani so viri odpadkov in izdelan načrt njihovega ločevanja ter zmanjšanja količine 

odpadkov, s poudarkom na odpadkih, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati. 

 

6. RAVNANJE S KEMIKALIJAMI 

 

Ponudnik ima izdelan sistem ravnanja s kemikalijami. 

 

a. Minimizira uporabo škodljivih snovi in jih nadomešča z neškodljivimi proizvodi, kadar so ti na voljo. 

b. Izdelan je sistem ravnanja s kemikalijami z identificiranjem virov ter ukrepi za zmanjšanje količine 

škodljivih snovi. 

c. Kjer se v okviru turističnega proizvoda/programa/ponudbe uporabljajo čistila, barve, gnojila, 

pesticidi, maziva, razkužila in pralna sredstva, se uporabljajo okolju prijazni proizvodi z Znakom za 

okolje Evropske unije (EU Ecolabel – okoljska marjetica), Eko certifikatom ali drugim certifikatom za 

okolju prijazne proizvode. 
 

Viri preverjanja: certifikati. 

 

7. ZVOČNO IN SVETLOBNO ONESNAŽENJE, IZLIVI, EROZIJA TAL, TANJŠANJE OZONSKEGA PLAŠČA, 

ONESNAŽENJE ZRAKA IN PRSTI 

 

Turistični proizvod/program/ponudba ne obremenjuje okolja z zvočnim in svetlobnim onesnaženjem, 

izlivi, erozijo tal, tanjšanjem ozonskega plašča ter onesnaženjem zraka in prsti. 

 

8. OHRANJANJE NARAVE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 

 

Turistični proizvod/program/ponudba prispeva k ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti, vključno z 

zaščito in vzdrževanjem zaščitenih habitatov in območij z visoko naravno vrednostjo. Kakršnekoli motnje 

naravnih ekosistemov so zmanjšane na minimum in sanirane. 

 

a. Turistični proizvod/program/ponudba vsebuje aktivnosti in način njihovega izvajanja, ki ne škoduje 

naravi (pohodništvo, planinarjenje, opazovanje ptic, odkrivanje kulinaričnih posebnosti regije, s 

poudarkom na ekološko in lokalno pridelani hrani, itd.) ali ki prispeva k ohranjanju narave 

(renaturacija zemljišč, izobraževanje, ozaveščanje…). 

b. Aktivnosti turističnega proizvoda/programa/ponudbe, ki potekajo na varovanih območjih (Natura 

2000, naravni spomeniki, rezervati in parki, območja z visoko naravno vrednostjo), so skladne z 

ustreznimi zakonsko predpisanimi omejitvami človeških dejavnosti. 
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c. Turistični proizvod/program/ponudba ne bo povzročil spremembe namembnosti in pozidave 

kmetijske zemlje. 

 

9. VARSTVO ŽIVALI 

 

Turistični proizvod/program/ponudba ne prispeva k zajemanju in/ali pridržanju prostoživečih živali v 

ujetništvu in ne povzroča interakcij s prostoživečimi živalmi, ki bi lahko škodljivo vplivale na sposobnost 

preživetja njihove populacije v naravi. 

 

10. DOSTOPNOST ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Turistični proizvod/program/ponudba  zagotavlja dostopnost za ljudi s posebnimi potrebami. 

 

a. Turističnemu proizvodu/programu/ponudbi je bil podeljen certifikat »Invalidom prijazno«. 

b. Turistični proizvod/program/ponudba je zasnovan tako, da zagotavlja fizično dostopnost v vse 

zgradbe, zunanje površine in ostale dele programa vsem ljudem, ne glede na njihove fizične 

omejite, invalidnost ali starost. 

c. Informacije so slepim in slabovidnim ter gluhim posredovane na primeren način (v vizualni oziroma 

avdio obliki). 

 
Viri preverjanja: Certifikat »invalidom prijazno«, Dokazila za dostopnost za ljudi s posebnimi potrebami, informativni materiali, 

prilagojeni ljudem s posebnimi potrebami. 

 

11. NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA 

 

Turistični proizvod/program/ponudba vključuje in promovira naravno in kulturno dediščino ter odraža 

lokalno identiteto. 

 

a. Oblika in vsebina turističnih dejavnosti v okviru turističnega proizvoda/programa/ponudbe se 

navezuje na naravno in kulturno dediščino in lokalne znamenitosti . 

b. V okviru turističnega proizvoda/programa/ponudbe so izdelane smernice za obnašanje turistov na 

območjih z naravno in kulturno dediščino, ki se posredujejo preko primernih komunikacijskih 

kanalov (spletna stran, v pisni in/ali ustni obliki). 

c. Turistični proizvod/program/ponudba ne ovira dostopa do teh območij lokalnim prebivalcem. 

d. Turistični proizvod/program/ponudba vsebuje elemente lokalne obrti, arhitekture in kulturne 

dediščine pri oblikovanju ambienta v nastanitvenih in poslovnih objektih. 

e. Gastronomska ponudba v okviru turističnega proizvoda/programa/ponudbe odraža lokalno 

identiteto in temelji na lokalnih, sezonskih sestavinah. 

f. Spominki v okviru turističnega proizvoda/programa/ponudbe promovirajo naravno in kulturno 

dediščino in odražajo lokalno identiteto. 

g. Ponudnik ima vzpostavljen sistem prispevanja (v denarju ali naravi) za varovanje lokalne naravne in 

kulturne dediščine. 
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Viri preverjanja: promocijski material turističnega proizvoda/programa (spletna stran, tiskovine, itd). 

 

12. NABAVNA VERIGA 

 

Za izvajanje turističnega produkta/programa/ponudbe ponudnik nabavlja in ponuja okolju in ljudem 

prijazno blago in storitve, ki jih na trajnostni način proizvajajo lokalni podjetniki/umetniki/kmetovalci 

(hrana, pijača, umetniški in obrtniški izdelki itd). Okoljska in družbena merila so vključena v specifikacije, 

razpisne pogoje in pogodbe. 

 

a. Ponudnik ima izdelano nabavno politiko in minimalne standarde za dobavitelje, ki upoštevajo 

okoljske in družbene kriterije. Prednost je dana lokalnim, ekološko usmerjenim ter pravično-

trgovinskim dobaviteljem ter okolju prijaznim proizvodom in storitvam. 

b. Ponudnik pri nabavi za izvajanje turističnega proizvoda/programa/ponudbe daje prednost 

certificiranim okolju prijaznim proizvodom in storitvam s certifikati Eko certifikat, okoljska 

marjetica (EU Ecolabel), Energy Star, itd. 

c. Ponudnik se za izvajanje turističnega proizvoda/programa/ponudbe povezuje v trajnostno verigo z 

drugimi deležniki, ki so nosilci certifikatov in nagrad za okoljsko in družbeno osveščenost: Eko 

praktik, EMAS, ISO 14001, ISO 26000, nagrada Zelena pisarna (Planet GV), nagrada Energetika.net, 

itd. 

d. Izdelki in spominki, ki so del turističnega proizvoda/programa/ponudbe so izdelani lokalno iz 

lokalnih naravnih materialov, reciklabilni in minimizirajo nastajanje odpadkov. 

e. Ponudnik se za potrebe turističnega proizvoda/programa/ponudbe oskrbuje s toploto iz lokalnih 

obnovljivih virov (lesne biomase). 

f. Ponudnik v okviru proizvoda/programa/ponudbe promovira kakovostne lokalne ponudnike - 

manjše lokalne podjetnike, umetnike, obrtnike, kmetovalce, itd. 

g. Ponudnik ima za turistični proizvod/program/ponudbo izdelan akcijski načrt povečevanja deleža 

vsebnosti lokalnih, ekoloških, sezonskih in pravično-trgovinskih proizvodov in storitev. 

h. Turistični proizvod/program/ponudnik prispeva k ustvarjanju novih lokalnih delovnih mest 
 

Viri preverjanja: certifikati dobaviteljev in lokalnih ponudnikov, opis zelene dobavne verige z navedbo deležnikov, certifikatov in 

drugih dokazil o okoljski prijaznosti oziroma trajnostnosti, promocijski material ponudnika. 

 

13. INFORMACIJE O NARAVNEM, DRUŽBENEM IN KULTURNEM OKOLJU 

 

Predstavitveni in promocijski materiali za predlagani turistični proizvod/program vsebuje informacije o 

njegovi trajnostnosti ter naravnem, družbenem in kulturnem okolju, v katerega je umeščen. Uporabnike 

ozavešča o občutljivosti okolja ter o načinu delovanja in pravilih obnašanja, kjer je to potrebno. 

 

a. Za turistični proizvod/program/ponudbo so izdelani predstavitveni in promocijski materiali, ki 

turiste obveščajo in ozaveščajo o trajnostnosti proizvoda/programa ter o naravnem, družbenem in 

kulturnem okolju, v katerega je umeščen, in njegovih posebnostih in občutljivostih. 
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b. Za turistični proizvod/program/ponudbo so izdelani materiali ali informacije, ki gostom nudijo 

konkretne ideje za okolju bolj prijazno delovanje in obnašanje (racionalno ravnanje z vodo, 

ločevanje odpadkov, spoštovanje narave, podpora lokalnim produktom itd.). 

 

Viri preverjanja: promocijski in ozaveščevalni material, spletna stran in drugi komunikacijski kanali. 

 

14. INFORMACIJE O LOKALNIH PONUDNIKIH IN PARTNERSTVA 

 

Ponudnik v okviru predlaganega turističnega proizvoda/programa nudi informacije o drugih lokalnih 

ponudnikih kakovostnih trajnostnih produktov in storitev. 

 

a. Za turistični proizvod/program/ponudbo so izdelani informacijski in promocijski materiali (spletna 

stran, brošure, itd.), ki nudijo informacije o trajnostno naravnanih lokalnih produktih in storitvah 

(lokalnih tržnicah, dobrih lokalnih restavracijah, prodajalnah z izdelki in spominki in drugih 

ponudnikih, ki upoštevajo načela trajnostnega razvoja − uporabljajo/prodajajo ekološko, lokalno, 

pravično pridelana živila, prodajajo lokalno pridelane spominke iz okolju prijaznejših materialov 

itd.). 

b. Turistični proizvod/program vsebuje uporabo promocijskega materiala drugih kakovostnih lokalnih 

ponudnikov produktov in storitev, ki upoštevajo načela trajnostnega turizma. 

c. Turistični proizvod/program se partnersko povezuje z drugimi lokalnimi ponudniki kakovostnih 

trajnostnih produktov in storitev. 
 

Viri preverjanja: Promocijski in ozaveščevalni materiali drugih lokalnih ponudnikov, spletna stran in drugi komunikacijski kanali, 

oblikovana partnerstva z drugimi lokalnimi ponudniki kakovostnih trajnostnih produktov in storitev. 

 

15. OZAVEŠČENOST IN USPOSOBLJENOST ZAPOSLENIH 

 

Zaposleni pri ponudniku so ozaveščeni za trajnostno ravnanje in usposobljeni za komuniciranje 

trajnostnosti turističnega proizvoda/programa. 

 

a. Za turistični proizvod/program je izdelan sistem usposabljanja zaposlenih za njihovo okolju prijazno 

in družbeno odgovorno ravnanje 

b. Za turistični proizvod/program/ponudbo je izdelan sistem usposabljanja zaposlenih za 

komuniciranje elementov trajnostnosti gostom. 
 

Viri preverjanja: opis sistema notranjega komuniciranja in izobraževanja ponudnika 

 

DODATNA PRIPOROČILA ZA PONUDNIKA  

 

16. SISTEM TRAJNOSTNEGA MENEDŽMENTA 

 

Ponudnik ima izdelan sistem trajnostnega menedžmenta, ki se nanaša na okoljsko, družbeno, kulturno, 

zdravstveno in varnostno področje. 
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a. Ponudnik ima izdelano politiko trajnostnega menedžmenta (opredelitev zavezanosti načelom 

trajnostnosti, vizija, cilji). 

b. Na osnovi politike je oblikovan konkreten in razdelan sistem trajnostnega menedžmenta z 

dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji ter aktivnostmi. 

c. Ponudnik ima izdelan način merjenja uspešnosti in rednega poročanja o izvajanju politike 

trajnostnega menedžmenta. 

d. Zaposleni ponudnika so seznanjeni s sistemom trajnostnega menedžmenta in ga aktivno izvajajo. 

e. Ponudnik politiko trajnostnega menedžmenta učinkovito komunicira navznoter in navzven. 

 
Viri preverjanja: dokumenti ponudnika, intervjuji z zaposlenimi, poročila. 

 

17. SPOŠTOVANJE DELAVSKIH PRAVIC 

 

Ponudnik spoštuje delavske pravice in skrbi za socialno varnost ter dostojno plačilo svojih zaposlenih. 

Upoštevana je veljavna zakonodaja RS (Zakon o delovnih razmerjih) in standardi Mednarodne 

organizacije dela (ILO). 

 

a. Ponudnik ima z zaposlenimi sklenjene veljavne pogodbe o zaposlitvi. 

b. Zaposleni pri ponudniku za svoje delo prejemajo dostojno plačilo, ki jim omogoča dostojno 

življenje. 

c. Ponudnik za svoje zaposlene redno plačuje prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. 

d. Zaposleni pri ponudniku imajo pravico do zakonsko predpisanega plačanega dopusta. 

e. Ponudnik nadure svojih zaposlenih plačuje ali drugače kompenzira, število delovnih ur in njihova 

razporeditev ne presega legalnega okvirja ali okvirja ILO. 

f. Zaposleni pri ponudniku so deležni usposabljanj. 

 
Viri preverjanja: notranja poročila in izjava ponudnika, intervjuji z delavci in vodilnimi. 

 

18. PODPORA LOKALNI SKUPNOSTI 

 

Ponudnik aktivno podpira iniciative za trajnostni družbeni, okoljski in infrastrukturni razvoj lokalne 

skupnosti. 

a. Ponudnik del dobička namenja javnemu interesu lokalne skupnosti, lahko preko denarja, plačila v 

naravi ali dela. 

b. Ponudnik je v sodelovanju z lokalno skupnostjo izdelal načrt podpore trajnostnemu razvoju 

lokalnega okolja. 

 
Viri preverjanja: dokazila o plačilih iniciativam lokalne skupnosti (oziroma dokazi o plačilu v naravi ali opravljenem delu), finančna 

poročila o plačah ali drugi prispevki, plačanih lokalni delovni sili. 

 

19. OZAVEŠČANJE TURISTOV 
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Ponudnik svoje goste ozavešča o občutljivosti naravnega, družbenega in kulturnega okolja, v katerega so 

pripotovali. Ozavešča jih tudi o trajnostnem turizmu in lastnem trajnostnem poslovanju ter o načinu 

delovanja in pravilih obnašanja, kjer je to potrebno. Turisti so tako uporabniki kot multiplikatorji 

trajnostnega turizma. 

 

a. Predstavitveni in promocijski materiali ponudnika (elektronskih, tiskanih) vsebujejo informacije o 

naravnem, družbenem in kulturnem okolju, v katerem ponudnik deluje, in o okolju prijaznem 

načinu delovanja ter pravilih obnašanja gostov, kjer je to potrebno (npr. v zaščitenih območjih, v 

stiku z živalmi, itd.). 

b. Ponudnik v svojih predstavitvenih materialih (elektronskih, tiskanih) jasno predstavlja informacije o 

načelih trajnostnega poslovanja in spodbujanju trajnostnega turizma (v kolikor ima ponudnik 

politiko trajnostnega poslovanja/menedžmenta, naj bo le-ta vidna na spletni strani). 

c. Ponudnik informacije o trajnostnem poslovanju aktivno vključuje v svoje trženjske aktivnosti 

(oglaševanje, PR, korporativno komuniciranje), s čimer ozavešča tudi svoje poslovne partnerje in 

širšo javnost. 

 
Viri preverjanja: promocijski in ozaveščevalni material, spletna stran in drugi komunikacijski kanali. 

 

20. SPOŠTOVANJE ZAKONODAJE 

 

Ponudnik pozna in v celoti spoštuje relevantno zakonodajo RS (okoljsko, delovno, potrošniško, na 

področju turizma in gostinstva, itd.). 
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7. STRATEŠKI RAZVOJNI IN TRŽENJSKI PRINCIPI DELOVANJA  
 

 

V nadaljevanju predstavljamo KROVNI PRINCIP DELOVANJA REGIJE – NA RAZVOJNEM IN TRŽENJSKEM 

PODROČJU (v  obliki smernic, koncepta). Prioritete in strategije bodo predstavljene v poglavju 8, vse 

natančnejše trženjske opredelitve pa v naslednjih poglavjih dokumenta. 

 

 

7.1 Razvojni principi delovanja 
 

 

Razvojno področje delovanja na nivoju regije povzemamo v 10 RAZVOJNIH PRINCIPOV delovanja: 

 

1. Upravljanje regije kot skupne turistične destinacije poteka preko RDO OSREDNJA SLOVENIJA, KI JE 

MOČNA NA TRŽENJSKI FUNKCIJI, MEDTEM KO SE NA RAZVOJNEM PODROČJU TESNO USKLAJUJE IN 

POVEZUJE Z REGIJSKO RAZVOJNO PLATFORMO, ki jo upravlja RRA LUR (gre za vsebinsko 

usklajevanje, ustrezno zastopanost turizma na strateški ravni v strateškem razvojnem programu na 

ravni regije in turističnih projektov v izvedbenih načrtih, z usklajevanjem preko RDO), IN RAZVOJNO 

PLATFORMO NA MEDLOKALNI RAVNI, ki jo opravljajo nosilci organiziranosti na medlokalni ravni.   

 

2. Regija skozi RDO ustvarja pogoje za RAZVOJ BOLJ UGODNEGA POSLOVNEGA OKOLJA ZA RAZVOJ IN 

POZICIONIRANJE TURIZMA KOT POMEMBNE GOSPODARSKE PANOGE V REGIJI. Turizem tako v 

strateškem razvojnem programu na nivoju regije kot tudi na nivoju občinskih uprav pridobi močnejšo 

pozicijo. Za razvoj je potrebno ugodno poslovno okolje na občinskem nivoju, ki zahteva, da se s tem 

področjem nekdo sistematično ukvarja – vsaka občina ima znanega koordinatorja za turizem 

(specifičnost občin onemogoča opredelitev obsega delovnega časa).  

 

3. Regija kot celota POD REGIJSKO TRŽNO ZNAMKO Ljubljana – Regija Osrednja Slovenija 

PREDSTAVLJA RAZVOJNO IN TRŽENJSKO PLATFORMO, skozi katero se učinkoviteje in uspešneje 

uresničujejo razvojni, investicijski, trženjski in drugi projekti, ki se razvijajo na ravni posameznih občin 

ali na medlokalni ravni (primer Srce Slovenije), ob tem pa se pod krovno znamko izvaja skupna 

promocija regije.  

 

4. INTERES REGIJE IN RDO JE, DA SE OBČINE POVEZUJEJO NA PRODUKTNI, GEOGRAFSKI OZIROMA NA 

RAZVOJNI OSNOVI, saj so razvojni momenti od spodaj navzgor tako močnejši, učinki pa večji 

(primer Razvojnega partnerstva Srca Slovenije).  Vzpostavljene so jasne sinergije in odsotne vsakršne 

možnosti podvajanja funkcij med lokalno in regionalno ravnijo. Organizirana ožja ali širša lokalna 

območja imajo skozi svoje nosilce ključne partnerje pri strateškemu načrtovanju in izvedbenemu delu 

RDO. V skupni regijski zgodbi so učinki za lokalni nivo torej večji, če imajo občine na ožjem ali širšem 

lokalnem nivoju partnerja, ki jih povezuje, združuje, predvsem pa upravlja razvoj – kar pa ne pomeni, 

da mora biti to standard. 
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5. V sodelovanju z RRA LUR, nosilci organiziranosti na medlokalnem območju in nosilci na lokalnih 

območjih se AKTIVNO UPRAVLJA POLITIKA DOSTOPA DO AKTUALNIH RAZPISOV (vključujejo se 

različni mehanizmi in področja) in pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev in drugih spodbud za 

uresničevanje podjetniških in razvojnih projektov (na ravni ponudnikov, občin in celotnega območja).  

 

6. AKTIVNO DELO NA RAZVOJU TURISTIČNIH PROIZVODOV (in programov) ter spodbujanje in 

usmerjanje razvoja novih podjetniških iniciativ (za razvoj novih turističnih proizvodov in investicij v 

novo ponudbo). 

 

7. REGIJSKA RAVEN POVEZOVANJA SI PRIZADEVA, DA Z RAZVOJNEGA KOT TRŽENJSKEGA VIDIKA NUDI 

KONKRETNO VREDNOST ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE OZIROMA PODJETNIKE (dostop do informacij 

in razpisov, podpora pri realizaciji projektov, učinkovito trženje, promocija, pospeševanje prodaje in 

razvoj prodajnih mest, pomoč pri razvoju turističnih proizvodov in oblikovanju turističnih programov).  

 

8. SPODBUJANJE/POSPEŠEVANJE KAKOVOSTI, skozi oblikovanje kriterijev kakovosti, znamke kakovosti 

in podporo v obliki izobraževanja ter prenosov dobrih praks. 

 

9. USMERJANJE IN SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA – na vseh ravneh (lokalna, destinacija, 

turistični ponudniki), skozi spodbujanje razvoja podpornega okolja za uveljavljanje trajnostnih načel v 

njihovem poslovanju in izobraževanje na tem področju. 

 

10. POVEZOVANJE Z DRUGIMI PANOGAMI (kmetijstvo, promet, kultura, šport), kar je ključno tako za 

doseganje večjih učinkov turističnih projektov kot tudi za oblikovanje ustreznega podpornega okolja. 

 

 

 

7.2 Trženjski principi delovanja  
 

 

Trženjski koncept delovanja na nivoju regije povzemamo v 10 TRŽENJSKIH PRINCIPOV 

delovanja (trženjski koncept pa v nadaljevanju še podrobneje opredeljujemo): 

 

1. NAJPREJ PRESTAVLJAMO KROVNI TRŽENJSKI KONCEPT – OSNOVNO »FILOZOFIJO« POVEZOVANJA IN 

DELOVANJA NA NIVOJU REGIJE: V modelu turistične regijske destinacijske funkcije za Osrednjo 

Slovenijo želimo ustvariti takšen TRŽENJSKI MODEL, ki bo temeljil na (1) sodelovanju sicer izredno 

raznolike strukture občin znotraj regije, (2) izkoriščanju tistega, kar ima moč in potencial že danes in 

(3) iskanju sinergij ter pridobivanju koristi za vse – TAKŠEN MODEL, KI BO OMOGOČIL, DA BO: 

 PRVIČ: LJUBLJANA BOLJE IZKORISTILA PRIVLAČNO PONUDBO V OKOLICI in tako z oblikovanimi 

integralnimi turističnimi proizvodi (oziroma s konkretnimi prodajnimi programi, paketi, izleti) 

spodbujala in usmerjala tuje obiskovalce Ljubljane ter domačine v odkrivanje regije (jasno 
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strukturirana tematska ponudba po ciljnih skupinah). Pričakovani učinki, razdeljeni tako med 

Ljubljano kot okolico, so: podaljšanje bivanja v Ljubljani oziroma regiji, povečanje potrošnje 

obiskovalcev (ki trošijo tako v Ljubljani kot tudi izven Ljubljane, pri manjših ponudnikih), zaradi več 

možnosti in raznolike ponudbe povečanje zadovoljstva obiskovalcev, osnova za vzpostavljanje 

diferenciacije do drugih mestnih destinacij (preplet glavnega mesta in zelene okolice). 

 DRUGIČ: OKOLICA LJUBLJANE (posamezni turistični kraji, ponudniki oziroma destinacije) PA BO 

S SKUPNIM TRŽENJEM Z LJUBLJANO LAŽJE, HITREJE, Z MANJ VLAGANJA IN Z VEČJIMI UČINKI 

dosegala prepoznavnost in prodajo na mednarodnem turističnem trgu, kjer samostojno ne bi bili 

konkurenčni in privlačni. Okolica Ljubljane je lahko izletniška točka (za tujega gosta, ki biva v 

Ljubljani, ali za Ljubljančane in ciljne segmente od drugod v Sloveniji, lahko pa je stacionarna 

destinacija (če ima turistične nastanitvene zmogljivosti), ki jih privlačnost zvišuje bližina Ljubljana. 

Pričakovani učinki so: Povečanje povpraševanja oziroma obiska – tako izletniškega kot 

stacionarnega, povečana potrošnja, povečana prepoznavnost, z združevanjem trženjskih naporov 

doseganje večjih učinkov, razvoj podjetništva in ustvarjanje novih delovnih mest.  Koncept je 

prikazan v nadaljevanju v shemi št. 6. 

 

2. LJUBLJANA KOT PRESTOLNICA IN RAZVITA TURISTIČNA (poslovna in city break) DESTINACIJA 

PREDSTAVLJA KLJUČNI KAPITAL IN TRŽENJSKI MOMENT ZA USTVARJANJE PREPOZNAVNOSTI NA 

TUJIH TRGIH – zato je tudi vizualno vpeta v regijsko znamko Ljubljana – Regija Osrednja Slovenija.  

Bolj podroben koncept pozicioniranja na tujih trgih je predstavljen v poglavju 9.3.4. 

 

3. Večina občin oziroma krajev ni dovolj turistično privlačna, sploh pa ne konkurenčna in sami ne morejo 

doseči želene prepoznavnosti na trgu – SKUPNA ZNAMKA (kot tudi ostale znamke na medlokalni 

ravni) PA DAJE TO OSNOVNO PLATFORMO, tako za lažje geografsko pozicioniranje kot tudi za 

vsebinsko prepoznavnost. 

 

4. PREPOZNAVNOST REGIJE SE GRADI SKOZI POZICIONIRANJE REGIJE KOT EDINSTVENEGA PREPLETA 

KREATIVNE URBANOSTI IN PRIVLAČNE AVTENTIČNOSTI ZELENE OKOLICE – ki se mora odraziti v 

programih, ki omogočajo ta preplet (programi odkrivanja okolice iz Ljubljane – kot tudi Ljubljane 

oziroma regije iz okolice).  

 

5. DANES SE NA REGIJSKEM NIVOJU (SKOZI REGIJSKO PLATFORMO) LAHKO TRŽIJO LE TISTI TURISTIČNI 

PROIZVODI IN PROGRAMI, KI JIH JE MOGOČE ORGANIZIRATI, IZPELJATI in to na ravni, ki ustvarja 

zadovoljnega obiskovalca. V okviru projekta se morajo pripraviti ustrezni kriteriji/standardi, hkrati pa 

je model naravnan razvojno (nadgrajujemo tisto ponudbo, ki še ni dovolj privlačna in konkurenčna). 

 

6. REGIJA SE MORA NAJPREJ RAZVITI, POZICIONIRATI IN ZAČETI DELOVATI NA DOMAČEM TRGU – zato 

je domači trg za ponudbo na regijskem nivoju zelo pomemben. Obisk bo spodbudil razvoj dodatne 

ponudbe, zviševal kakovost in ustvarjal pomen o potencialih turizma kot podjetniške priložnosti, 

ustvaril preizkušeno storitev, s tem pa izboljšal možnosti za nastope na tujih trgih. 

 

7. DANES RAZDROBLJENA PONUDBA V OKOLICI LJUBLJANE SE POVEŽE V INTEGRALNE TURISTIČNE 
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PROIZVODE – KI JIH ZDRUŽUJEMO POD TEMATSKIMI SKLOPI ( Glej poglavje 9 strategija turističnih 

proizvodov), pravo vrednost pa bo dobila šele takrat, ko bo izhajala iz in gradila na lokalni identiteti – 

največji potencial imajo že danes tematske zgodbe, ki oživljajo stare tradicije, obrti in običaje. 

 

8. Veliko ponudbe v okolici ni organizirane oziroma doživetje ni privlačno v primeru individualnega 

obiska brez vodiča. ZATO SE SPODBUJA OBLIKOVANJE ORGANIZIRANIH PROGRAMOV, SAJ JE 

DOŽIVETJE BOLJ KAKOVOSTNO, POTROŠNJA NA GOSTA PA TUDI VEČJA; seveda pa lahko odkrivajo 

območje tudi v lastni režiji, a na podlagi namigov, priporočil, podanih v programih in seveda na 

internetu ter v promocijskih gradivih. 

 

9. SPODBUJANJE PRETOČNOSTI IN KROŽENJA OBISKOVALCEV OZIROMA TURISTOV (med njimi tudi 

domačini) ZNOTRAJ REGIJE (po načelih interne prodaje in navzkrižnega trženja) – tako enodnevnih 

oziroma izletniških obiskovalcev kot tudi tistih, ki so nameščeni v določeni destinaciji. Vsaka točka 

hkrati informira o drugi ponudbi (podaja informacije o svoji ponudbi in informacije o ponudbi 

sosednjih ponudnikov kot tudi regije). Ob tem pa poteka tudi spodbujanje notranjega pretoka 

domačinov po območju, saj so domačini pomembna ciljna skupina, ki ustvarja obisk, hkrati pa je 

pomembno, da poznajo regijo in znamko  ter da se z njo identificirajo. 

 

10. Razvojno-trženjski model USMERJA DESTINACIJE K RAZVOJU JASNE, LE POSAMEZNI DESTINACIJI 

LASTNE IDENTITETE, na kateri temelji razvoj ponudbe in prodajnih programov (po kateri postane 

prepoznavna v okviru regije, hkrati pa s to identiteto prispeva k atraktivnejši in konkurenčnejši 

ponudbi celotne regije) – hkrati gre za koncept mreženja, povezovanja. 

 

 

Shema št. 5: Prikaz koncepta pretoka in kroženja obiskovalcev v regiji 

 



 

 

 
 

Shema št. 6: Prikaz trženjskega koncepta, ki pojasnjuje način povezovanja in pretoka gostov znotraj regije 

Ljubljana kot 
IZHODIŠČE 

za odkrivanje regije 
(izleti v zeleni objem 
Ljubljane, po temah)
Turist biva v Ljubljani 

in ob doživetju 
Ljubljane se  dodatno 
odpravi na odkrivanje 

okolice 
oziroma 

celotne regije.

KROVNI TRŽENJSKI KONCEPT, 
ki pojasnjuje način povezovanja in 

pretoka gostov znotraj regije

1. LJUBLJANA 
KOT IZHODIŠČE ZA ODKRIVANJE REGIJE

(BIVANJE V LJUBLJANI)

Okolica Ljubljane je lahko 
izletniška točka

 (za tujega gosta, ki biva v 
Ljubljani, ali za Ljubljančane 

in ciljne segmente od 
drugod v Sloveniji)

ZELENI OBJEM
(ki ga tvori 25 občin)

Okolica je lahko 
stacionarna destinacija 

(tam, kjer so nastanitve) – 
kot destinacija za 

sprostitev/aktivni oddih/
odkrivanje (od koder se 
odkriva tudi Ljubljano in 

druge kraje)

KDO?
Tuji obiskovalci v Ljubljani 

(ki so že v Ljubljani), 
večinoma individualni, saj 
je v primeru organiziranih 
tura vnaprej opredeljena

KDO?
Ljubljančani 

(ob koncih tedna)

Ljubljana kot 
IZHODIŠČE 

za odkrivanje regije 
(izleti v zeleni 

objem Ljubljane, po 
temah)
Gre za 

Ljubljančane, ki ob 
koncih tedna iščejo 
zanimive točke za 

izlete (nekaj ur, pol 
dneva, cel dan).

Tuji turisti ne odkrivajo 
le regije, temveč tudi 

širše Slovenijo 
(Ljubljana – mesto za 
odkrivanje Slovenije)
TA KONCEPT OSTAJA

KDO?
Tuji  gostje v Ljubljani ali v 

drugih slovenskih destinacijah, 
domači gostje (Ljubljana in od 

drugod v Sloveniji)

Gost lahko biva v 
okolici Ljubljane 
(pa tudi drugod v 

Sloveniji) 
in obišče Ljubljano 

v okviru izleta. 

KDO?
Tujci v destinaciji v 
okolici Ljubljane ali 

izven regije

2. LJUBLJANA 
KOT IZLETNIŠKA 

DESTINACIJA

OKOLICA
KOT IZLETNIŠKA TOČKA

OKOLICA
KOT IZHODIŠČE 

(BIVANJE NEKJE V OKOLICI 
LJUBLJANE – V REGIJI)

KDO?
Večinoma tuji  gostje, lahko 

tudi domači

LJUBLJANA kot turistična destinacija  

3. Ljubljana 
seveda še vedno 
deluje tudi kot 
SAMOSTOJNA 
DESTINACIJA 

(bivanje zgolj v Ljubljani – 
business ali leisure motiv 

prihoda)

Kongresni gostje 
bivajo v Ljubljani 

(prihod z motivom 
kongresa oziroma 
celotnega MICE 

segmenta), kot del 
programa pa so 

incentive in 
programi 
družbene 

odgovornosti v 
okolico Ljubljano, 
na točke, ki imajo 

razvito to 
ponudbo

KDO?
Tuji kongresni gostje 

v Ljubljani

3. LJUBLJANA 
KOT POSLOVNA 

DESTINACIJA



 

 

 
 

8. TEMELJNA IN POSLOVNA STRATEGIJA  
 

8.1 Kaj izhaja iz analize – kaj moramo narediti 
 

Iz ugotovitev in povzetka v obliki SWOT analize izhajajo naslednje ključne usmeritve, ki bodo podlaga za 

oblikovanje strateških smernic oziroma prioritet delovanja. Spodaj so odgovori, KAJ moramo narediti, v 

nadaljevanju bomo podali odgovore KAKO (5 prioritet, 15 strategij in številne aktivnosti). 

 

KAJ MORAMO ODPRAVITI? 

 

1. ZAPIRANJE v »občinske meje«. 

2. ZADRŽKE za izkoriščanje Ljubljane za povečanje privlačnosti in konkurenčnosti regije kot celote 

kot tudi posameznega kraja. 

3. RAZDROBLJENOST in nepovezanost ponudbe. 

4. NEZNANJE na področju oblikovanja turističnih proizvodov.  

5. NERAZUMEVANJE potencialov turizma. 

 

KAJ MORAMO ZMANJŠATI? 

 

1. FINANČNE in kadrovske ovire za razvoj turizma na lokalni ravni. 

2. INDIVIDUALNO nastopanje na trgu. 

3. SEZONSKA nihanja v povpraševanju. 

4. GENERIČNOST in povprečnost ponudbe. 

5. OMEJITVE, ki jih prinaša slabša mobilnost (javni prevoz) znotraj regije. 

 

KJE MORAMO RASTI? 

 

1. V PREPOZNAVNOSTI regije. 

2. V POTROŠNJI na gosta (v dodatni potrošnji in še posebej v izletniškem turizmu). 

3. V POVPREČNI DOBI bivanja. 

4. V ŠTEVILU PRODANIH programov. 

5. V TRAJNOSTNI PONUDBI (okoljski certifikati oziroma izpolnjevanje zelenih kriterijev). 

 

KAJ MORAMO RAZVIJATI? 

 

1. INOVATIVNE, izkustvene in avtentične proizvode, po trajnostnih načelih. 

2. VODENE PROGRAME odkrivanja okolice Ljubljane (različno trajanje, po meri ciljnih skupin). 

3. KAKOVOST ponudbe in edinstvenost izkušnje obiskovalcev. 

4. POVEZOVANJE javne, zasebne in nevladne ravni in povezovanje z drugimi panogami. 

5. INOVATIVNO in ciljno trženje. 
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8.2 Prioritete delovanja in strategije – kako bomo to naredili 
 

 

Najprej navajamo prioritetna področja delovanja = to je 5 PRIORITETNIH PODROČIJ, znotraj katerih 

oblikujemo strategije delovanja. Spodaj v shemi št. 5 prikazujemo koncept tudi shematsko, nato pa jih 

pretvarjamo v aktivnosti. Gre za relativno »standardna« področja delovanja na področju destinacijskega 

managementa, opredelili pa smo jih na osnovi ugotovljenih pomanjkljivosti v analizi stanja (ki jih moramo 

odpraviti ali zmanjšati oziroma ki jih moramo razvijati in na njih rasti). 

 

Iz tega modela nato izhajajo vse aktivnosti (projekti, ukrepi), ki bodo na koncu dokumenta opredeljene v 

akcijskem načrtu. 

 

Če povzamemo temeljne principe delovanja in upoštevamo ugotovitve iz analize (glej zgoraj), 

nas RAZVOJNO-TRŽENJSKI MODEL  

TOREJ USMERJA K NASLEDNJIM PETIM PRIORITETAM: 

 PRIORITETNA PODROČJA DELOVANJA =  

to so sklopi strategij 

STRATEGIJE ZNOTRAJ PRIORITET =  

to so področja, ki jim moramo posvečati ustrezno 

pozornost in na njih aktivno delati (strategijo nato v 

nadaljevanju pretvarjamo v konkretne aktivnosti, 

aktivnosti pa v akcijskem načrtu v ukrepe) 

V oklepaju za lažje razumevanje strategije 

pojasnjujemo, kaj moramo narediti. 

PRVIČ: Razvoj privlačne PONUDBE & 

PROIZVODOV,  

po trajnostnih načelih 

 
PRIČAKOVANI REZULTAT 1: Regija aktivno 

usmerja razvoj ponudbe in oblikuje privlačne in 

konkurenčne zelene integralne turistične 

proizvode, ki jih pretvarja v prodajne programe po 

meri posameznih ciljnih skupin. Pri tem uspešno 

izpostavlja edinstveno prodajno priložnost regije. S 

tem povečuje povpraševanje oziroma obisk, 

spodbuja kroženje gostov, povečuje potrošnjo in 

podaljšuje bivanje – v celotni regiji, tudi pri 

manjših ponudnikih in ponudnikih izven Ljubljane. 

 

1. Strategija razvoja ponudbe in turističnih 

proizvodov (= RAZVIJATI MORAMO PONUDBO 

IN NOVE TURISTIČNE PROIZVODE) 

2. Strategija oblikovanja trženjskih programov (= 

DELNE TURISTIČNE PROIZVODE MORAMO 

POVEZOVATI V ZAOKROŽENA DOŽIVETJA, PO 

MERI CILJNIH SKUPIN) 

3. Strategija spodbujanja razvoja trajnostne 

ponudbe (= OPREDELILI SMO SE ZA 

TRAJNOSTNI TURIZEM, POSTOPOMA 

UDEJANJAMO ZELENE KRITERIJE IN 

OBLIKUJEMO DOBRE ZELENE PRAKSE) 

DRUGIČ: Izboljšanje KAKOVOSTI ponudbe – 

oblikovanje KAKOVOSTNE IZKUŠNJE 

OBISKOVALCA 
 

PRIČAKOVANI REZULTAT 2: Regija učinkovito 

upravlja izkušnjo obiskovalca na nivoju regije 

(pred prihodom, v času bivanja – v domeni lokalne 

4. Strategija kakovosti (= IZBOLJŠUJEMO 

KAKOVOST NA VSEH NIVOJIH – OD 

INFRASTRUKTURE DO STORITVE) 

5. Strategija človeških virov (izobraževanje) (= 

SKOZI IZOBRAŽEVANJE IN AKTIVNO DELO Z 

LJUDMI RAZVIJAMO KAKOVOST IN IZVAJAMO 

PRENOS ZNANJ) 
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ravni, in po odhodu). Izboljša se informiranost 

(pred prihodom in v času bivanja), poveča se 

zadovoljstvo obiskovalca, s tem pa tudi potrošnja. 

 

6. Strategija pospeševanja raziskav in razvoja (= 

ZAVEDAMO SE POMENA KAKOVOSTNIH 

INFORMACIJ, ZATO VLAGAMO V RAZISKAVE IN 

RAZVOJ) 

TRETJIČ: Povezana, osredotočena in inovativna  

PROMOCIJA & PRODAJA 
 

PRIČAKOVANI REZULTAT 3: Regija skozi 

inovativne trženjske prijeme, združevanje sredstev, 

co-branding in okrepljeno promocijo učinkovito 

nagovarja opredeljene ciljne skupine in na ta način 

dosega večje trženjske učinke (povečanje 

prepoznavnosti, bolj močno pozicioniranje, 

povečanje povpraševanja). 

 

7. Strategija regijske turistične znamke (= 

RAZVIJEMO REGIJSKO ZNAMKO, VSI JO 

UPORABLJAMO IN JO UČINKOVITO 

UPRAVLJAMO) 

8. Strategija trženja in promocije (= IZVAJAMO 

PROMOCIJO REGIJE IN S KONKRETNIMI 

PONUDBAMI POSPEŠUJEMO OBISK) 

9. Strategija razvoja informacijsko-

komunikacijskih tehnologij (= RAZVIJAMO 

SODOBNA ORODJA IN UČINKOVITEJE 

KOMUNICIRAMO S TRGOM) 

ČETRTIČ: Razvoj INFRASTRUKTURE in učinkovitega 

PODPORNEGA OKOLJA 

 
PRIČAKOVANI REZULTAT 4: Skozi regionalno 

destinacijsko funkcijo se v sodelovanju z 

zainteresiranimi deležniki iz vseh ravni in področij 

pospešuje vlaganja v infrastrukturo in spodbuja 

izboljšanje pozicije turizma na lokalni in regionalni 

ravni (v okviru regionalne razvojne platforme – ki 

jo upravlja RRA LUR, kot tudi v okviru razvojnih 

platform na medlokalni ravni, kot je RCL) in razvija 

ugodnejše okolje za podjetniške iniciative v 

turizmu.  

 

10. Strategija zagotovitve finančnih in kadrovskih 

virov (= NA RAVNI OBČINE TURIZMU 

ZAGOTAVLJAMO MOČNEJŠO PODPORO) 

11. Strategija razvoja infrastrukture                           

(= SPODBUJAMO RAZVOJ USTREZNE IN 

KAKOVOSTNE INFRASTRUKTURE) 

12. Strategija razvoja in spodbujanja podjetniških 

iniciativ (= SPODBUJAMO IN PODPIRAMO 

PODJETNIŠKE INICIATIVE V TURIZMU) 

PETIČ: Učinkovito UPRAVLJANJE DESTINACIJE  

(na ožji ali širši lokalni in regionalni ravni) 
 

PRIČAKOVANI REZULTAT 5: Skozi skupno regijsko 

organizacijsko platformo se po principih 

destinacijskega managementa nudi kakovostno 

razvojno in trženjsko osnovo za celotno regijo in s 

tem za vse subjekte v zasebnem, javnem in 

vladnem sektorju ustvarja večjo konkurenčnost in 

nove priložnosti, ki jih sami ne bi mogli doseči. 

 

13. Strategija učinkovite organiziranosti                

(= VZPOSTAVIMO UČINKOVITO 

ORGANIZACIJSKO PLATFORMO NA NIVOJU 

REGIJE) 

14. Strategija povezovanja in partnerstev              

(= K SODELOVANJU PRITEGNEMO VSE 

DELEŽNIKE IN DELUJEMO NA PRINCIPU 

POVEZOVANJA) 

15. Strategija upravljanja destinacije                        

(= DESTINACIJO UPRAVLJAMO PO SODOBNIH 

PRINCIPIH DESTINACIJSKEGA MANAGEMENTA) 
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Prioritete delovanja tudi shematsko prikazujemo na naslednji strani, z opredeljenimi strategijami. Ta 

model prestavlja neke vrste »SMEROKAZ« DELOVANJA. 
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Shema št. 7: Prikaz prioritetnih področij delovanja, z opredeljenimi strategijami  

 

 

Razvoj privlačne 
PONUDBE & 

PROIZVODOV, 
po trajnostnih načelih

Prioritetna področja 
delovanja na nivoju regije 

= 
to je 5 PRIORITETNIH 

PODROČIJ, 
znotraj katerih oblikujemo 

strategije delovanja 

1.

Izboljšanje KAKOVOSTI 
ponudbe – oblikovanje 
KAKOVOSTNE IZKUŠNJE 

OBISKOVALCA

2.

Povezana, osredotočena 
in inovativna 

PROMOCIJA & PRODAJA
3.

Razvoj INFRASTRUKTURE 
in učinkovitega

PODPORNEGA OKOLJA

Učinkovito UPRAVLJANJE 
DESTINACIJE 

(na ožji ali širši lokalni in 
regionalni ravni

5.

Strategija razvoja 
ponudbe  in turističnih 

proizvodov

Strategija oblikovanje 
trženjskih programov

Strategija spodbujanja 
razvoja trajnostne ponudbe

Strategija kakovosti

Strategija človeških virov 
(izobraževanje)

Strategija pospeševanja 
raziskav in razvoja

Strategija regijske turistične 
znamke

Strategija trženja in 
promocije

Strategija razvoja 
informacijsko 

komunikacijskih tehnologij

Strategija zagotovitve 
finančnih in kadrovskih virov

Strategija razvoja 
infrastrukture

Strategija razvoja in 
spodbujanja podjetniških 

iniciativ

Strategija učinkovite 
organiziranosti

Strategija povezovanja in 
partnerstev

Strategija upravljanja 
destinacije

4.

Ta model je 
„SMEROKAZ DELOVANJA 

NA NIVOJU REGIJE“ - 
znotraj teh prioritet in 

strategij se načrtujejo vse 
aktivnosti (ki se izvajajo 

tudi na lokalnem in 
medlokalnem nivoju)

 



 

 

Strategija razvoja in trženja turizma  

za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   85 
 

8.3 Temeljna strategija – predstavitev ključnih aktivnosti znotraj 

strategij 

 
 

Po petih PRIORITETAH in znotraj tega po 15 STRATEGIJAH opredeljujemo aktivnosti, ki jih moramo 

izpeljati za realizacijo ciljev. Gre za nabor aktivnosti, ki jih moramo izpeljati v okviru ključnih strategij – naj 

poudarimo, da »seznam« ni dokončen, je pa indikativen. Znotraj področij se bodo v prihodnosti zagotovo 

odpirale tudi nove ideje, nove priložnosti in projekti, ki jih bomo vrednotili v danem času, v okviru danih 

finančnih možnosti.  

 

Te aktivnosti so osnova za oblikovanje konkretnih projektov, ki jih predstavljamo v akcijskem načrtu. 

Njihova realizacija bo odvisna od kadrovskih in finančnih virov, projekti pa se bodo v skladu z viri pretvarjali 

v letne programe dela RDO. 

 
 

PRVA PRIORITETA:  

Razvoj privlačne PONUDBE & PROIZVODOV, po trajnostnih načelih 

SPLOŠNI CILJ je v regiji razviti prepoznavne in inovativne krovne integralne turistične proizvode, po 

trajnostnih načelih, ki bodo ustvarili prepoznavnost regije na osnovi prepleta urbane ponudbe mesta in 

avtentične ponudbe v zeleni okolici, na drugi strani pa predstavljali konkretno osnovo za povečanje obiska 

celotne regije. 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI: 

 Osrednja Slovenija ima razvite privlačne prepoznavne krovne regijske programe, s katerimi je 

odkrivanje regije privlačno, izkustveno, organizirano in dostopno, po meri ciljnih skupin. 

 Osrednja Slovenija uspešno uvaja zelene kriterije, skozi katere so ponudba in doživetja okolju bolj 

prijazna, avtentična, v sozvočju z lokalnim okoljem, izkušnja bolj poglobljena, pozitivni učinki pa se 

kažejo v lokalnem okolju. 

 Povezovanje doživetij v celostne turistične proizvode zvišuje dodano vrednost v turizmu in 

povečuje potrošnjo na obiskovalca. 

 Turizem pomembno prispeva k zavedanju o pomenu trajnostnega razvoja in pri tem dosega 

sinergije z drugimi področji in lokalno skupnostjo. 

 Nastajajo nove dobre zelene prakse. 

SMERNICE DELA: 

1. KROVNI INTEGRALNI TURISTIČNI PROIZVODI − regija postane prepoznavna po krovnih integralnih 

turističnih proizvodih in konceptu odkrivanja regije iz Ljubljane in iz okolice v Ljubljano, po šestih 

temah ZGODOVINA & KULTURA, NARAVA, REKREACIJA & ŠPORT, PRIREDITVE & DOGODKI, 

KULINARIKA, POSLOVNI TURIZEM, znotraj tega pa razvija posamezne integralne turistične 

proizvode in zgodbe.  

2. ORGANIZIRANOST PONUDBE – ponudba je organizirana, z znanimi nosilci, ki razvijajo ponudbo in 

skrbijo za kakovost. 
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3. TURISTIČNI PROGRAMI – oblikovanje turističnih programov po meri ciljnih skupin in različnih 

trajanj (po enotni metodologiji). 

4. INOVATIVNOST & DIFERENCIACIJA & AVTENTIČNOST – razvijamo inovativno in izkustveno 

turistično ponudbo, ki izhaja iz lokalnega okolja in v mestu temelji na kreativni urbanosti, na 

podeželju pa na avtentičnosti. 

5. TRAJNOSTNI RAZVOJ PONUDBE – razvijamo turistično ponudbo po trajnostnih načelih (tako na 

naravi temelječo ponudbo kot ponudbo mestnega turizma). 

6. ZELENI PONUDNIKI – pospešujemo razvoj okoljsko certificiranih ponudnikov in trajnostnih dobrih 

praks, s spodbujanjem postopnega uveljavljanja (naravnemu in družbenemu) okolju prijaznega 

poslovanja. 

7. TURISTIČNA INFRASTRUKTURA – povezani smo v razvoju potrebne podporne turistične 

infrastrukture.  

8. RAZVOJ NOVE/DODATNE PONUDBE – podpiramo in ustrezno stimuliramo razvoj nove/dodatne  

turistične ponudbe in spodbujamo razvoj dobrih zelenih praks. 

9. RAZVOJ LOKALNIH IDENTITET – razvijamo lokalne identitete in zgodbe, skozi katere si posamezni 

kraji večajo prepoznavnost in razlikujejo od drugih (ne razvijamo vsi vse). 

 STRATEGIJA AKTIVNOSTI – kaj konkretno moramo narediti 

1.1 Strategija razvoja ponudbe & 

turističnih proizvodov 

 

 

SPECIFIČNI CILJI:  

1. Razviti 5 novih in 

inovativnih ter trženjsko 

privlačnih turističnih 

proizvodov  s področja 

turistične infrastrukture v 

regiji 

2. Spodbuditi nove 

podjetniške investicije v 

turizem (v osnovno in 

dodatno ponudbo) 

 

 

Pri izvajanju te strategije se 

RDO zelo aktivno povezuje in 

a. Potrebno je izdelati identitete posameznih krajev – za kraj 

bo opredeljena identiteta osnova za usmeritve v določen 

tip ponudbe (da se izognemo generični ponudbi, da vsi ne 

razvijajo vse, temveč temeljijo na tistem, kar jih najbolj 

opredeljuje, kar je najbolj specifično oziroma kar je del 

njihove identitete).24 

b. Povezovanje ponudbe na lokalni ravni v zaokrožena 

doživetja – integralne turistične proizvode25 (to se dogaja na 

lokalni ravni, vendar je zaradi pomanjkanja zavedanja in 

znanja potrebno spodbujati z regijskega nivoja) – s 

spodbujanjem in usmerjanjem dela ter izobraževanjem. 

c. Oblikovanje krovnih regijskih prepoznavnih turističnih 

proizvodov – po tematskih sklopih ponudbe (6 tem, znotraj 

katerih se oblikuje po 3 najbolj reprezentativne programe = 

15, ki se jih nato prilagaja glede na ciljni segment in dolžino) 

– s spodbujanjem in usmerjanjem dela,  izobraževanjem in 

konkretnimi spodbudami v obliki razpisov RDO.  

d. Spodbujanje razvoja novih inovativnih turističnih 

proizvodov, ki so v skladu s cilji in z identiteto regije  – s 

                                                
24

 Srce Slovenije je v okviru svojega strateškega dokumenta za turizem že nakazala smernice za razvoj identitet krajev/občin, ki 
sodijo na območje; predlagamo, da se to naredi za celotno območje. Delo poteka skozi delavnice z lokalnimi skupnostmi in drugimi 
nosilci na lokalni ravni. Na teh delavnicah se spodbudijo razmišljanja v oblikovanje edinstvenih zgodb, ki izhajajo iz okolja in ki se 
nato pretvarjajo v bolj privlačna doživetja in programe. 
25 Na medlokalni ravni oziroma na območju Srca Slovenije že aktivno delajo na povezovanju ponudbe v integralne turistične 

proizvode. 
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sodeluje z RRA LUR, RCL 

oziroma z nosilci 

organiziranosti na medlokalni 

ravni) 

spodbujanjem in usmerjanjem dela, izobraževanjem, 

konkretnimi spodbudami v obliki razpisov RDO, z 

izkoriščanjem spodbud STO in MG za razvoj novih proizvodov 

ter iskanje EU in drugih virov.  

e. Razvoj zelenih turističnih proizvodov – uresničevanje 

trajnostnih smernic in priporočil ( Glej poglavje 6 oziroma 

dokument »Trajnostni integralni turistični proizvodi Osrednje 

Slovenije − Priporočila in kriteriji za ocenjevanje turističnih 

proizvodov in programov«, Umanotera) – s spodbujanjem v 

obliki konkretnih razvojnih podpornih ukrepov. 

f. Priprava razvojnih načrtov (projektnih nalog) za nekaj 

inovativnih proizvodov, s čemer se spodbudi njihov razvoj. 

g. Pod to strategijo umeščamo tudi prireditve – potrebno je 

oblikovati krovni strateški koncept najbolj reprezentativnih 

prireditev, ki bodo gradile prepoznavnost regije, hkrati pa 

bodo deležne močnejše promocijske podpore (gre za razvoj 

proizvoda kulturnega oziroma prireditvenega turizma – 

predlog za kulinarične dneve regije), ter priprava kriterijev za 

prireditve, ki se umeščajo na regijski portal. 

h. Za učinkovito delo na razvoju proizvodov po tematskih 

sklopih oblikujemo delovne skupine za: narava, rekreacija & 

šport, kultura & zgodovina, prireditve & dogodki, poslovni 

turizem ter kulinarika. Vsaka delovna skupina se po določeni 

dinamiki (vsaj 3x letno sestaja in izvaja aktivnosti na osnovi 

načrta za razvoj regijskih tematskih proizvodov). Sestavljena 

je iz ljudi, ki delajo na teh proizvodih in ki so strokovnjaki za 

te teme. 

i. Podpiramo inovativne projekte in ideje, ki spodbujajo 

oziroma so konkretna pot za razvoj inovativnih in zelenih 

turističnih proizvodov (ponudbe). 

1.2 Strategija oblikovanja 

trženjskih programov 

 

SPECIFIČNI CILJI:  

3. Na krovni ravni regije 

oblikovati 15 privlačnih in 

konkurenčnih krovnih 

programov, po posameznih 

tematskih sklopih (6 tem) 

4. Vzpostavitev učinkovite 

organizacije in prodaje 

programov 

j. Pretvorba turističnih proizvodov/ponudbe v trženjske 

programe, po opredeljenih kriterijih ( Glej poglavje 9.2). 

k. Imenovanje nosilcev programov in aktivno delo z njimi 

(preverjanje programov – vsebina, kakovost, cena, 

poročanje) – gre za programe na nivoju regije. 

l. Oblikovanje enotnega (template) programa prezentacije 

programa (daljša verzija za izvajalca in kratka, trženjska 

verzija za trženjske aktivnosti) – in zagotovitev enotnega 

izgleda predstavitve programa (regijska znamka, foto gradivo 

itd.). 

m. Vključitev trženjskih programov v distribucijske (agencije, 

regijski portal) in prodajne kanale (TIC-i) – organizacija 
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 prodajne mreže in enotnih pravil glede provizij. 

n. Delo (ozaveščanje, izobraževanje) s hotelirji, za vključitev 

programov med informacije na recepcijah (priprava enotne 

predstavitvene mape, ki je dostopna vsem gostom). 

1.3 Strategija spodbujanja razvoja 

trajnostne ponudbe 

 

SPECIFIČNI CILJI:  

5. Uresničevanje opredeljenih 

zelenih kriterijev 

6. Razviti nekaj dobrih 

primerov zelenih praks  

 

Ta strategija je dejansko vpeta v 

vse strategije, a ker je tako 

pomembna, jo navajamo tudi 

ločeno. 

o. Oblikovanje spodbujevalnih ukrepov za implementacijo 

zelenih kriterijev (iz česar izhaja vrsta ukrepov, ki pa jih je 

potrebno načrtovati glede na razpoložljive vire in prioritete) 

– priprava operativnega načrta prioritet. 

p. Med prvimi predlagamo aktivno delo na vzpostavljanju 

zelenih verig (projekt Srca Slovenije – mreža lokalne 

samooskrbe; prenos znanj in nadgradnja projekta na nivo 

regije). 

q. Spodbujanje in usmerjanje ponudnikov v razvoj trajnostne 

ponudbe (postopna implementacija zelenih kriterijev – gre 

za večletno delo) – s spodbujanjem in usmerjanjem dela, 

izobraževanjem, promocijo dobrih zelenih praks in 

konkretnimi spodbudami in podpornimi orodji. 

r. Aktivno spremljanje trendov in aktivnosti na področju 

zelenega turizma na nacionalnem nivoju in v mednarodnem 

okvirju – in desiminacija informacij do deležnikov 

s. Predlagamo, da vsi razvojni nosilci (turistične organizacije) 

pristopijo k projektu certificiranja za zeleno pisarno (ki ga 

vodi Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj). 

t. Krovni projekt povezovanja kolesarskih in pohodnih poti na 

nivoju LUR je potrebno razširiti na vse tematske poti in na 

celo regijo ter ga vključiti v regijske trženjske kanale (regijski 

portal), kar pa je v veliki meri odvisno od interesa občin. 

u. Razvoj skupne produktne znamke, pod katero bi se tržila 

celotna ponudba lokalnih izdelkov in hrane v regiji (zdaj je 

na območju Srca Slovenije znamka Naravnost z dežele). 

 Pregled konkretnih projektov je v AKCIJSKEM NAČRTU (nivo regije, nivo širših lokalnih območij in nivo občin) 

 

KLJUČNI FAKTORJI USPEHA – kaj moramo zagotoviti oziroma čemu se moramo izogniti, če želimo biti 

uspešni: 

 Gre za res temeljno področje delovanja – brez kakovostne ponudbe ni programov in ni trženja (v 

tem primeru ostane zgolj promocija možnosti, kaj je mogoče nekje početi oziroma videti − kar pa je 

obstoječe stanje, ki ga je potrebno izboljšati). 

 !!! Razvoj ponudbe (investicijska vlaganja v nastanitvene zmogljivosti in dodatno ponudbo ter 

ureditev javne turistične infrastrukture) se načrtuje in izvaja na lokalni ravni (zato smo strateškemu 

dokumentu dodali pregled načrtovanih projektov na lokalni ravni) – regijska platforma pa jih (1) mora 

spodbujati, usmerjati v iskanje finančnih virov ter jih (2) mora nato valorizirati (vključiti, povezati, 

predstaviti, tržiti – pav tukaj se zdaj ugotavlja ena od pomanjkljivosti; na terenu je veliko ponudbe, 
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projektov in iniciativ, ki pa ne pridejo do izraza, ker so preprosto nepovezane in se za njih ne ve). 

 Pomembno je, da se aktivno izvajajo razvojni projekti, ki so zastavljeni na ravni občin oziroma 

medlokalnih območij (npr. projekti, ki jih je v okviru svoje turistične strategije Srca Slovenije zastavil 

Center za razvoj Litija). 

 Pomembno je, da se bodo občine zavedale, da se ponudba razvija (in izvajajo investicije v 

infrastrukturo in ponudbo) na lokalni ravni in da brez njihovih vložkov v razvoj (sredstva in kadri) ne 

bo učinkov – vzpostavitev regionalne funkcije »ne pomeni, da bo delo opravljeno namesto njih«. 

 Pomemben faktor uspeha v razvoju ponudbe je sposobnost identificiranja virov financiranja, 

pomembno pa je, da za pridobitev raznih nepovratnih sredstev oblikujemo takšne projekte, ki so 

trženjsko naravnani (da se bo vzpostavljena infrastruktura dejansko tržila – zdaj se ugotavlja, da je na 

terenu veliko projektov, med njimi tudi številni sofinancirani iz evropskih virov, ki pa nimajo pravih 

trženjskih učinkov, zato se pogosto tudi zmanjšuje zaupanje deležnikov v nove povezave in nove 

projekte. 

 Z združevanjem/povezovanjem zdaj razdrobljene ponudbe (oblikovanjem integralnih turističnih 

proizvodov in njihova pretvorba v prodajne programe) se izboljšuje učinkovitost trženja (in sploh 

prepoznavnost ponudbe), hkrati pa se načrtno in sistematično povečuje potrošnja na obiskovalca. 

 

KLJUČNI DELEŽNIKI za razvoj ponudbe, proizvodov in programov 

 

RRA LUR, Center za razvoj Litija, turistični ponudniki in upravljavci primarne ponudbe (ki so ključni še prav 

posebej v okviru te prioritete), TIC-i, občine, nevladni sektor (turistična, kulturna in športna društva), 

agencije 

 

 

DRUGA PRIORITETA:  

Izboljšanje KAKOVOSTI ponudbe – oblikovanje KAKOVOSTNE IZKUŠNJE OBISKOVALCA 

SPLOŠNI CILJ je pospeševanje razvoja kakovostne ponudbe in zagotavljanje kakovostne izkušnje 

obiskovalca v celotni regiji. 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI: 

 Obiskovalci regijo vidijo kot odlično organizirano regijo, ki nudi visoko kakovostno, izkustveno, 

poglobljeno in zapomljivo izkušnjo – ki nudi »Value for time26«. 

 Informacije o ponudbi v celotni regiji so lahko dosegljive in predstavljene na pregleden in zelo 

uporaben način. 

 Znamka kakovosti »Central Slovenia Quality Selection27« je prepoznana kot verodostojen način 

označevanja kakovosti – obiskovalcem daje kakovostno informacijo, ponudnike pa spodbuja v 

nenehno izpopolnjevanje kakovosti. 

 Turistični ponudniki se zavedajo pomena spremljanja zadovoljstva obiskovalcev in izvajanja 

nadzora nad kakovostjo ponudbe.  

                                                
26

 Koncept pomeni, da regija nudi veliko doživetij v danem času. Doživetja so hitro dosegljiva, hkrati pa so zelo raznolika. Že smao 
odkrivanje regije prinaša Slovenijo v malem (in v kratkem času).  
27 Delovni naziv sheme kakovosti – gre za nadgradnjo obstoječe Ljubljana Quality Selection. 
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 Lokalne skupnosti ohranjajo in razvijajo svoj lokalni karakter in ga uspešno vključujejo v izkušnjo 

obiskovalca. 

SMERNICE: 

1. ZELENI STANDARDI – uresničujemo priporočila in kriterije za trajnostne turistične proizvode. 

2. KAKOVOST – razvijamo kakovostno ponudbo, tako na področju infrastrukture kot še posebej 

mehkega dela (standardi, izobraževanje ponudnikov, konkretni projekti spodbujanja kakovosti). 

3. VREDNOTE, v katere verjamemo, da ustvarjajo kakovostno izkušnjo v regiji – avtentično, pristno, 

individualno, izkustveno. 

4. ODLIČNA INFORMACIJSKA PODPORA – obiskovalcu nudimo vso potrebno informacijsko podporo 

(v času odločanja in obiska). 

5. DOSTOPNOST – ponudba je organizirana in dostopna (fizično). 

6. INTERPRETACIJA – ponudba je privlačno predstavljena. 

7. ODLIČNA IZKUŠNJA OBISKOVALCA – izkušnjo obiskovalca upravljamo na vseh točkah (pred 

prihodom, v času bivanja – na destinaciji in po odhodu). Kakšna je odlična izkušnja? 

 Nudi visoko kakovostno storitev. 

 Nudi poglobljeno, avtentično in edinstveno doživetje. 

 Nudi konkretne koristi za obiskovalca – nagovarja njegov sistem vrednot. 

 Obiskovalcem omogoča, da raziskujejo in da so del dogajanja (da niso zgolj statični 

opazovalci). 

 Je do določene standardizirana, saj tako omogoča zadovoljevanje kriterijev. 

 Se prilagaja specifičnim ciljnim segmentom. 

 Nudi visokokakovostno interpretacijo zgodb narave, dediščine in zgodovine. 

 Je trajnostna. 

 Nudi vrednost za denar in vrednost za čas. 

 STRATEGIJA AKTIVNOSTI – kaj konkretno moramo narediti 

2.1 Strategija kakovosti  

 

SPECIFIČNI CILJI:  

1. Z oblikovanjem in nadzorom 

nad standardi kakovosti 

izboljšati kakovost ponudbe 

2. Spremljanje zadovoljstva 

obiskovalcev in ustrezno 

ukrepanje 

 

a. Z oblikovanjem standardov kakovosti – ki jih mora 

izpolnjevati ponudba za predstavitev na regijski platformi, 

aktivno delamo na izboljševanju kakovosti in delamo 

selekcijo, da ne predstavljamo tiste ponudbe, ki še ni razvita. 

Vzpostavljamo nadzor nad izvajanjem. 

b. Razvijemo projekt pospeševanja kakovosti – nadgradnja 

obstoječega sistema na ravni Ljubljane (»Ljubljana Quality 

Selection«) na raven regije (po sklopih oziroma vrstah 

ponudbe). 

c. Vzpostavimo sistem spremljanja zadovoljstva obiskovalcev 

– v prvi fazi obiskovalcev na organiziranih programih, glede 

na razpoložljiva sredstva pa tudi druge primarne raziskave, s 

katerimi spremljamo zadovoljstvo − priprava enotne 

metodologije za spremljanje zadovoljstva obiskovalcev v celi 

regiji. 

d. Vzpostavimo sistem rednih študijskih potovanj – 

poznavanje dobrih praks za turistične delavce, s ciljem 
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prenosa dobrih praks.  

e. Izdelava sistema izboljšanja kakovosti za oblikovanje 

kakovostne in v celoti pozitivne izkušnje gosta na destinaciji 

(s potrebno podporo) – oblikovanje močne verige brez šibkih 

členov (v prvi fazi lahko to naredimo na organiziranih 

programih). 

f. Podpiramo projekte za izboljšanje interpretacije narave in 

dediščine. 

g. Vključevanje v projekt Slovenska gostilna (projekt na 

nacionalni ravni) in prenos znanj in praks do gostinskih 

ponudnikov. 

h. Potrebno je uvesti standarde informiranja o regijski 

ponudbi na turističnih informacijskih točkah v regiji. 

i. Za izboljšanje izkušnje obiskovalca predlagamo oblikovanje 

sistema priporočanja (želimo, da v regiji ena ponudba vodi 

do druge).  

2.2 Strategija človeških virov 

(izobraževanja) 

 

SPECIFIČNI CILJI:  

3. Usposobiti regijske vodiče 

4. Povečati poznavanje 

ponudbe regije med 

turističnimi ponudniki 

j. Usposabljanje regijskih vodičev. 

k. Vzpostavitev sistema pretoka znanja in poznavanja 

ponudbe v celi regiji (za nivo javne uprav, zasebnih 

ponudnikov in nevladne sfere). 

l. Pripraviti projektni načrt za izobraževanje turističnih 

ponudnikov, za temeljne kompetence na področju trženja in 

še posebej razvoja turističnih proizvodov ter komunikacije do 

gosta. 

2.3 Strategija pospeševanja 

raziskav in razvoja 

 

SPECIFIČNI CILJI:  

5. Izkoristiti obstoječe 

raziskave in povečati 

njihovo vrednost – 

diseminacija 

6. Pridobiti primarne 

informacije, ki so 

pomembne za razvoj 

ponudbe in trženje 

 

m. Priprava raziskav in razvojnih projektov (v skladu s 

razpoložljivimi finančni sredstvi), ki podpirajo cilje (priprava 

načrta potrebnih raziskav). 

n. Potrebno bi bilo ovrednotiti pomen in profil izletniškega 

obiskovalca (eno je zadovoljstvo, ne razpolagamo pa s 

podatki o njegovi potrošnji). 

o. Spremljanje trendov na strani ponudbe in povpraševanja in 

pravočasno ter pravilno prepoznavanje priložnosti in potreb, 

ki iz tega izhajajo.  

p. Veliko raziskav se izvaja na krovnem nivoju (preko STO), 

vendar pogosto ne pridejo do končnih uporabnikov (turistični 

ponudniki), zato je pomembno, da se najbolj relevantne 

raziskave diseminirajo. 

q. Izkoriščamo sheme spodbujanja inovativnosti na nivoju STO 

(Sejalec, Snovalec) in ponudnike podpiramo pri raznih 

razvojnih projektih in projektih, kot je npr. EDEN.   

 Pregled konkretnih projektov je v AKCIJSKEM NAČRTU (nivo regije, nivo širših lokalnih območij in nivo občin) 
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KLJUČNI FAKTORJI USPEHA – kaj moramo zagotoviti oziroma čemu se moramo izogniti, če želimo biti 

uspešni: 

 

1. Glede na identificirano pomanjkljivost na področju kakovosti ponudbe (še posebej pri manjših 

ponudnikih) – da je le-ta pogosto prenizka, da ni standardov, da ni znanja jezikov in znanja za 

oblikovanje turističnih proizvodov, je pomembno sistematično delo na tem področju.  

2. Predlagamo, da se v prvi fazi pri organiziranih programih osredotočamo na domači trg (organizirane 

skupine), da postopoma razvijamo kakovost in ponudbo. 

3. Uspešni bomo le, če bomo uspeli mobilizirati vse ključne nosilce in akterje (pogosto se namreč 

zgodi, da so kakovostna izobraževanja, pa na njih ni odziva). Velja razmisliti, če sodelovanje na nivoju 

regije vežemo na podeljevanje določenega statusa različnim nosilcem in na to vežemo pogoj udeležbe 

na določenem številu ur izobraževanja. 

4. Ključno bo aktivno delo na lokalnem nivoju (saj se ponudba dejansko izvaja tam), pa tudi velika 

odprtost ljudi za izboljšave. 

5. Za kakovostno izkušnjo ni dovolj le kakovostna storitev, potrebna je tudi ustrezna infrastruktura. 

KLJUČNI DELEŽNIKI za razvoj kakovosti in kakovostne izkušnje obiskovalca 

 

Turistični ponudniki in upravljavci primarne ponudbe (saj je ponudba izvaja pri njih), TIC-i in lokalne 

turistične organizacije ter nevladni sektor (turistična, kulturna in športna društva) 

 

 

TRETJA PRIORITETA:  

Povezana, osredotočena in inovativna PROMOCIJA & PRODAJA 

SPLOŠNI CILJ je izkoristiti pozitivne učinke destinacijske znamke Ljubljana in jih uspešno prenesti na 

celotno regijo – skozi močno regijsko znamko izkoristiti Ljubljano kot prestolnico za pozicioniranje in 

povečanje obiska v celotni regiji, ob tem pa okrepiti promocijske aktivnosti – z združevanjem sredstev na 

nivoju regije,  naporov vseh akterjev v regiji in z uporabo inovativnih trženjskih prijemov. 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI: 

 Regija Osrednja Slovenija ima skozi znamko Ljubljana – Regija Osrednja Slovenija jasno identiteto, 

ki ji ga daje preplet urbane ponudbe prestolnice z avtentično ponudbo zelene okolice. 

 Domači trg predstavlja pomembnega potrošnika in promotorja ponudbe v regiji kot turistični 

destinaciji.  

 Regija na tujih trgih deluje kot zaokrožena destinacija prihoda, ki nudi raznolika in dobro 

organizirana doživetja urbane prestolnice in avtentične okolice. 

 Regija inovativno izkorišča nove medije in učinkovito nagovarja izbrane ciljne segmente. 

SMERNICE 

1. KROVNA TRŽENJSKA ZNAMKA Ljubljana – Regija Osrednja Slovenija (upravljanje, distribucija, 

komuniciranje). 

2. JASEN TRŽENJSKI KONCEPT (ob upoštevanju velike specifičnosti tujih trgov in domačega) – 

»model Marjetice«. 

3. JASNA „SPOROČILA“ –  vsi uporabljamo enaka sporočila o tem, kaj je regija in kaj nudi. 
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4. OSREDOTOČENO TRŽENJE –  izhajamo iz motivacijskih segmentov (glede na motiv prihoda).  

5. POVEČEVANJE POTROŠNJE – z oblikovanjem tržno privlačnih programov se povečuje dodatno 

potrošnjo gostov (produkti in programi so usmerjeni v to, da povežemo ponudbo, obiskovalcu 

ponudimo nekaj organiziranega, mu nekaj prodamo). 

6. IZKORIŠČAMO SODOBNA TRŽENJSKA ORODJA – družabna omrežja, inovativno spletno 

komuniciranje in trženje, osnova je odličen regijski portal, ki opravlja funkcijo informiranja, 

promocije in prodaje. 

 Strategija AKTIVNOSTI – kaj konkretno moramo narediti 

3.1 Strategija regijske turistične 

znamke 

 

SPECIFIČNI CILJI:  

1. Razviti prepoznavno krovno 

regijsko tržno znamko in 

njeno učinkovito upravljanje 

znamke 

2. Vzpostaviti učinkovit 

(funkcionalen, racionalen in 

razumljiv) sistem do 

obstoječih znamk na 

lokalnem ali medlokalnem 

nivoju 

a. Na osnovi oblikovane znamke je potrebno aktivno delati na 

krepitvi identitete regijske znamke.  

b. Izvajanje upravljanja regijske znamke s strani znanega 

skrbnika (upravitelja – nosilec RDO funkcije). 

c. Aplikacija znamke na trženjska infrastrukturna orodja. 

d. Komuniciranje znamke za njeno boljše poznavanje in 

uporabo (pri čemer moramo doseči, da bodo povezave 

navzdol do lokalnih  znamk jasne in preproste in da 

komuniciranje prevelikega števila znamk ne bo izničilo 

učinkov).  

e. Distribucija priročnika za uporabo regijske znamke (in skrb 

za nadzor nad uporabo). 

f. Implementacija znamke na orodja na lokalni ravni 

(povezave na občinskih portalih in pri turističnih ponudnikih). 

3.2 Strategija trženja in promocije 

 

SPECIFIČNI CILJI:  

3. Izkoristiti trženjske kanale, 

ki jih ima vzpostavljene 

Ljubljana kot turistična 

destinacija 

4. Razviti učinkovita trženjska 

infrastrukturna orodja (v 

podporo promociji regijske 

ponudbe) 

 

g. Povezovanje ponudnikov znotraj regije – skozi projekt 

regijske turistične kartice (razmisliti o načinih izvedbe kartice 

– izvajalec bo moral biti zelo operativno v kontaktu s 

terenom).  

h. Učinkovito informiranje ciljnih segmentov o ponudbi in 

dogajanju v regiji (spletni regijski portal, publikacije, 

družabna omrežja) – okrepiti informiranje pred prihodom in 

v učinkovita podpora v času bivanja. 

i. Izvajanje promocijskih aktivnosti (v času razpisa so regijske 

promocijske aktivnosti opredeljene za leta 2011, 2012 in 

2013), načrtovanje naprej gre na osnovi smernic v strategiji 

trženja (v nadaljevanju dokumenta), vsako leto pa se pripravi 

izvedbeni trženjski načrt. 

j. Priprava predloga pilotnega projekta za izkoriščanje 

povezav med športnimi dogodki in turizmom. 

3.3 Strategija razvoja 

informacijsko-komunikacijske 

tehnologije 

 

k. Priprava projekta strategije razvoja informacijsko-

komunikacijskih tehnologij na nivoju regije (velik poudarek 

že v okviru razpisa 2011-2013) in delo na izvedbi 
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SPECIFIČNI CILJI:  

5. Izboljševati učinkovitost 

trženja z uporabo sodobnih 

IKT tehnologij 

6. Regijski portal razviti in 

umestiti kot platformo za 

sodobno spletno 

komuniciranje in trženje 

 

 

 Pregled konkretnih projektov je v AKCIJSKEM NAČRTU (nivo regije, nivo širših lokalnih območij in nivo občin) 

KLJUČNI FAKTORJI USPEHA – kaj moramo zagotoviti oziroma čemu se moramo izogniti, če želimo biti 

uspešni: 

 

1. Odličen regijski portal, ki bo jasno in trženjsko privlačno komuniciral do ciljnih obiskovalcev 

(upoštevanje specifičnost regije za tuje trge in domači trg). 

2. Pomembno se je zavedati potencialnih ciljnih segmentov in promocijske aktivnosti načrtovati na 

osnovi njihovega poznavanja. 

3. Tržimo lahko le tisto ponudbo, ki jo je mogoče kakovostno obiskati/doživeti/izvesti. 

4. Izogniti se moramo zgolj naštevanju možnosti, kaj lahko vidimo – tržiti moramo zaokrožena doživetja! 

5. Potrebno bo tudi nadgraditi lokalne platforme na portalih občin (kjer je sedaj turizem ponavadi 

vključen kot ena od gospodarskih panog, večinoma zgolj s statističnimi opisi regij; pod znamko Srce 

Slovenije pa že nastaja skupni turistični portal Srca Slovenije kot turistične destinacije, ki ga 

vzpostavlja RCL). Torej, regijski način delovanja se mora prenesti tudi na lokalno raven! 

6. Pregled obstoječih promocijskih gradiv (prospektov, knjižic, letakov …) pokaže izredno veliko število 

najrazličnejših gradiv, vse na nivoju posameznih občin. Velik izziv bi bil oceniti stroške teh gradiv in 

narediti učinkovitejšo strategijo za porabo teh sredstev. 

KLJUČNI DELEŽNIKI za promocijo & prodajo 

 

Turizem Ljubljana, Center za razvoj Litija, turistično gospodarstvo, agencije, tudi lokalne skupnosti  

 

 

ČETRTA PRIORITETA:  

Razvoj INFRASTRUKTURE in učinkovitega PODPORNEGA OKOLJA 

SPLOŠNI CILJ JE, da tako na regionalnem kot še posebej lokalnem nivoju vzpostavimo bolj ugodno in 

odprto okolje za razvoj turizma, vlaganja v turizem ter spodbudimo udejanjanje podjetniških oziroma 

investicijskih projektov. 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI: 

 Turizem in lokalne skupnosti so aktivni partnerji pri razvoju in upravljanju destinacije. 

 Lokalne skupnosti razumejo pomen in koristi turizma in razvijajo okolje, ki ta razvoj podpira in ga 

pospešuje. 
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 Na osnovi podjetniških interesov oziroma interesov lokalne skupnosti se izvajajo investicije v 

infrastrukturo (osnovno jasno in sekundarno), tudi na osnovi javno-zasebnega partnerstva. 

 Lokalne skupnosti so proaktivne v iskanju sredstev za financiranje javne turistične infrastrukture. 

 Lokalne skupnosti in regijska platforma (tako razvojna – RRA LUR kot turistična – RDO) so 

proaktivne v identificiranju finančnih virov za uresničevanje projektov javne turistične 

infrastrukture kot tudi udejanjanje podjetniških investicij v turizem. 

 Turizem je prepoznan kot pomemben generator novih zaposlitev. 

RAZVOJNI PROJEKTI  

Javne investicije v turistično (in komunalno) infrastrukturo, ki se nanašajo na naslednje vrste projektov:  

 Ureditev javnih vodnih površin za šport in rekreacijo.  

 Izgradnja športno-rekreacijske infrastrukture in objektov (ki so na voljo tudi turistom in 

obiskovalcem)  

 Ureditev in obnova parkov, trgov, urbanih privlačnosti mest in naselij 

 Izgradnja ali obnova večjih kulturnih in prireditvenih objektov  

 Izgradnja ali obnova lokalne in regionalne prometne in logistične infrastrukture (ki je pomembna 

tudi za dostopnost do turističnih ponudnikov oziroma turističnih privlačnosti destinacije) 

 Ureditev in vzdrževanje komunalne opreme mest, naselij in parkov  

Zasebne investicije v turistično infrastrukturo in objekte: 

 Prenova, programska razširitev ali izgradnja novih nastanitvenih kapacitet (v skladu s konceptom 

ponudbe regije) 

 Izgradnja, ureditev ali prenova restavracij, gostiln, turističnih kmetij  

 Ureditev številnih manjših programov dodatne in dopolnilne turistične ponudbe destinacije  

Javno-zasebne investicije v turistično infrastrukturo in objekte, ki vključuje naslednje vrste projektov:  

 Izgradnja ali prenova športnih in rekreacijskih programov in objektov 

 Prenova delov ali stavb starega mestnega jedra s turistično storitvenimi vsebinami 

 Prenova in oživitev gradov in dvorcev ter njihove okolice (za namene turizma) 

 Izgradnja ali prenova in razširitev objektov za izvajanje kulturne dejavnosti in športnih dejavnosti  

 STRATEGIJA AKTIVNOSTI – kaj konkretno moramo narediti 

4.1 Strategija zagotovitve finančnih 

in kadrovskih virov  

 

SPECIFIČNI CILJI:  

1. Vsaka občina imenuje 

svojega koordinatorja (ki 

sodeluje strateško in 

izvedbeno) 

 

a. Vzpostavitev sistema za pridobivanje informacij o 

možnostih pridobivanja finančnih sredstev za izvedbo 

razvojnih in partnerskih projektov, ki bodo pripomogli k 

razvoj turizma v regiji (prijave na EU in druge razpise). 

b. Zagotoviti moramo, da bo vsaka občina imela jasnega 

koordinatorja za turizem (ki bo sodeloval v okviru aktivnosti 

Foruma kot tudi pri usklajevanju operativnih aktivnosti).  

c. Vsaka lokalna skupnost opredeli politiko in ukrepe 

spodbujanja turizma.  

4.2 Strategija razvoja infrastrukture 

 

SPECIFIČNI CILJI:  

2. Spodbujanje razvoja javne 

in zasebne infrastrukture 

d. RDO mora identificirati vse načrtovane projekte (javna 

infrastruktura in podjetniške iniciative) in razpoložljive 

finančne vire in na osnovi pripravljenega pregleda pripraviti 

načrt za uresničevanje projektov. 

e. Spodbujanje razvoja nove ponudbe (investicijskih 
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3. 1.500 novih postelj v 

nastanitvenih objektih 

 

Izvajanje te strategije je 

integrirano v načrtovanje in 

izvedbene aktivnosti na nivoju 

RRP 

projektov) – tako nastanitvenih zmogljivosti (v okolici 

Ljubljane gre za manjše, trajnostno naravnane in avtentične 

ponudbe, v Ljubljani pa po močnem investicijskem ciklusu v 

manjše kapacitete nižjega ranga – ki je zapolnil prejšnjo 

verzel - v bolj kakovostno hotelsko ponudbo28) kot tudi 

kakovostne dodatne ponudbe za rekreacijo, gostinsko 

ponudbo in še posebej inovativne turistične ponudbe – skozi 

usmerjanje, izobraževanje, iskanje virov in podpora pri 

iskanju virov (v okviru akcijskega načrta je narejen pregled 

identificiranih podjetniških projektov po občinah, ki pa jih bo 

potrebno sproti ažurirati) – razvoj projektov, ki podpirajo 

razvoj novih zmogljivosti v okolici Ljubljane (npr. 

»Gostoljubje podeželja«). 

 

4.3 Strategija razvoja in 

spodbujanja podjetniških 

iniciativ 

 

SPECIFIČNI CILJI:  

4. Občine v svojem okolju 

identificirajo spodbujevalne 

ukrepe  

5. Občine v svojem okolju 

spodbujajo razvoj 

podjetniških iniciativ 

 

 

f. Prenos nekaterih dobrih praks spodbujanja razvoja novih 

proizvodov (primer plovbe po Ljubljanici). 

 

 Pregled konkretnih projektov je v AKCIJSKEM NAČRTU (nivo regije, nivo širših lokalnih območij in nivo občin) 

KLJUČNI FAKTORJI USPEHA – kaj moramo zagotoviti oziroma čemu se moramo izogniti, če želimo biti 

uspešni: 

 

1. Potrebno je izboljšanje kakovosti in s tem konkurenčnosti na vseh področjih, ki vplivajo na 

zadovoljstvo turista (izboljšanje kakovosti in edinstvenosti izkušnje turista v destinaciji, vlaganje v 

ljudi, inovacije in razvoj, infrastruktura in nastanitvene zmogljivosti, dostopnost) – pri tem pa se 

moramo povezovati tudi z drugimi panogami in področji dela (ne smemo preozko razumeti zgolj 

turizem). 

2. Pomembna je aktivna, operativna (in ne le deklarativna) podpora za razvoj turizma s strani vseh 

                                                
28

 Podrobna analiza strukture nastanitvenih zmogljivosti v Ljubljani je bila opravljena v okviru Analize stanja turistične ponudbe v 
turistični destinaciji Ljubljana in uspešnosti njenega trženja v primerjavi z izbranimi evropskimi mesti, v programu Turizma 
Ljubljana za leta 2010 – 2014 pa je bila identificirana potreba po vsaj 100 dodatnih ležiščih v visoko kakovostnih hotelih, ki pa se v 
letih 2010 in 2011 že uresničuje. 
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javnih institucij, ki so neposredno in posredno povezane s turizmom. 

3. Zagotavljanje vzdrževanja ravnovesja med potrebami turistov in potrebami lokalnega prebivalstva. 

 

KLJUČNI DELEŽNIKI za razvoj infrastrukture in učinkovitega podpornega okolja 

 

RRA LUR, Center za razvoj Litija, občine 

 

 

PETA PRIORITETA:  

Učinkovito UPRAVLJANJE DESTINACIJE (na ožji ali širši lokalni in regionalni ravni) 

SPLOŠNI CILJ je, da regija razvije kakovostno organizacijsko osnovo za razvoj in trženje turizma celotne 

regije ter pri tem gradi učinkovit pristop od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol. 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI: 

 Regionalna destinacijska organizacija vzpostavlja učinkovito platformo za povezovanje na ravni 

regije. 

 Upravljane regije poteka v tesnem partnerstvu med javnim, zasebnim in nevladnim sektorjem, v 

katerem vsak prepozna svojo vrednost in je pripravljen v to partnerstvo tudi vlagati. 

 Regionalna destinacijska funkcija se izvaja v tesnem partnerstvu z razvojnimi projekti na ravni 

regije in organiziranih nosilcev na medlokalni ravni. 

 Regija postane najboljše organizirana turistična regija v Sloveniji. 

 

SMERNICE DELA: 

1. POVEZOVANJE & SODELOVANJE – vsaka občina ima imenovano operativno osebo za turizem, ki 

je aktivna in odzivna 

2. VERTIKALNA POVEZANOST – učinkovito povezujemo občinsko, medlokalno in regionalno raven 

ter od regionalne navzgor do nacionalne.  

3. POKRIVANJE VSEH DESTINACIJSKIH FUNKCIJ NA NIVOJU REGIJE – zagotavljamo izvajanje 

razvojne, operativne, distribucijske in promocijske funkcije. 

4. INTEGRALNI PRISTOP K RAZVOJU TURIZMA - zagotavljamo usklajenost pri načrtovanju, razvoju in 

implementaciji politik na področju gospodarskega razvoja, prostorskega načrtovanja, kulture, 

športa, zaščite narave in okolja ter razvoja podeželja. 

5. SKUPNO NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI – strokovni svet vsebinsko/strokovno predlaga letni načrt 

dela. 

6. SODELOVANJE MED RAZVOJNO FUNKCIJO IN RDO – razvijamo tesno in usklajeno sodelovanje 

med razvojnimi regijskimi aktivnostmi in RDO aktivnostmi. 

 STRATEGIJA AKTIVNOSTI – kaj konkretno moramo narediti 

5.1 Strategija učinkovite 

organiziranosti 

 

SPECIFIČNI CILJI:  

1. Vzpostaviti zelo 

a. Usklajevanje, organizacija in izvedba potrebnih sej in 

delovnih sestankov organov RDO (Strokovni svet RDO in 

Forum RDO). 

b. Redno strateško usklajevanje z RRA LUR in nosilci 

organiziranosti na medlokalni ravni (kot je RCL) operativno 
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funkcionalno in operativno 

osnovo za delo 

 

na posameznih projektih. 

c. Delo na projektih po principu projektnih skupin. 

5.2 Strategija povezovanja in 

partnerstev 

 

SPECIFIČNI CILJI:  

2. Izkoriščati vse obstoječe 

povezave, znanja, 

združenja, iniciative  

 

d. Skrb za proaktivne odnose na vertikalni ravni slovenskega 

turizma – navzgor do STO in MG (proaktivna vloga RDO OS v 

novi regijski organiziranosti slovenskega turizma). 

e. Redno komuniciranje s člani Foruma RDO (koordinatorji) in 

upoštevanje njihovih predlogov in sugestij vse z namenom 

boljšega delovanja. 

f. Redno usklajevanje z organiziranimi nosilci za medlokalna 

območja. 

g. Vzpostavitev učinkovitega (funkcionalnega) informiranja 

med člani RDO (pretok informacij in novosti). 

h. Veliko se govori o vzpostavljanju sinergij z drugimi panogami 

in neturističnimi podjetji (co-branding). Predlagamo, da se 

naredi operativni načrt, ki identificira priložnosti. 

5.3 Strategija upravljanja 

destinacije  

 

SPECIFIČNI CILJI:  

3. Vzpostaviti zelo 

funkcionalno in operativno 

osnovo za delo 

 

a. Izvajanje RDO funkcije po principih destinacijskega 

managementa na regionalni ravni – na osnovi letnega 

programa dela. 

b. Zagotovitev ustreznih finančnih in kadrovskih virov za 

delovanje (na osnovi modela, predlaganega v poglavju 11). 

c. Ker so naloge številne (viri pa bodo v vsakem primeru – tudi 

po najbolj optimističnem scenariju omejeni) predlagamo 

skrbništvo po strategijah (da se imenujejo skrbniki za 

izvajanje strategij in aktivnosti v okviru teh strategij) ter 

delo na osnovi projektnih skupin. 

 Pregled konkretnih projektov je v AKCIJSKEM NAČRTU (nivo regije, nivo širših lokalnih območij in nivo občin) 

KLJUČNI FAKTORJI USPEHA – kaj moramo zagotoviti oziroma čemu se moramo izogniti, če želimo biti 

uspešni: 

 

1. Zagotovitev ustreznega finančnega sistemskega okvirja na krovni ravni (MG in STO – nova strategija 

turizma) – sicer bo mogoče izpeljati le tiste aktivnosti, ki so bile predmet razpisa. 

2. Zelo jasno opredeljene funkcije, pristojnosti, naloge in odgovornosti na različnih ravneh, saj na 

terenu obstaja bojazen podvajanja funkcij. 

3. Zagotoviti moramo dolgoročno vzdržno in učinkovito upravljanje razvoja in trženja turizma na 

regionalni ravni, saj lahko le-to prinese učinke (takojšnjih učinkov namreč ne bo). 

4. Vzpostaviti, negovati in krepiti povezovanje in sodelovanje med vsebinskimi področji, projekti ter 

vsemi deležniki (javnim, zasebnim in nevladnim sektorjem) in občinami. 

5. K aktivnemu sodelovanju moramo pritegniti res vse občine ter doseči njihovo identificiranje z 

regijskim modelom. 

6. Zagotoviti moramo tesno sodelovanje in sinergije (ter odsotnost kakršnegakoli podvajanja dela) med 

regijsko destinacijsko turistično funkcijo (RDO) in regionalno razvojno funkcijo (RRA LUR). 
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7. Na terenu je zelo veliko projektov, iniciativ, infrastrukture – to je potrebno povezati in valorizirati, ne 

samo razvijati novo. 

KLJUČNI DELEŽNIKI za razvoj ponudbe, proizvodov in programov 

 

RRA LUR, Center za razvoj Litija, občine, nevladni sektor (turistična, kulturna in športna društva), STO, MG 

 

 

8.4 Opredelitev poslovne strategije 
 

 

Regija Osrednja Slovenija se med poslovnimi strategijami, ki so na voljo za doseganje dolgoročne 

uspešnosti,29 ODLOČA ZA KOMBINACIJO DVEH STRATEGIJ:  

 

PRVIČ: STRATEGIJA TRŽNIH NIŠ – zakaj: 

 

 Ker glede na trajnostni koncept razvoja ne želimo razvijati množičnega turizma in komunicirati 

do širokih množic, temveč se bolj jasno usmeriti na določene segmente.  

 Poleg tega se je potrebno zavedati, da gre pri spodbujanju tujih obiskovalcev Ljubljane za obisk 

regije oziroma okoliške ponudbe (torej city break obiskovalcev, kot tudi kongresnih gostov, ki so v 

Ljubljani, pa jim želimo ponuditi incentive ponudbo v okolici Ljubljane) bolj za nišne segmente, ki 

jih poleg obiska mesta zanima tudi odkrivanje zelene okolice (npr. aktivnosti – rekreacija v naravi, 

kulinarika, kultura & zgodovina, sprostitev v naravnem okolju). Vsi city break turisti niso nujno 

zainteresirani za odkrivanje zelene okolice (zato pravimo, da gre za nišne segmente). 

 Ker je Ljubljana nasploh bolj butična mestna destinacija in ni primerljiva z veliki prestolnicami (z 

večjimi zmogljivostmi). 

 Ker je ponudba v okolici Ljubljane majhna, omejena (majhne turistične zmogljivosti), zato tudi 

nagovarja niše.  

DRUGIČ: STRATEGIJA DIFERENCIACIJE – zakaj: 

 

1. Ker je v povezovanju na nivoju regije kot eden ključnih trženjskih potencialov (za ustvarjanje večje 

privlačnosti) prepoznano odkrivanje regije iz Ljubljane (domači in tuji gostje), to pa zaradi 

razlikovalnega elementa (preplet mesta z zeleno okolico) predstavlja priložnost za razlikovanje v 

                                                
29

 To so: strategija vodilnosti s stroškovno učinkovitostjo, strategija diferenciacije proizvodov in strategija razvijanja tržnih niš. 
Slovenski turizem se je tako v času priprave dokumenta še vedno aktualnem Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 
2007 − 2011 kot tudi v Načrtu trženja slovenskega turizma 2007 − 2011 opredelil za strategijo tržnih niš (kar utemeljuje z dejstvom, 
da Slovenija razpolaga z izredno raznoliko ponudbo, hkrati pa zaradi majhnosti in predvsem zelo omejenih kapacitet ne more 
nastopati na masovnih segmentih in trgih povpraševanja, RNUST pa opredeljuje, da za strategijo diferenciacije ne razpolagamo z 
uveljavljenimi tržnimi znamkami, da premalo vlagamo v promocijo, da ne ponujamo vrhunskih turističnih produktov, da 
distribucijski kanali niso vzpostavljeni ter da programi kakovosti niso implementirani). V načrtu trženja je opredeljeno, da se 
Slovenija na ponudbeni strani usmerja na nišne segmente povpraševanja in nišne turistične produkte znotraj celovitega sistema 
turističnih produktov Slovenije in postane butik izredno raznolike (barvite) ponudbe nišnih turističnih produktov, ki so skladni z 
identitetnim sistemom slovenske turistične ponudbe. 
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odnosu do drugih evropskih prestolnic. 

2. To pozicioniranje lahko v največji meri gradimo predvsem na tem, da se razlikujemo od drugih 

mestnih destinacij – da izpostavljamo preplet kreativne urbanosti in lahko/hitro dostopne 

privlačne avtentičnosti zelenega okolja (krajinski parki in zeleno okolje na pragu prestolnice, 

avtentične zgodbe in doživetja). 

3. Ker si prizadevamo za oblikovanje ponudbe, ki bo ustvarjala večjo dodano vrednost, ki ne bo 

generična (splošna) in povprečna.  

Tako prva kot druga strategija zahteva veliko dela na:  

 

1. Izboljšanju KAKOVOSTI ponudbe (in v podporo temu delu na ČLOVEŠKIH VIRIH) in  

2. Spodbujanju oblikovanja aktivnih NOSILCEV/ORGANIZATORJEV PONUDBE NA DESTINACIJI. 
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9. STRATEGIJA TRŽENJA 
 

9.1 Opredelitev tržnega pozicioniranja  
 

 

Najprej bomo opredelili, kako želimo biti pozicionirani na trgu – ki odgovarja na vprašanje »KAKO NAS 

BODO DOJELI CILJNI OBISKOVALCI (v pozicioniranju mora tudi biti podan odgovor na vprašanje, ZAKAJ SE 

SPLAČA PRITI V TO DESTINACIJO«). 

 

Koraki za opredelitev pozicioniranja so: 

 

1. KAJ IMA DESTINACIJA – katere so značilnosti ponudbe (= NAŠE PREDNOSTI). 

2. KAJ PRIČAKUJEJO CILJNI OBISKOVALCI = POZNATI in RAZUMETI MORAMO PRIČAKOVANJA CILJNIH 

SKUPIN, KI JIH ŽELIMO PRITEGNITI. 

3. KAJ JE TISTO, KAR IMAMO DRUGAČNEGA, na čemer lahko gradimo razlikovanje od drugih 

(konkurenčnih) destinacij – točke diferenciacije = KAJ JE EDINSTVENEGA, KAJ LAHKO 

IZPOSTAVIMO, DA SE BOMO UČINKOVITEJE POZICIONIRALI NA TRGU. 

4. OBLIKOVANJE TRŽNEGA POZICIONIRANJA. 

 

 

PRVI KORAK: Kaj ima destinacija – katere so značilnosti ponudbe = NAŠE PREDNOSTI. 

 

 V regiji je slovenska prestolnica, Ljubljana – imamo razvito turistično destinacijo, ki ustvarja močen 

motiv prihoda30; 

 Središčna (osrednjeslovenska) lega regije – relativno dobra dostopnost (avio31, železniška, cestna) do 

Ljubljane (a slabša mobilnost znotraj regije, predvsem z javnimi prevozi);  

 Umeščena je v privlačno naravno okolje ter vizualno in fizično kompaktna oziroma tvori zaokroženo 

celoto − Kamniško-Savinjske Alpe na severu, Ljubljansko barje na jugu ter zelene površine v 

neposredni bližini tvorijo privlačno scenografijo in komplementarno ponudbo samemu mestu; 

 Ljubljanica kot vodna transverzala, ki povezuje Ljubljano (in sam center) z južnim delom (Ljubljansko 

barje); 

 Privlačnosti Ljubljane (urbana ponudba), le »streljaj stran« pa privlačna avtentična ponudba v zeleni 

okolici (vendar še − razen redkih izjem − ne trajnostna), z več prepoznavnimi turističnimi točkami, ki so 

organizirane in privlačne tudi za tuje goste (Velika planina, Arboretum, Terme Snovik, Tunjice, Geoss, 

Bogenšperk itd.); 

                                                
30

 Ljubljana v zadnjem obdobju poleg poslovnih gostov privlači predvsem goste z motivi mestnega oddiha, odkrivanja, raziskovanja, 

»touring« in tranzitne goste (t.i. »leisure« segment gostov). 
31

 Čeprav primerjalna analiza z evropskimi mesti pokaže, da je Ljubljana med slabše letalsko mednarodno povezanimi mesti − kar je 

ena ključnih ovir za njen hitrejši turistični in siceršnji razvoj. 
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 Destinacija predstavlja središčno pozicijo za odkrivanje regije kot tudi glavnih turističnih privlačnosti 

Slovenije − možnosti privlačnih nekajurnih in dnevnih izletov; 

 Kakovostna nastanitvena infrastruktura – koncentrirana v Ljubljani, z manjšimi ponudniki tudi v 

okolici, ki zadovoljuje pričakovanja tudi glede na različne motive prihoda (poslovni motiv, odkrivanje 

oziroma city break, mladi, iskalci sprostitve v naravnem okolju itd); 

 Kakovostna infrastruktura za kongresni, športni, aktivni, kulturni in prireditveni turizem ter raznolika 

komplementarna ponudba v okolici (regiji), ki zvišuje privlačnost in konkurenčnost Ljubljani, 

predvsem pa jo dela drugačno od drugih prestolnic. 

 

DRUGI KORAK: Kaj pričakujejo ciljni obiskovalci = POZNATI in RAZUMETI MORAMO PRIČAKOVANJA 

CILJNIH SKUPIN, KI JIH ŽELIMO PRITEGNITI. 

 

 Dobro razmerje med ceno in vrednostjo – »Value for money«; 

 Preprosta dostopnost (avio, železniška in cestna) – za prihod v regijo in za mobilnost znotraj regije; 

 Kakovostna in posameznim ciljnim skupinam prilagojena ponudba (nastanitvene zmogljivosti, 

vodeni ogledi, organizirani izleti - paketi, gostinska ponudba); 

 Preprosta dostopnost kakovostnih informacij (pred prihodom in v času bivanja); 

 Avtentičnost – ponudbo, ki je drugačna kot v drugih evropskih mestnih destinacijah;  

 Čisto in urejeno okolje, ohranjeno naravno in kulturno krajino; 

 Interpretacijo naravne in druge dediščine;  

 Vse bolj tudi odgovorno ravnanje – trajnostni pristop; konkretne dobre zelene prakse. 

 

TRETJI KORAK: Kaj je tisto, kar imamo drugačnega, na čemer lahko gradimo razlikovanje od drugih 

(konkurenčnih) destinacij – točke diferenciacije = KAJ JE EDINSTVENEGA, KAJ LAHKO IZPOSTAVIMO, DA SE 

BOMO UČINKOVITEJE POZICIONIRALI NA TRGU. 

 

 Prestolnica z jasno izraženim in močnim motivom za prihod, dobro pozicionirana na tujih trgih (v 

tem smislu je regija v odnosu do drugih v Sloveniji zagotovo edinstvena, saj ima zelo jasno in 

enoznačno strukturo ponudbe); 

 Ambient sproščene, doživljajsko bogate, varne in kompaktne prestolnice, kjer se veliko dogaja, 

kjer se je preprosto znajti in od koder je mogoče doživeti tudi tisto ponudbo, ki je ne pričakuješ v 

mestnih destinacijah, sploh pa ne v prestolnicah; 

 Tesna povezanost mesta z zeleno okolico (»delujoče somestje«) – veduta Kamniško-Savinjskih 

Alp, v samo mesto se na jugu zajeda Krajinski park Ljubljansko barje (lega na pragu prestolnice kot 

bogastva narave – tovrstna območja so v svetu vse redkejša; v kombinaciji s prestolnico pa 

praktično edinstvena); 

 Krajinski parki na pragu prestolnice (ki se zajedajo v samo mesto); 

 Osrednja pozicija v državi – »srce Slovenije«; 

 Preprosta dostopnost (avio, železniška in cestna) – za prihod v regijo in za mobilnost znotraj regije; 
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 Avtentičnost – ponudba, ki gradi na okolju in ljudem bolj prijazni ponudbi, številne privlačne 

zgodbe, ki oživljajo stare običaje (rokovnjači, slamnikarstvo, čebelarstvo, pastirstvo itd), 

povezanost urbanega in ruralnega, ohranjena tradicija; 

 Varna in fizično lahko obvladljiva destinacija (majhnost, kompaktnost, povezanost). 

 

ČETRTI KORAK: Oblikovanje TRŽNEGA POZICIONIRANJA = odgovarja na vprašanje »KAKO NAS BODO 

DOJELI CILJNI OBISKOVALCI, podaja odgovor na vprašanje, »ZAKAJ SE SPLAČA PRITI V TO DESTINACIJO«. 

 

Regija Osrednja Slovenija 

se pozicionira/je prepoznavna kot: 

 

Regija, ki nudi edinstven preplet  

urbanih doživetij glavnega mesta in  

avtentične ponudbe v zeleni okolici. 
 

Tržno pozicijo regije s specifiko domačega oziroma tujih trgov smo  

opredelili v poglavju o strategiji trgov, 9.3. 

 

 

Zgodba regije …  
(vzeto iz turističnega opisa na nivoju regije, ki je nastalo za novo predstavitveno brošuro regije) 

 

Če potujemo okrog Ljubljane v smeri urnega kazalca,  

lahko obiščemo petindvajset občin,  

ki skupaj z Ljubljano sestavljajo Osrednjeslovensko regijo,  

hkrati pa tvorijo zeleni obroč, njen veliki objem.  

Zeleno, ki te ljubim zeleno, je zapisal španski pesnik, ki bi ob tem lahko mislil na leno tekočo zeleno 

Ljubljanico z mehkimi, zelenimi obrežji, na zeleno mlado žito in liste bukev ali zamolklo zeleno barvo 

smrek in jelk, ki si jih lahko ogleduješ od pomladi do jeseni.  

Zeleni pokrajini kraljuje bela Ljubljana.  

Bele so baročne fasade cerkva, Plečnikove monumentalne stavbe,  

bele so gore na obrobju, meglice nad barjem in bel je prod reke Save.  

Predalpski in alpski svet se tu srečujeta s kraškim svetom in nam ponujata očarljivo priložnost,  

da smo v enem hipu sredi urbanega vrveža,  

v drugem pa sami ob reki, sredi jas ali v tišine gozda, ki jo moti le petje ptic in brenčanje čebel. 

Prav zaradi velike bližine med mesti in vasmi nas ta potovanja ali kratki izleti ne vežejo le na vožnjo z 

avtomobilom, avtobusom in po železnici, odpravimo se lahko tudi s kolesom ali peš. 

Osrednjeslovenska regija ponuja namige za odkrivanje, s katerimi boste spoznali skrite dragulje in jih sami 

nizali na ogrlico zelenih doživetij regije. 
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9.2 Strategija turističnih proizvodov 
 

 

9.2.1 Uvodna izhodišča in pregled obstoječih turističnih proizvodov po območjih 
 

 

Uvodoma poudarjamo, da v okviru strategije turističnih proizvodov opredeljujemo le-to za regijski nivo 

(in ne delamo podrobne strategije razvoja turističnih proizvodov za lokalni nivo) – v okviru strategije torej 

opredeljujemo (1) PO ČEM BO REGIJA PREPOZNAVNA, (2) KAJ BO RAZVIJALA (oblikovanje prepoznavnih 

integralnih tematskih turističnih proizvodov na regijskem nivoju) in (3) KAJ BO TRŽILA.  

 

Da bi lahko to naredili, smo v okviru Priloge št. 2 opravili podroben pregled stanja na področju celotne 

primarne (naravne vrednote in kulturna dediščina) in sekundarne ponudbe (nastanitvene zmogljivosti, 

gostinska ponudba, ponudba športne infrastrukture oziroma aktivnega oddiha, prireditev) – za vseh 26 

občin (kar smo opravili s pomočjo vprašalnika, ki so ga izpolnile občine). Poleg tega so bile občine pozvane, 

da opredelijo/ocenijo, kateri turistični proizvod je danes najbolj razvit v občini oziroma destinaciji (pri 

čemer je bilo izpostavljeno, da se ta turistični proizvod dejansko trži oziroma ustvarja povpraševanje), 

poleg tega pa so tudi opredelile, kaj že danes v največji meri opredeljuje njihovo prepoznavnost.  

 

Pregled pokaže, da je razumevanje turističnega proizvoda še vedno različno in da ponudba v velikem 

številu občin še vedno deluje na nivoju predstavljanja možnosti, kaj je mogoče videti oziroma početi 

(naravne vrednote, kulturna dediščina, splošno opredeljene možnosti kolesarjenja in pohodništva ipd.), vse 

nadaljnje aktivnosti pa so prepuščene posamezniku. 

 

 

 

Če povzamemo ključne elemente na področju turističnih proizvodov, ki IZHAJAJO IZ ANALIZE IN 

OPREDELJUJEJO STRATEGIJO DELA (iz poglavja 6.1 povzemamo tiste smernice, ki zadevajo ponudbo in 

proizvode): 

 

1. Kaj moramo odpraviti: RAZDROBLJENOST in nepovezanost ponudbe in NEZNANJE na področju 

oblikovanja turističnih proizvodov.  

2. Kaj moramo zmanjšati: GENERIČNOST ponudbe. 

3. Kje moramo rasti: V POTROŠNJI na gosta (v dodatni potrošnji in še posebej v izletniškem turizmu) 

in v ŠTEVILU PRODANIH programov. 

4. Kaj moramo razvijati: INOVATIVNE, IZKUSTVENE IN AVTENTIČNE PROIZVODE, po trajnostnih 

načelih, VODENE PROGRAME odkrivanja in doživljanja okolice Ljubljane (različno trajanje, po meri 

ciljnih skupin) ter v KAKOVOSTI ponudbe ter kakovost izkušnje obiskovalcev. 

 

Glede na pomen razvoja ponudbe in proizvodov smo to področje oblikovali kot eno izmed 5 prioritet ( 

Glej poglavje 7), oblikovali 3 ključne strategije (strategija razvoja ponudbe & turističnih proizvodov, 
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strategija oblikovanja trženjskih programov in strategija spodbujanja razvoja trajnostne ponudbe). 

 

Predlagamo STRUKTURO PROIZVODOV: 

 

 S katero lahko že na SREDNJI ROK (z letom 2012, 2013 in 2014 – torej v roku prvih dveh do treh 

let od začetka delovanja RDO, ki bo začela na regijskem nivoju tržiti in promovirati programe) 

regija dosega določene rezultate – prepoznavnost določenih proizvodov,  povečano prodajo 

konkretnih programov in povečan obisk,  

 na DALJŠI ROK (torej do leta 2016 in naprej) pa doseganje zastavljenih ciljev in vizije. 

 

Torej, začnemo tržiti tiste proizvode, za katere imamo v Osrednji Sloveniji že sedaj na voljo vse ustrezne 

potenciale (predvsem gre to za delne storitve in delne proizvode, ki so na dovolj visoki razvojni stopnji 

(ustrezna kakovost), da jih lahko takoj sestavimo v integralni turistični proizvod in tržimo. 

 

 

 

V poglavju bomo v nadaljevanju opredelili TRŽENJSKI in RAZVOJNI koncept turističnih proizvodov. Za 

potrebe opredelitve strategije turističnih proizvodov smo torej razvili dva pristopa ( Glej spodaj Shemo 

št. 13): 

 

1. TRŽENJSKI KONCEPT TURISTIČNIH PROIZVODOV (= po katerih integralnih tematskih turističnih 

proizvodih bomo postali prepoznavni kot regija), s katerim želimo na jasen in trženjski način 

povedati, kaj nudi regija Osrednja Slovenija. Izhajali smo iz osrednjega trženjskega koncepta 

(odkrivanje regije, pa tudi Slovenije iz Ljubljane ali bivanje v okolici Ljubljane, z možnostjo 

odkrivanja regije kot tudi Slovenije – ki smo ga predstavili v Shemi št. 6) – in oblikovali 6 tem, ki 

komunicirajo, kaj nudi regija.  

 

2. RAZVOJNI KONCEPT STRATEGIJE TURISTIČNIH PROIZVODOV (= kaj bomo razvijali), ki bo podlaga 

za delo pri razvoju turističnih proizvodov. Gre za delitev na to, ali je turistični proizvod že razvit, 

ali je potreben izboljšanja konkurenčnosti in privlačnosti, ali pa je nov, inovativen proizvod (ki bo 

šele razvit).  
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Shema št. 8: Prikaz koncepta priprave strategije turističnih proizvodov v regiji 

 

Opredelimo jih na način, 
da bo komuniciranje NA NIVOJU REGIJE čim bolj 

preprosto in vzpodbujalo jasne asociacije, kaj 
Osrednja Slovenija kot regija ponuja – 

KAJ LAHKO DOŽIVIMO. Znotraj teh tem pa moramo 
ponujati posebne zgodbe, edinstvena doživetja.

Ta pristop se udejanja skozi trženjska orodja 
(internet, brošure, komunikacijske aktivnosti, 

oblikovanju tematskih programov itd).
Namenjen je jasnemu komuniciranju na trgu.

Oblikujemo 
6 tematskih 

integralnih turističnih proizvodov – 
NA NIVOJU REGIJE

Odnos med 
TRŽENJSKIM in RAZVOJNIM 

konceptom v okviru strategije turističnih proizvodov
NA NIVOJU REGIJE 

TRŽENJSKI 
koncept proizvodov

Pri razvojni delitvi proizvodov opredeljujemo 
RAZVOJNO STRATEGIJO proizvodov – 

kateri proizvodi so:

1. Nosilni proizvodi
(proizvodi, ki so že danes razviti in se tržijo)

2. Proizvodi v razvoju
(že obstajajo, vendar jih je potrebno nadgraditi na 

področju konkurenčnosti)
3. Novi potencialni proizvodi

(ki jih je potrebno na novo izgraditi)
  

RAZVOJNI 
koncept proizvodov

Gre za razvojni koncept –
 je „interne“ narave, predstavlja strategijo na 
področju razvoja proizvodov, ki jo je potrebno 

udejanjati. 

Poglavje 9.2.2
Poglavje 9.2.1, 

6 tematskih integralnih 
turističnih proizvodov

 
 

 

Pri strategiji turističnih proizvodov pa smo UPOŠTEVALI: 

 

1. Da posamezne občine razvijajo svoj koncept turistične ponudbe in proizvodov – kar smo  

upoštevali: 
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a. Posebno specifičnost ima zagotovo LJUBLJANA, saj je v Sloveniji vodilna kongresna in city 

break destinacija, z razvitimi, privlačnimi in mednarodno konkurenčnimi turističnimi 

proizvodi. Ljubljana bo tudi še naprej nastopala na trgu kot takšna (v okviru svojih 

nastopov na nivoju turistične destinacije Ljubljana), a vedno bo takrat, ko ji komuniciranje 

širšega vidika ponudbe regije lahko prinese boljšo pozicijo, izpostavila tudi regijski vidik 

(tisto, kar je edinstveno v regiji – edinstvena prodajna priložnost regije). 

b. V regiji z bolj jasno profilirano ponudbo oziroma turističnimi proizvodi razpolaga še 

KAMNIK (Kamnik kot staro mestno jedro, s kulturnimi poudarki in prireditvami in Kamnik v 

povezavi z okolico – sprostitev v termah, v naravnem okolju Velike planine in novi turistični 

proizvodi, kot je duhovni wellness), medtem ko je večina občin prepoznavna po 

posamezni prireditvi, znamenitosti ali ponudniku ( Glej pregled, po čem je občina 

prepoznavna v naslednjem poglavju, v Prilogi št. 2). 

 

2. Da so se občine v vzhodnem delu regije povezale pod skupno tržno znamko SRCE SLOVENIJE in s 

ciljem povezovanja ponudbe in jasnejših asociacij, kaj Srce Slovenije ponuja, oblikovale 7 

tematskih sklopov ponudbe (ki so osnova za razvoj integralnih turističnih proizvodov glede na 

motive prihoda, ob tem pa razvija tudi ponudbo in turističnih proizvod za avtodome) – ta koncept 

je skozi Srce Slovenije vključen v regijo, vendar pa se še povezuje na regijski ravni:  

a. IZLETI: Srce Slovenije ponuja raznolika, privlačna, povezana ter najbolj avtentična in srčna 

doživetja – v obliki nekajurnih in enodnevnih izletov, ki so tematsko obarvani in po meri 

ciljnih skupin. Vsaka točka vodi do naslednje … 

b. PRIREDITVE: Srce Slovenije se ponaša z izredno močnim in prepoznavnim prireditvenim 

utripom, ki gradi na dediščini. 

c. REKREACIJA: Srce Slovenije kot lahko dostopna destinacija z lepim naravnim okoljem in 

dobrim usmerjanjem obiskovalcev na poti nudi prijetno rekreacijo.  

d. KRATEK ODDIH: Srce Slovenije je sveža, privlačna alternativa sicer bolj poznanim 

destinacijam za kratek oddih v Sloveniji. 

e. POSLOVNO: Srce Slovenije je prijeten prostor za kreativna poslovna srečanja. 

»Heartstorming«. 

f. VRT SLOVENIJE: Srce Slovenije kot »Vrt Slovenije« in prostor za razvoj zdravega 

življenjskega sloga (nov turistični proizvod). 

3. Da so občine, ki sodijo v KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE, razvile koncept treh tematskih 

sklopov ponudbe (v okviru katerih so konkretni posamezni turistični proizvodi – ki se povezujejo v 

celostna doživetja, v integralne turistične proizvode), ki je v sozvočju z načeli varovanja narave: 

a. REKREACIJA (gre za aktivno doživljanje Parka in sprostitev − Ljubljansko barje je 

obiskovalcu v prvi vrsti prostor za pobeg iz mesta, za aktivnost in sprostitev). 

b. IZLETI (spoznavanje in odkrivanje naravne in kulturne dediščine Parka − Ljubljansko barje 

privlači obiskovalca kot prostor, ki ga želi odkriti, nekaj videti in doživeti. 

c. UČENJE (bolj poglobljeno spoznavanje Parka oziroma posameznih elementov Parka − 

Ljubljansko barje in njegova narava in kultura kot »odprta učilnica«).  

 



 

 

Strategija razvoja in trženja turizma  

za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   108 
 

V nadaljevanju naprej povzemamo obstoječe integralne ali posamezne turistične proizvode – na nivoju 

posameznih območij. 

 

 

Tabela št. 27: Pregled obstoječih integralnih ali posameznih turističnih proizvodov – na nivoju posameznih 

območij 

 

Območje Posamezni in/ali integralni (tematski) turistični 
proizvodi 

Današnje stanje z oceno potenciala 

Turistična 
destinacija 
Ljubljana 

Kratek mestni oddih (ogledi kulturnih znamenitosti, 
vodene ture po mestu, nakupovanje, odkrivanje in 
spoznavanje zgodb mesta, prireditve, dogodki, 
festivali, kulinarika in vino, kavarne in gostinski 
lokali, spoznavanje ljudi in kulture, spoznavanje 
zgodovine mesta, igralništvo, glasbeni koncerti, 
zabavne prireditve, nočni klubi in bari, nočno 
življenje in nočni utrip mesta)  

Gre za zelo razvit proizvod – ki poleg poslovnega 
turizma tvori osrednji motiv prihoda v Ljubljano 
(polovica prihodov). Ne gre za posamezno 
znamenitost, gre za celoten koncept mesta, z 
ambientom prijetne, sproščene prestolnice, s pestro 
festivalsko ponudbo, ogledi, odkrivanjem zgodovine 
mesta skozi različna obdobja, nakupovanjem, 
kulinariko … 

Individualni poslovni turizem in MICE - kongresni 
turizem (konference in kongresi združenj, sejmi in 
razstave, korporativna srečanja in incentive, vladna 
in politična srečanja)

32
 

Ljubljana se uvršča med 50 najbolj uspešnih 
evropskih kongresnih mest, v svoji viziji pa je (v 
okviru nove strategije kongresnega turizma 
Ljubljane) opredelila, da bo postala »Vodilna 
KONKURENČNA in SAMOZAVESTNA kongresna 
destinacija JV Evrope« z/s:  

 50 butičnimi incentive dogodki letno  

 razvitimi lastnimi izkustvenimi kongresnimi 
dogodki  

 30 srednje velikimi mednarodnimi kongresi in 
konferencami letno  

 razvitimi trajnostnimi kongresnimi produkti in 
metodologijo merjenja učinkov dejavnosti na 
okolje  

 razvitim sistematičnim modelom pridobivanja 
novih kongresov  

Športni turizem – mednarodna, evropska, državna 
športna prvenstva, športni dogodki, klubi 
 

Ljubljana je v tem segmentu z odprtjem Športne 
dvorane Stožice močno izboljšala svojo privlačnost in 
konkurenčnost in tako lahko pridobiva večje športne 
dogodke, ki pomembno vplivajo na njeno 
prepoznavnost.  

Kulturni turizem (kulturne prireditve in dogodki, 
festivali, gledališče, opera, koncerti, razstave, 
sodobna umetnost) 

Kulturni turizem je razvit turistični proizvod, čeprav 
je bolj vpet v celosten koncept city break turizma in 
ne toliko kot samostojen proizvod – kot privlačen in 
konkurenčen samostojen proizvod (v močni 
konkurenci evropskih prestolnic in mest) bi morali 
nadgraditi. 

Rekreativni turizem (jahanje, kolesarjenje, sprehodi, 
pohodništvo, tek, plavanje, kajak, plezanje, vožnja z 
baloni itd) – vezana na okolico  

Ta ponudba še ni bila močno vpeta v programe na 
nivoju Ljubljane – je pa to ena od glavnih aktivnsoti 
regijskega povezovanja. 

Izobraževalni turizem (seminarji, poslovne šole, 
dodiplomski in podiplomski študij, gostovanje 
oziroma izmenjave študentov itd.) 

Ljubljana je močna v tem segmentu, čeprav ne dela 
strateško na celostnem upravljanju te ponudbe s 
turističnega vidika. Gre za močen segment, z velikimi 
potenciali večjega izkoriščanja za turistično 
valorizacijo. 

                                                
32

 Podrobna opredelitev posameznih proizvodov znotraj kongresnega turizma je bila opravljena v Strategiji razvoja kongresnega 

turizma v Ljubljani (Turizem Ljubljana, 2011). 
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Zdravstveni (medicinski) turizem Zelo potencialen proizvod, katerega se še tudi ne 
razvija strateško. Nastajajo nove povezave Ljubljane 
z drugimi medicinskimi centri v Sloveniji, za skupni 
nastop na arabskih trgih. 

Mladinski turizem (mestni oddih za mlade -znotraj 
tega proizvoda so podobni proizvodi kot v klasičnem 
mestnem oddihu, vendar prilagojeni za mlade (tako 
glede vsebine kot načinov trženja); Ljubljana kot ena 
izmed destinacij v okviru daljšega potovanja, 
Ljubljana kot destinacija za kratek mestni oddih za 
mlade, odkrivanje okolice Ljubljane) 

Ljubljana je zelo privlačna prestolnica za mlade, 
čeprav ima ta vrsta turizma še velike možnosti za 
izboljšanje privlačnosti in konkurenčnosti. Potrebno 
bi bilo zelo strateško in hkrati operativno pristopiti k 
razvoju in upravljanju te ponudbe ter njenemu 
trženju. 

Krožna potovanja (Ljubljana kot ena izmed destinacij 
v okviru krožnega potovanja) 

Ljubljana je zelo privlačna destinacija za krožna 
potovanja – s kratkimi, v veliki meri enodnevni 
postanki v Ljubljani.  V tem segmentu ima Ljubljana 
možnost, da z vključevanjem okolici ponudbi razloge 
za 2-dnevni obisk Ljubljane (vsaj 1 nočitev). 

Mestni wellness Kakovostna infrastruktura, ponudba pa deluje bolj 
kot dodatna ponudba.  

Srce Slovenije – 
krovna raven 

Izleti – s tem mislimo, da je osrednji motiv prihoda v 
destinacijo nekajurni ali enodnevni izlet – videti, 
spoznati in doživeti kaj novega, zanimivo preživeti 
dan. V ospredju so bogate naravne vrednote in še 
posebej kulturna dediščina (ogled naravnih in 
kulturnih atrakcij), ki pa mora biti prikazana skozi 
zgodbe, muzeji in prikazi običajev, prireditve, 
kulinarika (pogostitev, degustacije, nakupi izdelkov) 
v kombinaciji z lažjo obliko aktivnosti (sprehod, 
kolesarjenje), zgodbe (čebelarstva, pastirjev, 
oglarjev, slamnikarstva itd.). 

Ta proizvod v Srcu Slovenije že deluje. Na območju 
že nekaj let deluje Zadruga za razvoj podeželja 
Jarina, ki razvija in izvaja enodnevne programe 
odkrivanja Srca Slovenije (večinoma gre za domače 
goste, organizirane šolske in upokojenske skupine), v 
okviru programov prenos dobrih študijskih praks  pa 
tudi tuje. 
 

Rekreacija (pohodništvo - lažji/krajši sprehodi, 
krožne ture, vzponi na okoliško hribovje, pohodniške 
in sprehajalne poti, kolesarjenje, jahanje, golf, vodni 
športi, zimski športi, razne prireditve – pohodi po 
tematskih poteh) 

Ponudba obstaja, vendar še ni dovolj razvita in 
povezana. K obisku pritegne lepo naravno okolje, 
hitro dostopno, krožne ture, pohodniške in 
kolesarske poti, vzponi na hribovje, združeno s 
kulinariko, med rekreacijo pa je treba obiskovalca 
opozoriti (usmeriti) tudi na atrakcije, nakup hrane 
itd. V veliki meri gre še za razvoj in valorizacijo 
ponudbe v turističen namene. 

Prireditve (prireditve, vezane na različne teme, 
večinoma povezane z dediščino in njenim 
oživljanjem) – v veliki meri so to že obstoječe 
prireditve, tradicionalni pohodi, sejmi (npr. eko 
tržnice), posebni dogodki (kot so poroke). 
 
 

Ponudba obstoječih prireditev je velika, a hkrati 
razdrobljena in iz izrazito lokalnim karakterjem. 
Potrebno je razviti nekaj prepoznavnih in 
kakovostnih prireditev (kar ne pomeni nujno novih 
(!) – strategija usmerja v razvoj in nadgrajevanje 
obstoječih, ki imajo tradicijo, kakovost in gradijo na 
avtentičnosti), ki pomembno prispevajo k 
prepoznavnosti destinacije. Potencial je za razvoj 
edinstvenih prireditev v slovenskem prostoru (kot je 
npr. projekt Abrahamov ključ) – izhaja se iz 
obstoječih oziroma iz pobud na območju.  

Poslovni turizem (bivanje za individualnega 
tranzitnega poslovnega gosta, team-building 
programi, manjši seminarji in srečanja (manjše 
skupine), posebne predstavitve (poslovni dogodki), 
študijska potovanja – dobri primeri prakse, posebni 
programi za odkrivanje – za goste na kongresih v 
Ljubljani (incentive), programi družbene 
odgovornosti) 

Trenutno je razvit predvsem individualni tranzitni 
turizem (cenovna ugodnost in lahka dostopnost do 
Ljubljane), v prihodnje pa je potrebno razvijati in 
pozicionirati proizvod na osnovi manjšega in bolj 
individualnega, kreativnega okolja, ki odseva 
identiteto območja, avtentične in bolj individualne 
storitve (tukaj poslovni turizem ni »industrija«) in 
razvijati incentive, team building programe in 
programe družbene odgovornosti. Potrebno je tako 
delo na izboljšanju kakovosti kot na razvoju 
programov. 
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Kratki oddih (sprostitev – terme, raziskovanje 
destinacije (naravne vrednote in kulturna dediščina), 
zmerne aktivnosti, kot so kolesarjenje, 
sprehodi/pohodništvo, zimske aktivnosti, golf, 
kulinarika (pogostitev – degustacije), prikazi izvajanja 
raznih običajev (oglarji, slamnikarstvo, kozolci itd.), 
ogledi muzejev (tudi kombinacija z delavnicami, 
degustacijami, prikazi), nakup hrane, izdelkov, 
spominkov, duhovni wellness, različne »avtentične« 
delavnice (ki črpajo iz dediščine območja) po ciljnih 
skupinah (otroci, družine, upokojenci itd.), tematske, 
učne poti. 

Destinacija je manj poznana, a dobra alternativa 
sicer bolj poznanim destinacijam za kratek oddih. 
Ponuja lahko drugačna, bolj avtentična doživetja, v 
bližini Ljubljane, lahko dostopna (npr. nekaj dni na 
Veliki Planini, v pastirski koči, v termah Snovik itd.). 
Ponudba že deluje, vendar je po konceptu omejena 
na redke tovrstne stacionarne ponudnike – kot so 
Terme Snovik, medtem ko so turistične kmetije, 
poleg tega pa še nimajo razvitega celostnega 
proizvoda.  

Odkrivanje regije (ponudba temelji na izdelanih 
programih odkrivanja regije in v celostna doživetja 
povezuje naravne znamenitosti, kulturno dediščino 
(stara mestna in vaška jedra, sakralni objekti, 
domačo in umetno obrt, kulturno in tehniško 
dediščino itd. – gre za posamezne znamenitosti, ki se 
povežejo, lahko pa tudi zelo tematsko, npr. Plečnik, 
oglarji, kozolci, čebele itd.), muzeje, spominske sobe, 
zbirke, galerije – ogledi (tudi kombinacija z 
delavnicami, degustacijami, prikazi), kulinarika 
(pogostitev – degustacije), prikazi izvajanja raznih 
običajev (oglarji, slamnikarstvo, rokovnjači, kozolci 
itd.). 

Srce Slovenije je glede na lego izhodiščna, lahko 
dostopna in ugodna točka za obisk Ljubljane in 
odkrivanje območja, regije. Potrebno še nadaljnje 
delo na razvoju teh programov in doseganje sinergij 
z regijskim nivojem. 

Vrt Slovenije  (ki vsebuje lokalno pridelana in 
ekološka hrana – degustacije in nakupi, oskrba z 
ekološko hrano (individualnih posameznikov, vrtcev, 
šol, gostinskih ponudnikov), eko tržnice, najem 
vrtička, izvajanje delavnic na področju zdravega 
življenjskega sloga (peka kruha, priprava zdrave 
hrane itd.), pikniki. 

Gre dejansko za nov proizvod (ki si ga je Srce 
Slovenije zastavilo v novi razvojni in trženjski 
strategiji (RCSS, 2011), ki izkorišča sposobnosti Srca 
Slovenije (mreža samooskrbe, številni projekti v 
okviru LAS Srca Slovenije) in trende. Zelo zanimiv 
projekt tudi za pozicioniranje regije.  

Proizvodi, vezani na lokalne identitete: dediščina 
kozolcev, razvoj zeliščarstva, razvoj mojstrskih veščin 
(kot so kovaštvo, lesarstvo, tkalstvo, mlinarstvo), 
srednjeveška dediščina, Kamniška Bistrica kot zelena 
os regije, Razvojna vas Velika Preska, Dežela Jurija 
Vege, tematski turistični proizvod čebelarstvo, 
glasbena tradicija, ohranjanje običajev in tematske 
zgodbe (rokovnjači, oglarji, slamnikarstvo, 
pastirstvo) 

Gre v veliki meri za proizvode v razvoju, vendar z 
velikim potencialom za gradnjo identitete in 
prepoznavnosti regije. Ta pristop bi morali razširiti 
na regijski nivo. 

Kamnik Staro mestno jedro, terme (Terme Snovik), narava 
(Velika planina in Kamniška Bistrica), duhovni 
wellness (Zdravilni gaj Tunjice) 

Osnovni proizvod Kamnika kot starega mesta deluje, 
vendar bi za večjo privlačnost morali razvijati bolj 
inovativne proizvode, ki komunicirajo skozi zgodbe. 
Osnov za to ima destinacija dovolj. Duhovni wellness 
je nov proizvod v razvoju, medtem ko na sami mikro 
lokaciji Zdravilnega gaja Tunjice že deluje. 

Krajinski park 
Ljubljansko barje 

Izleti (spoznavanje in odkrivanje naravne in kulturne 
dediščine Parka), ki vključujejo muzeje in galerije, 
prireditve, plovbo po Ljubljanici, Rakitna in njeni za 
človeka zdravilni bioklimatski pogoji, vožnjo z vozovi, 
piknike, delavnice, lokalne proizvode (degustacije in 
nakupi) 

Programe je potrebno razvijati. Med najbolj 
potencialnimi je Ljubljanica, ki jo je potrebno 
izkoristiti kot vodno transverzalo, ki povezuje mesto 
z Ljubljanskim barjem – ne zgolj prevozi, ampak 
oblikovanje programa doživetja, na katerem 
spoznajo celotno zgodovino (= zgodbo, ki jo je pisala 
Ljubljanica, skozi to pa celotnega Ljubljanskega 
barja, tudi Ljubljane); možna različna trajanja in 
tematski poudarki (različna obdobja, področja) – 
ključno je najti izvajalca programov (nadgradnja že 
obstoječih programov plovbe po Ljubljanici). 
Ljubljanica z rekreacijskim in turističnim 
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potencialom, kot interpretacijska vodna pot 
(izkustveno učenje),  povezovalna vodna pot med 
»turističnimi točkami«, tudi kot  alternativa 
cestnemu prometu – predvsem dostopna pot iz 
Ljubljane v osrčje Parka. 
 

Rekreacija (pohodništvo - trekking, sprehodi, 
kolesarjenje, jahanje, tek, sprehodi s psi, poleti z 
baloni, vožnja s kajakom, tek na smučeh, ribolov, 
lov). Ne gre toliko za šport, kot predvsem za 
rekreacijo (s tem je mišljeno bolj ali manj aktivno 
obliko sprostitve – vezano tudi na določen interes, 
hobi) – odvisno od tega, kaj je za obiskovalca 
njegova priljubljena oblike rekreacije, gre za:  

 bolj »široke« aktivnosti, kot so pohodništvo 
(aktivnejša hoja ali sprehodi – posebna ciljna 
skupina so tudi obiskovalci, ki pridejo s psom), 
tek – jogging, kolesarjenje, pozimi tek na 
smučeh; 

 in za interesno bolj »ozke« aktivnosti (bolj nišni 
segmenti), kot so vožnja s kajakom, ribolov, lov, 
polet z balonom. 

Gre za aktivnsoti, ki se že odvijajo, vendar v 
turističnem smislu ne prinašajo finančnih koristi. 
Določeni proizvodi, kot so poleti z baloni, so dobro 
razviti. 

Izobraževalni turizem 
Obiskovalca pritegne Ljubljansko barje kot pojem, 
kot celota, s svojim naravnim in kulturnim 
bogastvom, še posebej pa posamezni elementi 
naravne in kulturne dediščine ter biotske 
raznovrstnosti – ki predstavljajo predmet njegovega 
preučevanja, raziskovanja, učenja. V primerjavi s 
programskim konceptom odkrivanja je večji 
poudarek na izobraževalnem vidiku, gre za bolj 
poglobljen pristop, v večji meri vezano na določene 
motive prihoda (kot so na primer osnovne šole) ali 
posebne interese (opazovanje ptic, žab, kačjih 
pastirjev, preučevanje določenih vrst rastlinja 
ipd.).Ta programski vidik je glede na to, da je 
Ljubljansko barje zavarovano območje, zelo 
pomemben, saj je eden izmed glavnih ciljev Parka 
varstvo narave, to pa lahko dosežemo skozi 
izobraževanje in osveščanje ljudi o njegovem 
neprecenljivem, a krhkem bogastvu. 

V veliki meri gre za proizvod v razvoju., vendar eden 
ključnih turističnih proizvodov Barja. Tudi v 
regijskem konceptu je izredno potencialen. 

 

 



 

 

Strategija razvoja in trženja turizma  

za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   112 
 

9.2.2 Strategija turističnih proizvodov − krovni trženjski koncept (oblikovanje 

šestih tematskih sklopov ponudbe) 
 

 

Na osnovi pregleda obstoja posameznih (ter že obstoječih integralnih) turističnih proizvodov, na osnovi 

trženjskega koncepta delovanja regije in pa na osnovi poznavanja segmentov, ki so zanimivi za obisk regije, 

smo oblikovali naslednje tematske sklope ponudbe: 

  

 

6 TEMATSKIH sklopov ponudbe na nivoju regije: 

 

1. KULTURA & ZGODOVINA (= Odkrivanje kulture in različnih obdobij zgodovine prestolnice in 

okolice) 

2. NARAVA (= Sprostitev v doživljanju zelenega objema Ljubljane) 

3. REKREACIJA & ŠPORT  (= Aktivna doživetja rekreacije in športa na pragu prestolnice) 

4. KULINARIKA (= Odkrivanje regije skozi kulinarična doživetja) 

5. PRIREDITVE & DOGODKI (= Od vrhunskih festivalov do avtentičnih zgodb) 

6. POSLOVNI TURIZEM (= Poslovna srečanja na stičišču urbanega in avtentičnega)  

NA KROVNI REGIJSKI RAVNI pa imamo še krovne programe tipa »TOP HIGHLIGHTS OF CENTRAL 

SLOVENIA«. 

 

ZNOTRAJ VSAKE TEME SE OBLIKUJEJO PRIVLAČNI INTEGRALNI TURISTIČNI PROIZVODI (in pretvarjajo v 

programe po meri ciljnih skupine), razvijajo pa se programi, ki komunicirajo USP-je regije (glej spodaj), 

kot so npr: 

 

 Osrednja Slovenija v srednjem veku  

 Pot po ljubljanskih gradovih33 

 Rimljani (2000 let Emone) 

 Zgodbe Ljubljanice (plovba, Argonavti, Jazon, ptice, Rimljani, turistične kmetije, kultura …) 

 

Znotraj vsake teme se razvije po 3 prepoznavne regijske programe (za krovno komuniciranje in graditev 

krovne prepoznavnosti regije, sicer pa jih lahko obstaja tudi več, sploh glede na prilagajanje specifičnim 

trgom in segmentom). 

 

A. Za vsak tematski sklop ponudbe najprej IZPOSTAVLJAMO EDINSTVENE PRODAJNE PRILOŽNOSTI 

(tisto, kar ima regija v določenem segmentu ponudbe drugačnega, edinstvenega, kar ima 

priložnost, da izboljšuje njeno privlačnost in konkurenčnost).  

                                                
33 Program, ki bo povezal 4 ljubljanske gradove in eno palačo (Turjaško), v katerih domujejo kulturne inštitucije. Predvidena je 

enotna vstopnica, ki bo obiskovalca najbolj obiskane točke v regiji (Ljubljanskega gradu) napotila še na ogled muzejskih in 
galerijskih postavitev v Mednarodni grafični likovni center v Tivolskem gradu, v Muzej novejše zgodovine v Cekinovem gradu, v 
Turjaško palačo, kjer je Mestni muzej – MGML, in v Muzej arhitekture in oblikovanja v Fužinski grad. 



 

 

Strategija razvoja in trženja turizma  

za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   113 
 

 

Tematski sklopi 

ponudbe 

EDINSTVENE PRODAJNE PRILOŽNOSTI34 (kaj je v regiji posebnega, edinstvenega, kaj 

ima priložnost, da izboljšuje privlačnost in konkurenčnost) - Ne gre za popis vse 

ponudbe! 

KULTURA & 

ZGODOVINA  

 Regija je najbolj bogato in raznoliko stičišče in  kultur v Sloveniji 

 2000 let Emone 

 Unesco dediščina 

 Mostiščarji in Argonavti 

 Plečnik 

 Pot po ljubljanskih gradovih 

 Tematske zgodbe oživljanja običajev (pastirji, oglarji, rokovnjači, čebelarstvo …) 

NARAVA  Ljubljanica 

 Ljubljansko barje 

 Rakitna in njeni za človeka zdravilni bioklimatski pogoji 

 Velika planina 

 Kamniško-Savinjske Alpe s Kamniško Bistrico 

 Arboretum Volčji potok in Botanični vrt v Ljubljani 

REKREACIJA & 

ŠPORT  

 Športni park Stožice 

 Vožnja po Ljubljanici 

 Povezane pohodniške, kolesarske in druge tematske poti v regiji 

 Golf igrišča v okolici Ljubljane (3) 

 Poleti z baloni 

KULINARIKA  Eko sejmi 

 Možnost nakupa ekološko in lokalno  pridelane hrane 

 Domačije s kakovostno domačo hrano  

 »Vrt Slovenije« (nov proizvod, ki ga razvija Srce Slovenije) 

 Skupna tržna znamka za lokalne proizvode (nov proizvod, opredeljen v akcijskem 

načrtu) 

PRIREDITVE in 

DOGODKI 

 Festivalska ponudba Ljubljane 

 Top 10 avtentičnih prireditev v okolici Ljubljane (potrebno izbrati in nadgraditi; 

pripraviti piramido prireditev) 

 Inovativne prireditve (npr. Abrahamov ključ – potrebno nadgraditi) 

 Poroke na Bogenšperku 

POSLOVNI 

TURIZEM 

 Ljubljana kot vodilna kongresna destinacija v Sloveniji (in med 50 top v Evropi), z 

vizijo postati vodilna v Jugovzhodni Evropi 

 Manjša poslovna srečanja v avtentičnem okolju na pragu prestolnice 

 Team building in incentive programi v okolici Ljubljane (z močno izkustveno noto) 

 

 

                                                
34

 Edinstvene prodajne priložnosti (USP – Unique Selling Propostion) se danes nadgrajujejo v UEP – Unique Experience Proposition 
(edinstvena doživetja) 
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B. Nato za vsaki tematski sklop ponudbe OPREDELIMO POSAMEZNE TURISTIČNE PROIZVODE, iz 

katerih nato oblikujemo programe  

 

Tematski sklopi 

ponudbe 

KATERI DELNI TURISTIČNI PROIZVODI sestavljajo ponudbo po temah  

KULTURA & 

ZGODOVINA 

 Vodeni ogledi mesta oziroma krajev 

 Kulturne znamenitosti 

 Kulturna dediščina (stara mestna in vaška jedra, sakralni objekti, domača in 

umetna obrt, kulturna in tehniška dediščina itd. − gre za posamezne 

znamenitosti, ki se povežejo geografsko, lahko pa tudi zelo tematsko, kot je npr. 

Plečnik, oglarji, kozolci, čebele itd.) 

 Muzeji, spominske sobe, zbirke, galerije  (ogledi in kombinacija z delavnicami, 

degustacijami, prikazi izvajanja starih običajev) 

 Tematske zgodbe in oživljanje starih običajev in prikazi izvajanja raznih običajev 

(čebelarji, oglarji, rokovnjači, pastirji, slamnikarji itd) – ki se lahko razvijajo kot 

zgodbe  

 Tematske poti (učne, gozdne, sadne, po poteh pisateljev …) 

 Prireditve 

 Dodatna ponudba:  kulinarika (pogostitev - degustacije), nakup spominkov 

KATERI TURISTIČNI PROIZVODI IMAJO NAJVEČJI POTENCIAL?35 

 2000 let Emone (potrebno razviti) 

 Unesco dediščina 

 Mostiščarji in Argonavti 

 Plečnik 

 Pot po ljubljanskih gradovih 

 Tematske zgodbe oživljanja običajev (pastirji, oglarji, rokovnjači, čebelarstvo …) 

 Ljubljana kot prestolnica in mestna destinacija 

 Kamnik kot staro zgodovinsko mesto 

 Tehniški muzej Bistra 

 Domačije, ki ohranjajo etnografsko dediščino (Menačenkova domačija, kmečki 

turizem Pri Krač, Budnarjeva domačija) 

NARAVA  Ogledi naravnih vrednot 

 Sprostitev v naravnem okolju 

 Duhovni wellness 

 Lažje oblike aktivnosti v naravi: sprehodi, pohodništvo, kolesarjenje 

KATERI TURISTIČNI PROIZVODI IMAJO NAJVEČJI POTENCIAL? 

 Ljubljanica 

 Ljubljansko barje, s turističnimi proizvodi, ki na izkustven in izobraževalni način 

odkrivajo naravo 

                                                
35 Pri izboru upoštevamo, da je proizvod že razvit, da je povezan in da deluje kot zaokroženo doživetje (ne vključujemo posameznih 

znamenitosti). 
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 Velika planina 

 Rakitna in njeni za človeka zdravilni bioklimatski pogoji36 

 Zdravilni gaj Tunjice 

 Kamniško-Savinjske Alpe s Kamniško Bistrico 

 Arboretum Volčji potok  

 Botanični vrt v Ljubljani 

 »Vrt Slovenije« (nov proizvod) 

REKREACIJA & 

ŠPORT  

 Kolesarjenje 

 Pohodništvo 

 Vodni športi (kopanje, čolnarjenje, kajakaštvo, rafting, ribolov) 

 Golf (3 igrišča) 

 Zračni športi (jadralno padalstvo, poleti z balonom, zmajarstvo)  

 Vožnja s konjsko vprego in jahanje 

 Lov 

 Smučanje in tek na smučeh 

 Jamarstvo 

 Pregled posameznih oblik rekreacije smo opravili v prilogi št. 2, v poglavju 3.4, po 

občinah. 

KATERI TURISTIČNI PROIZVODI IMAJO NAJVEČJI POTENCIAL? 

 Golf igrišča (3) 

 Vožnja po Ljubljanici 

 Povezane pohodniške, kolesarske in druge tematske poti v regiji 

 Nišni športi na Ljubljanskem barju 

 Pustolovski park Geoss 

KULINARIKA 

 

 

 Obisk gostilne, gostišča, restavracije, turistične kmetije, domačije 

 Nakup lokalno pridelane ekološke hrane 

 Kombinacija z ogledi, odkrivanjem 

KATERI TURISTIČNI PROIZVODI IMAJO NAJVEČJI POTENCIAL? 

 Eko sejmi 

 Možnost nakupa ekološko in lokalno  pridelane hrane 

 Domačije s kakovostno domačo hrano  

 »Vrt Slovenije« (nov proizvod, ki ga razvija Srce Slovenije) 

 Skupna tržna znamka za lokalne proizvode (nov proizvod) 

PRIREDITVE in 

DOGODKI 

 Festivali in vrhunske kulturne prireditve 

 Ulični festivali 

 Etnološke prireditve, ki prikazujejo slovenske običaje in navade, med njimi so 

številne povezane z lokalnimi tradicijami obrtništva, starih običajev 

                                                
36 Rakitna razpolaga z edinstvenimi bioklimatskimi pogoji, saj se tu nahaja edino srednjegorsko klimatsko zdravilišče v Sloveniji, 

poleg tega pa je z novim hotelom ob jezeru znatno razširila tudi turistično ponudbo. Ob bolj celovitem razvoju turizma bi se 
Rakitna v prihodnosti lahko razvila v zdraviliško vas, ki bi nudila pestro ponudbo v vseh letnih časih. V zimskem času bi tu v 
prihodnosti lahko deloval tudi nordijski center, saj bi z obnovitvijo smučišča na Novaški gori poleg teka na smučeh Rakiška planota 
nudila tudi možnost smučanja (vir je opredelitev s strani občine Brezovica). 
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 Zabavne in družabne prireditve (v največji meri tipa »noč« v določenem kraju) 

 Razni tradicionalni pohodi (vezani na geografske ikone ali na znane osebnosti iz 

zgodovine) 

 Sejmi (tradicionalni domači sejmi in eko sejmi) 

 Festivalska ponudba Ljubljane 

 Top 10 avtentičnih prireditev v okolici Ljubljane (potrebno izbrati in nadgraditi) 

 Inovativne prireditve (npr. Abrahamov ključ – potrebno nagraditi) 

 Poroke na Bogenšperku 

POSLOVNI 

TURIZEM  

 Individualni poslovni turizem 

 MICE – kongresni turizem (konference in kongresi združenj, sejmi in razstave, 

korporativna srečanja in incentive, vladna in politična srečanja) 

 Team building in incentive programi v okolici Ljubljane 

 Programi družbene odgovornosti 

 Ljubljana kot vodilna kongresna destinacija v Sloveniji (in med 50 top v Evropi), z 

vizijo postati vodilna v JV Evropi 

 Manjša poslovna srečanja v avtentičnem okolju na pragu prestolnice 

 Incentive programi 

 Team building programi (npr. že obstoječi na Velik planini, v razvoju na 

Ljubljanskem barju) 

 Prizorišča za posebne dogodke (grad Jable, Bogenšperk)  

 

 

Na naslednji strani 6 tematskih sklopov ponudbe tudi shematsko prikazujemo. 
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Shema št. 9: Trženjski koncept turističnih proizvodov 

 

 

TRŽENJSKI KONCEPT 
6 TEMATSKIH SKLOPOV PONUDBE 

na regijskem nivoju

POSLOVNI 
TURIZEM
Business

Odkrivanje 
kulture in 

različnih obdobij 
zgodovine 

prestolnice in 
okolice

Tematski sklopi ponudbe
 so namenjeni temu, 

da jasno komuniciramo, kakšna je 
tema programa, kakšen je tip 

doživetja OZIROMA 
KAJ REGIJA PONUJA 

KULTURA & 
ZGODOVINA

Culture & History

NARAVA
Nature

REKREACIJA
& ŠPORT  

Active

KULINARIKA
Gastronomy 

Sprostitev v 
doživljanju 

zelenega objema 
Ljubljane

Aktivna doživetja 
rekreacije in 

športa na 
dosegu roke

Odkrivanje regije 
skozi kulinarična 

doživetja

Poslovna 
srečanja na 

stičišču urbanega 
in avtentičnega

Edinstvene prodajne 
priložnosti

Regija je najbolj 
bogato in raznoliko 
stičišče in  kultur v 

Sloveniji 

2000 let Emone

Unesco dediščina

Mostiščarji, Argonavti

Plečnik 

Tematske zgodbe 
oživljanja običajev 

(pastirji, oglarji, 
rokovnjači, 

čebelarstvo …)

Edinstvene prodajne 
priložnosti

Ljubljanica

Ljubljansko barje

Rakitna in njeni za 
človeka zdravilni 

bioklimatski pogoji 

Velika planina

Kamniško-Savinjske 
Alpe s Kamniško 

Bistrico

Arboretum 
Volčji potok in 
Botanični vrt v 

Ljubljani

Edinstvene prodajne 
priložnosti

Športni park Stožice

Vožnja po Ljubljanici

Povezane pohodniške 
in kolesarske poti v 

regiji

Golf igrišča (3)

Poleti z baloni  

Edinstvene prodajne 
priložnosti

Eko sejmi

Možnost nakupa 
ekološko in lokalno  

pridelane hrane

Domačije s kakovostno 
domačo hrano 
(kot je Pri krač)

„Vrt Slovenije“ 
(nov proizvod, nosilec 

Srce Slovenije)

Skupna tržna znamka 
za lokalne proizvode

(nov proizvod)

Edinstvene prodajne 
priložnosti

Ljubljana 
kot vodilna kongresna 
destinacija v Sloveniji 

(in med 50 top v 
Evropi), z vizijo postati 

vodilna v JV Evropi

Manjša poslovna 
srečanja v avtentičnem 

okolju na pragu 
prestolnice

Team building in 
incentive programi v 

okolici Ljubljane 
(močna izkustvena 

nota)

PRIREDITVE & 
DOGODKI 

Events 

Od vrhunskih 
festivalov do 

avtentičnih zgodb 

Edinstvene prodajne 
priložnosti

Festivalska ponudba 
Ljubljane

Top 10 avtentičnih 
prireditev v okolici 

Ljubljane
(potrebno oblikovati 
piramido prireditev)

 Inovativne prireditve 
(npr. Abrahamov ključ – 

potrebno nadgraditi)

Poroke na 
Bogenšperku
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9.2.3 Strategija turističnih proizvodov – razvojni koncept (kateri so razviti, kateri v 

razvoju in kateri novi)  
 

 

 

Pri razvojni delitvi proizvodov opredeljujemo RAZVOJNO STRATEGIJO. Znotraj tega proizvode delimo na: 

 

1. NOSILNE PROIZVODE (proizvodi, ki so že danes razviti in se tržijo); 

2. PROIZVODE V RAZVOJU (že obstajajo, vendar jih je treba nadgraditi za večjo konkurenčnost in 

privlačnost; 

3. NOVE POTENCIALNE PROIZVODE (ki jih je treba zgraditi na novo) – z noto inovativnosti. 

 

Predstavljamo jih v nadaljevanju, ZELO POMEMBNO pa je izpostaviti način dela glede odgovornosti za 

razvoj teh proizvodov: 

 

1. Na regionalni ravni se razvijajo in komunicirajo INTEGRALNI TURISTIČNI PROIZVODI ZNOTRAJ 6 

OPREDELJENIH TEMATSKIH SKLOPOV PONUDBE; gre za vertikalno povezovanje ponudbe od 

lokalne ravni do regionalne (= Naloga RDO); 

2. Na lokalni ravni pa se RAZVIJAJO POSAMEZNI TURISTIČNI PROIZVODI IN SE POVEZUJE PONUDBA 

NA HORIZONTALNI RAVNI V ZAOKROŽENA DOŽIVETJA (= to je naloga lokalne ravni in nosilcev 

organiziranosti na medlokalni ravni, kot je Center za razvoj Litija, seveda pa pri tem poteka 

sodelovanje in podpora z regijo). 

 

 

NOSILNI PROIZVODI (proizvodi, ki so že danes razviti in se tržijo). To so: 

 

1. Poleg osrednjega produkta Ljubljane (city break in poslovni turizem) so to IZLETI, ki vključujejo in 

povezujejo posamezne turistične točke v celostna turistična doživetja (= lahko so oblikovani 

tematsko, na določeno temo, ali geografsko – v določeni del regije). Gre za tiste, ki temeljijo na 

že razviti in delujoči ponudbi (vključimo torej tiste točke in ponudnike, ki lahko zagotovijo 

kakovostno izkušnjo). 

2. PRIREDITVE & DOGODKI (v Ljubljani, v okolici potrebno še nadgraditi s osredotočenim razvojem v 

smeri avtentičnih prireditev, ki komunicirajo identitete območja) – vseeno pa smo to ponudbo 

dali med nosilne proizvode. 

3. POSLOVNA SREČANJA (tudi v okolici, v manjših in bolj kreativnih ambientih). 
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PROIZVODI V RAZVOJU (že obstajajo, vendar jih je treba nadgraditi za večjo konkurenčnost37 in 

privlačnost38): 

 

1. TEMATSKO OBARVANI PROIZVODI, KI OŽIVLJAJO OBIČAJE: oglarji, pastirji, čebelarstvo, 

slamnikarstvo, mlinarstvo in drugi podobni proizvodi. 

2. TEMATSKE, REKREATIVNE IN UČNE POTI (ki jih moramo nadgraditi v bolj celostna doživetja in 

delavnice). 

3. TEAM-BUILDING in INCENTIVE PROGRAMI. 

4. AKTIVNOSTI: pohodništvo, kolesarjenje, vodni športi. 

5. KULINARIKA (delo na poenotenih elementih ponudbe, po konceptu Slovenske gostilne). 

6. DEGUSTACIJE IN NAKUPI LOKALNE HRANE. 

 

 

NOVI POTENCIALNI PROIZVODI (ki jih je treba zgraditi na novo) 

 

1. Celosten proizvod (ki ga obravnavamo kot projekt) »VRT SLOVENIJE« (proizvod v razvoju, nosilec 

je Srce Slovenije). 

2. Vzpostavitev PONUDBE ZA AVTODOME (proizvod v razvoju, nosilec je Srce Slovenije), med 

drugim tudi avtokampi (v letu 2011 je že v teku projekt izgradnje avtokampa v neposredni bližini 

končnega postajališča linije LPP 6B in železniške postaje v Vnanjih Goricah, v občini Brezovica). 

3. Drugi inovativni turistični proizvodi, ki so oziroma bodo v načrtu na ravni posameznih občin, na 

medlokalni ravni ali na ravni regije. 

 

 

Delo na razvoju proizvodov bo potrebno vključiti v redne aktivnosti RDO (v program dela), po 

opredeljenem konceptu na področju prioritete razvoja ponudbe in proizvodov (prva prioriteta), medtem 

ko imajo posamezni projekti, ki nastajajo na ravni lokalne skupnosti ali na medlokalni ravni (kjer je 

                                                
37 Pri KONKURENČNOSTI PROIZVODA analiziramo, ocenjujemo oziroma primerjamo konkurenčnost proizvoda v odnosu do drugih oziroma 

konkurenčnih turističnih destinacij (s katerimi tekmujemo na istih trgih za iste ciljne skupine). Znotraj te kategorije ocenjujemo: 
a. relativni tržni delež (kolikšen tržen delež imamo na trgu, na katerega smo usmerjeni); 
b. stroškovno prednost (ali so naše cene nižje od cen drugih ponudnikov oziroma kakšno je razmerje med ceno in kakovostjo – kakšna je 

vrednost); 
c. prepoznavnost (ali je naš produkt prepoznaven med ciljnimi segmenti, ali je naša destinacija prepoznavna po tem produktu); 
d. inovativnost (ali ima naš produkt elemente inovativnosti oziroma ali je inovativen v mednarodnem merilu); 
e. obstoječo infrastrukturo (kakšna je obstoječa infrastruktura – ali obstaja oziroma ali je razvita, kakovost, vlaganja v izboljšave); 
f. organiziranost in povezanost (kakšna je stopnja integracije, koliko je produkt razvit v pogledu integralnosti, ali so ponudniki povezani, 

ali sodelujejo, ali je destinacija ustrezno organizirana za razvoj in promocijo produkta). 
 
38 PRIVLAČNOST PROIZVODA pa se nanaša na trenutni, obstoječ oziroma razpoložljiv trg, znotraj te kategorije pa ocenjujemo:  

a. velikost trga (kako je trg velik, kako blizu so emitivni trgi in urbana središča, koliko ciljnih gostov lahko nagovorimo in pritegnemo, ali za 
ta proizvod obstaja določeno povpraševanje, ki ga je mogoče učinkovito in uspešno nagovoriti); 

b. stopnjo/trend rasti (kakšni so trendi rasti na področju trga, ki ga produkt pokriva, kakšne so priložnosti na trgu danes in jutri, ali obstaja 
trend rasti ali stagnacije, ali mednarodni trendi na strani povpraševanja in ponudbe govorijo v prid temu produktu, na kakšen način); 

c. povprečno porabo (kolikšna je povprečna poraba v okviru tega produkta, ali obstajajo možnosti za izboljšanje); 
d. sezonskost (ali je ponudba vezana na določeno sezono ali ne oziroma ali je celoletna); 
e. potrebo po investicijah (kolikšen je obseg sredstev, ki jih moramo vložiti, da »usposobimo« segment v pogledu ureditve infrastrukture 

in ga začnemo tržiti); 
f. potrebne tržne napore (kolikšne in kakšne tržne napore je treba vložiti v promocijo ponudbe, da so rezultati vidni v povečani prodaji). 
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trenuten nosilec Srce Slovenije) – oziroma po njihovem pooblastilu drug nosilec. V tem primeru regijska 

platforma služi kot dodatna trženjska platforma za predstavitev in trženje proizvoda. 

 

9.3 Opredelitev trgov  
 

 

9.3.1 Kaj nas vodi pri opredelitvi izbora in strategije trgov (segmenti in geografski 

trgi) 
  

 

Osrednja Slovenija na trgu še ne obstaja kot regija. Značilnosti strukture ponudbe in območja smo že 

pojasnili, prav tako ciljno pozicioniranje. V naslednjem poglavju najprej opredeljujemo želeno pozicijo na 

trgu, glede na specifičnost domačega in tujih trgov (poglavje 9.3.2), nato pa tudi opredeljujemo izbor ciljnih 

trgov. 

 

Skozi analizo stanja in delavnice s Strokovnim svetom se je izpostavilo dvoje: 

 

1. Pomen domačega trga za ponudbo na nivoju regije; 

2. Da je pri nagovarjanju tujih trgov potrebno biti realen glede tega, kaj lahko ponudimo na ravni 

kakovosti (in verigi vrednosti), kot je pričakovana na tujem trgu. Zato je potrebno ambiciozno, a 

hkrati realno zastaviti strategijo trgov = torej, na katerih trgih bo prisotna regija pod skupno 

znamko in katere promocijske aktivnosti se bodo izvajale pod skupno znamko.  

 

Glede na to, da regijo ob Ljubljani v največji meri sestavlja ponudba Srca Slovenije in Krajinskega parka 

Ljubljansko barje (medtem ko je ponudba v ostalem delu še v večji meri nepovezana, čeprav nič manj 

privlačna), POVZEMAMO NJIHOVO POLITIKO TRGOV: 

 

 SRCE SLOVENIJE je glede strategije trgov opredelilo naslednje: Srce Slovenije kot celota ni močna 

stacionarna destinacija (in to tudi ne bo v prihodnosti). S tega vidika sploh na tujih trgih kot 

destinacija (v pravem pomenu besede) ne more konkurirati nekaterim že uveljavljenim turističnim 

destinacijam v Sloveniji, še manj tujim. Hkrati pa je na območju nekaj ponudnikov, katerih 

uspešnost je v veliki meri odvisna prav od tujih trgov – in trženjskih aktivnosti na teh trgih. Ključni, 

predvsem nastanitveni ponudniki (pa tudi ponudniki nekaterih dopolnilnih atrakcij) bodo še vedno 

izvajali svoje prodajne aktivnosti na svojih ciljnih trgih, saj ima vsak svoj trženjski model in ciljne 

trge ter že vzpostavljene tržne poti; ob tem pa bo vse, kar pa bo potekalo na ravni območja, 

predstavljalo pomembno dopolnitev in odpiralo nove priložnosti. Strategijo trgov in promocije na 

ravni Srca Slovenije na tujih trgih opredeljuje navezava na Ljubljano (izkoriščanje regijske platforme 

RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija), s čimer se dosega bolj jasno pozicioniranje, kje je območje, kaj 

nudi, predvsem pa se za manjše vložke naredimo večje učinke. POVZETEK: intenzivna in uspešna 

uveljavitev oziroma pozicioniranje na domačem trgu, ob tem pa vzporedno delo na tujih trgih z 

iskanjem sinergij v okviru RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija. Pri tem velja izpostaviti, da so 
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ponudniki, kot so npr. Terme Snovik v tej navezavi pogrešali močnejšo trženjsko prisotnost na tujih 

trgih in so tako zelo pozdravili regijsko platformo, ki pa bo močnejša prav na trženjski funkciji (Srce 

Slovenije pa na razvojni ravni, na območju Srca Slovenije).  

 KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE je pri oblikovanju strategije distribucije (= na katerih trgih 

bodo prisotni in kako bodo vstopili na te trge) in strategiji promocije (= kako bomo trženjsko 

komunicirali turistično ponudbo Ljubljanskega barja) izhajal iz dejstva, da je Ljubljansko barje v 

prvi vrsti zavarovano območje, turizem pa na nivoju Krajinskega parka Ljubljansko barje (in 

njegovega upravljavca Javnega zavoda KPLB) ni prioritetno delovanje. Poleg tega v destinaciji ni 

večjih in močnih turističnih ponudnikov (in ponudbe), ki bi samostojno aktivneje nastopali na 

trgu. Zato na nivoju Parka v obdobju nekje do 2015 ni smiselno opredeliti močnih trženjsko-

komunikacijskih ciljev in narediti močen promocijski načrt, ki bi zahteval večja promocijska 

sredstva in kadrovske resurse, vendar pa je ena izmed štirih prioritet razvoja izboljšanje imidža in 

prepoznavnosti destinacije, za ustvarjanje višje vrednosti območja in bolj uspešno trženje. Domači 

trg predstavlja glavni trg – še posebej za motiv prihoda REKREACIJA (in posamezne turistične 

proizvode znotraj le-tega), pa tudi IZLETE in UČENJE. Na tujih trgih v tej fazi niso neposredno 

prisotni (v smislu, da svojo ponudbo neposredno predstavljajo preko različnih trženjskih aktivnosti 

v tujini) – čeprav pa so tuji gostje tudi pomembna ciljna skupina (v obliki organiziranih skupin). V 

prvi fazi je zato poudarek na tujih gostih, ki že bivajo v Ljubljani (ki so v Ljubljani predvsem kot 

individualni gostje ali pa v Ljubljano prihajajo preko organiziranih kanalov), zato gre za trge, ki so 

ciljni trgi Ljubljane kot mestne turistične destinacije, saj Ljubljansko barje glede na svoje 

značilnosti lahko predstavlja privlačno in »kontrastno« zeleno destinacijo Ljubljani kot urbani 

destinaciji.   

 DODATNO ŠE PREDSTAVLJAMO STRATEGIJO TRGOV NA NIVOJU SLOVENSKEGA TURIZMA (za 

lažje razumevanje celotnega konteksta trgov – gre za politiko STO na trgih v letu 2012; vir Program 

dela STO za leto 2012, delovni status) 

 

KLJUČNI EVROPSKI TRGI – gre za ključne emitivne trge, ki so v letu 2010 skupaj ustvarili dobrih 70 % vseh 

tujih prenočitev (v letu 2012 jim bo namenjenih 2.468.200 EUR oziroma 67 % vseh promocijskih 

sredstev39). 

Trgi: Nemčija, Avstrija, Italija, države Beneluksa, Hrvaška, Srbija, Velika Britanija in Irska, Rusija in 

Ukrajina = To so trgi z največjim deležem prihodov turistov, večinoma bližnji, kjer je Slovenija že vsa pretekla leta najmočneje 

prisotna – tako preko aktivnosti STO kot tudi neposredno s strani slovenskega turističnega gospodarstva. Slednji so tudi na 

usklajevalnih srečanjih med STO in STG za določitev prioritetnih področij delovanja v letu 2012, navedene trge izpostavilo kot 

ključne za njihov poslovni uspeh. Cilj je, da obstoječe emitivne evropske trge obdelujemo na bolj intenziven in inovativen način, v 

učinkovitem partnerstvu s slovenskim turističnim gospodarstvom in s pomočjo združevanja sredstev skozi co-branding, s čimer 

želimo izboljšati svojo pozicijo (prepoznavnost, privlačnost in konkurenčnost) na teh trgih. Z učinkovito podporo kakovostne 

trženjske platforme se okrepi in izboljša učinkovitost aktivnosti do končnega kupca (B2C) – s poudarkom na nagovarjanju jasnih 

                                                
39

  
STO bo za promocijo na tujih trgih in v Sloveniji (za aktivnosti sejmov in borz, odnosov z javnostmi in oglaševanje v tujini ter pospeševanja prodaje) 

v letu 2012 namenila 5.629.200 EUR. Od tega 44 % oz. 2.468.200 EUR za promocijo na ključnih evropskih trgih, 9,3 % oz. 525.000 EUR za promocijo 

na ostalih evropskih trgih, 6 % oz. 360.800 EUR za promocijo na prekomorskih trgih. Za promocijo v Sloveniji bo STO namenila 8 % oz. 482.000 EUR.  
Preostalih 1.793.200 EUR bo STO namenila za aktivnosti spodbujanja letalskih linij, za globalne borze, za globalno e-komuniciranje, za B2B dogodke 
v Sloveniji in JV Evropi ter za partnerske promocijske aktivnosti.   
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ciljnih segmentov s konkretnimi produkti, hkrati pa se nadalje krepi sodelovanje s poslovnimi javnostmi (B2B). Pomemben poudarek 

je krepitev Slovenije kot letalske destinacije – osredotočanje na aktivnosti ob vzpostavitvi novih letalskih linij.   

 

OSTALI EVROPSKI TRGI – gre za ostale evropske trge, ki so v letu 2010 skupaj ustvarili dobrih 17 % vseh 

tujih prenočitev (v letu 2012 jim bo namenjenih 525.000 EUR oziroma 9 % vseh promocijskih sredstev). 

Trgi: Madžarska, Francija, nordijske države, Češka, Slovaška, Poljska, Španija, Izrael, Švica = To so trgi, ki za 

Slovenijo predstavljajo že določeno realizacijo, predvsem pa ti trgi predstavljajo še velik potencial, saj je prisotnost in realizacija 

Slovenije na teh trgih še vedno šibka. Cilj je, da se na teh trgih okrepijo aktivnosti do poslovnih javnosti (B2B – oziroma B2B(2C), v 

učinkovitih partnerstvih s slovenskim turističnim gospodarstvom (kot tudi s pomočjo co-brandinga). Pomemben poudarek je 

krepitev Slovenije kot letalske destinacije – osredotočanje na aktivnosti ob vzpostavitvi novih letalskih linij.   

 

PREKOMORSKI TRGI – gre za prekomorske trge – večinoma za nove trge, ki so v letu 2010 skupaj ustvarili 

slabih 5 % vseh tujih prenočitev (v letu 2012 jim bo namenjenih 360.800 EUR oz. 6 % vseh promocijskih 

sredstev). Trgi: ZDA, Kanada, Japonska, Indija, Kitajska, drugi prekomorski trgi = Gre za prekomorske trge, 

poleg ZDA in Kanade (kjer je Slovenija sistematično prisotna že več let, a v omejenem obsegu) večinoma za nove trge, kot so trgi 

Kitajske, Indije, Japonske  in drugih azijskih držav oziroma prekomorskih trgov, v prihodnjih letih pa tudi še drugih novih trgov, kot 

je na primer arabski trg. Na teh trgih želi Slovenija izkoristiti potencial, ki ga ti trgi predstavljajo glede na velik obseg trga in na 

visoke stopnje rasti turistov iz teh držav. Za vstop na te trge Slovenija na eni strani izkorišča povezave in partnerstva s slovenskim 

turističnim gospodarstvom (ki so jim ti trgi poslovno zanimivi) – v obliki poolov, na drugi pa s partnerstvi s sosednjimi državami, s 

katerimi lahko razvije privlačne in konkurenčne produkte, po meri teh trgov. 

 

 

9.3.2 Izbor geografskih ciljnih trgov za trženje na nivoju regije 
 

 

OSNOVNA DELITEV (GEOGRAFSKIH) TRGOV: 

 

a. Domači trg  

b. Tuji trgi 

 

Pri tujih trgih najprej povzemamo izbor trgov po destinacijah, nato pa opredeljujemo tuje trge na nivoju 

regije. 

 

Območje  Opredeljeni tuji trgi 

Turistična destinacija 

Ljubljana 

Prvih deset trgov, ki v strukturi tujih prenočitev ustvarijo 54,27 %, je (v tem 

zaporedju zelo podobna struktura je tudi na regijskem nivoju – le da je v top 10 

namesto Japonske Nizozemska): Italija, Nemčija, Združeno kraljestvo, ZDA, 

Francija, Španija, Srbija, Avstrija, Hrvaška, Japonska. Med ostalimi 

pomembnimi trgi so: 

 Belgija, Bosna in Hercegovina, Češka republika, Finska, Madžarska, 

Republika Makedonija, Poljska, Romunija, Ruska federacija, Švica, Izrael, 

ki v strukturi ustvarijo nadaljnjih 20 % tujih prenočitev 

 Medtem ko Avstralija, Nova Zelandija, druge države in ozemlja Oceanije, 
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Kitajska (Ljudska republika), Koreja (Republika),  Brazilija, Kanada ter 

druge azijske države, druge države Južne in Srednje Amerike in druge 

države in ozemlja Severne Amerika ustvarijo še nadaljnjih 10 % med 

tujimi prenočitvami 

Srce Slovenije Iz Strategije razvoja in trženja Srca Slovenije kot turistične destinacije: V smislu 

izbora geografskih trgov gre za naslednje tuje trge – kjer je destinacija lahko 

prisotna tudi samostojno (na krovni ravni ali posamezni ponudniki): Italija, 

Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Nizozemska, Belgija, Skandinavija, Madžarska, 

Češka, Slovaška, Srbija. Poleg tega pa gre tudi za druge emitivne trge Ljubljane 

kot turistične destinacije (poleg gornjih so to še predvsem Združeno kraljestvo, 

Francija, Japonska, ZDA, Španija) – večinoma v okviru izletov iz Ljubljane, ko ti 

gostje že bivajo v Ljubljani z leisure ali business motivom. 

Krajinski park 

Ljubljansko barje 

Smo pojasnili v poglavju 9.3.1 – gre večinoma za tuje obiskovalce, ki so v 

Ljubljani. 

 

 

IZBOR CILJNIH EMITIVNIH TRGOV na trženje na nivoju regije temelji na: 

 

 Obstoječem obsegu in trendu turističnega povpraševanja po posameznem emitivnem trgu – kar 

velja še posebej za Ljubljano, saj je Ljubljana kot turistična destinacija aktivno prisotna na številnih 

evropskih trgih, hkrati pa upoštevamo tudi trgi, ki so zanimivi za posamezne destinacije (med 

katerimi izstopa Kamnik). 

 Bližini emitivnih trgov – pri trgih, na katere so osredotočene dodatne aktivnosti (ki so predmet 

prijave na razpis in izvedbe med leti 2011 in 2013), so v radiusu 500 km, kar pomeni, da so 

dosegljivi z avtomobilom oziroma javnim prometom (vlak). Glede na to, da v tem radiusu leži veliko 

emitivnih trgov, so potenciali veliki. 

 Potencialu, ki ga ima trg za uspešno pozicioniranje (dobro razmerje med vloženimi sredstvi in 

učinki) – zato so zelo potenciali trgi, kot so Hrvaška, Srbija in Bosna in Hercegovina.  

1. Trgi, na katerih se izvaja dodatne aktivnosti na nivoju regije, ki so predmet razpisa, so: Italija, 

Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina in Slovenija. 

 

Izbor trgov za REGIJO OSREDNJA SLOVENIJA 

 

DOMAČI TRG: Slovenija 

 

TUJI TRGI 

 Bližnji emitivni trgi: Italija, Nemčija, Avstrija 

 Trgi nekdanje Jugoslavije: Srbija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina 

 Vzhodnoevropski trgi: Madžarska, Češka, Slovaška, Poljska 

 Drugi evropski trgi: Združeno kraljestvo, Francija, Belgija, Nizozemska, Skandinavija 

 

Oddaljene trge (ki so v strukturi prihodov pomembni v regiji), obdelujemo preko Ljubljane (Japonska, 
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ZDA in drugi prekomorski trgi) – gost ima na voljo informacije na regijskem portalu in informacije na 

samih prodajnih mestih, potrebno je tudi delo z organizatorji potovanj o možnostih vključitve ponudbe 

okolice (Highligts of Central Slovenia«) v programe. 

 

 

9.3.3 Opredelitev želene pozicije na domačem in tujih trgih, strategija trgov in 

promocije 
 

 

9.3.3.1 Pozicija in strategija regije Osrednja Slovenija na domačem trgu (obdelava trga in 

promocija) 

 

 

KAKO POTENCIALEN JE DOMAČI TRG? Velik potencial povezovanja na nivoju regije se vidi tudi v bolj 

povezanem in s tem učinkovitem nagovarjanju domačega gosta. Pomen domačega gosta prepoznava 

praktično celotno območje v okolici Ljubljane, medtem ko Ljubljana kot mestna turistična destinacija zaradi 

zelo nizkega deleža domačih obiskovalcev oziroma strukture ponudbe dosedaj ni bila prisotna na domačem 

trgu.  

 

Na domačem trgu lahko REGIJA DELUJE V NASLEDNJIH SEGMENTIH:  

 

1. Z vidika regijske turistične destinacije Ljubljana predstavlja pomemben »bazen« ljudi – 

LJUBLJANČANI, ki (v največji meri) ob koncih tedna iščejo ideje za kratke izlete iz mesta (obarvane 

kulturno-zgodovinsko, aktivno, kulinarično ali prioritetno kot pobeg v naravo) in ponudba okolice 

se ponuja kot na dlani. V tem primeru gre za individualnega gosta, ki se lahko poda na organiziran 

program ali pa tudi samostojno odkriva regijo.  

2. Poleg tega je tu tudi POTENCIAL DOMAČIH GOSTOV IZ DRUGIH KONCEV SLOVENIJE (npr. družine, 

šolske skupine, upokojenci, aktivni pari), ki pridejo na odkrivanje regije (obisk Ljubljane, Kamnika, 

Bogenšperka, določene prireditve itd) – tudi v tem primeru lahko gre za individualnega gosta, ki se 

lahko poda na organiziran program ali pa tudi samostojno odkriva regijo, večji potencial pa v tem 

segmentu predstavljajo organizirane skupine (šolske, upokojencev, razne skupine – interesne, 

združenja).  

3. Poleg tega gre za DOMAČINE (PREBIVALCE V REGIJI), ki lahko odkrivajo kotičke v regiji, ki jih še ne 

poznajo dovolj (koncept kroženja ljudi po regiji). 

 

Regija ima velik potencial v vseh treh segmentih. Zdaj je ponudba v veliki meri nepovezana, predstavljajo 

se zgolj posamezne točke po občinah (naravne danosti, kulturna dediščina) − ponudba v okolici se v 

veliki meri šele začenja organizirati in vzpostavljati (določena naravna danost še ni ponudba ali turistični 

proizvod), informacije pa so razpršene in težko jih je najti. Ključ za uspeh je torej oblikovati zaokrožena 

doživetja in vzpostaviti lahko dostopne informacije (regijski turistični portal).  
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Vizija – kako vidimo delovanje, 

potenciale in pozicioniranje regije Osrednja Slovenija NA DOMAČEM TRGU? 

 

Regija Osrednja Slovenija je z oblikovanim trženjskim konceptom kot tudi ponudbo idealna za domači trg 

– domači trg je zanimiv tako za okoliške občine (ki lahko črpajo iz Ljubljane) kot tudi za Ljubljano, ki se želi 

tudi bolj približati Slovencem – ne zgolj kot prestolnica, ampak tudi kot mesto, prijetno za obisk.  

 

Skozi prepoznavno, celostno in privlačno komuniciranje (v prvi vrsti regijski portal) postane regija 

prepoznavna kot prostor, ki vedno nudi odlične ideje za prijeten izlet, za dan v naravi – le streljaj od 

Ljubljane, za spoznavanje novih krajev in njihovih zgodb, nakup ekološko pridelane hrane, piknik, 

športne aktivnosti ali obisk prireditve. Domači gost se lahko odloči za organizirane programe ali pa regijo 

odkriva na osnovi uporabnih in privlačnih informacij, v lastni režiji. 

 

Meje občin niso pomembne, presegajo in povezujejo jih privlačne zgodbe in odprti ljudje. Ponudba je 

povezana in vedno ena točka odpira ideje in informacije za naprej.  

 

Regija, ki jo poznamo predvsem po Ljubljani, a nudi toliko več! Povezujejo jo drobne, pogosto skrite, a 

privlačne zgodbe odkrivanja narave, zgodovine in kulture, aktivnosti, prireditev in kulinarike. Preplet 

urbanega in avtentičnega, na dosegu roke. 

 

 

STRATEGIJA NA DOMAČEM TRGU 

 

Domači trg je POMEMBEN TRG ZA VEČINO TURISTIČNIH PROIZVODOV – tako na regijski kot na lokalni 

ravni (rekreacija & šport, prireditve & dogodki, narava, kultura & zgodovina, kulinarika, v okviru 

poslovnega turizma pa za manjša srečanja izven Ljubljane, dodatno pa je na domačem trgu zanimiv tudi 

Ljubljana kot destinacija za kulturno ali prireditveno obarvan obisk, tudi za razne organizirane skupine iz 

drugih koncev Slovenije). 

 

Domači trg je pomemben še iz enega vidika. Novim, predvsem pa manjšim ponudnikom lahko olajša vstop 

v dejavnost, postopen zagon poslovanja in nabiranje izkušenj za poznejši vstop na tuje trge, še posebej pa 

tudi za preverjanje in izboljševanje kakovosti ponudbe. 

 

To ne pomeni, da posamezni ponudniki (posebej nastanitveni) in destinacije (npr. Kamnik) že zdaj niso tudi 

na tujih trgih – kjer lahko izvajajo aktivnosti samostojno, vendar tudi pod znamko Srce Slovenije. 

KLJUČNE SMERNICE NA PODROČJU OBDELAVE DOMAČEGA TRGA 

 

 Aktivnosti se morajo usmeriti v PROMOCIJO IN POSPEŠEVANJE PRODAJE KONKRETNIH TURISTIČNIH 
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PROIZVODOV, DOŽIVETIJ, IDEJ (ne zgolj izvajanje splošne imidž promocije in predstavljanja nabora 

ponudnikov in točk) – vloga RDO na tem področju je razvijati ponudbo in oblikovati integralne 

turistične proizvode (ki služijo v prvi vrsti kot informacija in motivacija za prihod, medtem ko se nato 

lahko obiskovalec odloči za obisk v lastni režiji oziroma ne nujno za nakup programa) ter njihova 

pretvorba v privlačne prodajne programe – pakete, ki na tržno zanimiv in privlačen način 

komunicirajo, kaj regija ponuja. 

 Podobno kot je svoj trženjski koncept opredelilo Srce Slovenije, tudi regijska strategija opredeljuje, da 

se na domačem trgu izvajajo aktivnosti CILJNEGA IN AKTIVNEGA TRŽENJA PROGRAMOV, 

pripravljenih po meri ciljnih skupin. Na domačem trgu so trženjske aktivnosti večinoma USMERJENE 

NA KONČNEGA KUPCA – (tako imenovani segment B2C, Business to Customers), ki prihaja v lastni 

režiji (informacije v največji meri išče preko interneta, dobro se odziva na dogodke, če so mu 

skomunicirani na pravi način; odprt je tudi za inovativnejše in kreativnejše načine predstavljanja 

destinacije; prisoten je na spletnih socialnih omrežjih ter rad išče in ceni mnenja drugih obiskovalcev, 

ki so že bili na določenem območju). 

 Pomembne so tudi TRŽENJSKE AKTIVNOSTI DO ORGANIZIRANIH SKUPIN, kot so na primer 

upokojenska združenja, osnovne šole in vrtci ter druge organizirane skupine in zaključene družbe 

(pretekle izkušnje kažejo, da se lepo odzivajo, na tem segmentu že uspešno dela Srce Slovenije, preko 

Jarine). 

 Izkoriščamo SODOBNA ORODJA E-TRŽENJA (družabna omrežja). 

 Aktivnosti temeljijo na kar se da INOVATIVNIH, KREATIVNIH PRISTOPIH (vključevanje avtobusa 

»Veseli Janez« ipd.). 

 VELIK POUDAREK JE NA SKUPNEM SPLETNEM REGIJSKEM PORTALU – ki predstavlja osrednjo 

informacijsko in trženjsko platformo. 

 POMEMBNO VLOGO PA IMA TUDI PROAKTIVNO DELO Z DOMAČIMI MEDIJI, da se regija pozicionira 

kot »delujoče somestje«, preplet urbanega in avtentičnega.  

 In nenazadnje: pomembno je TRŽENJSKO DELO MED CILJNO JAVNOSTJO »DOMAČINOV« − 

spodbujanje internega kroženja domačinov kot obiskovalcev na območju regije, odkrivanje, 

spoznavanje območja udeležba na prireditvah na območju itd. 

 Na sejmih V SLOVENIJI (TIP) SE MORA REGIJA PREDSTAVLJATI KOT CELOTA, z zgodbami in idejami za 

izlete (ne pa kot ponudbo občin). 

 
 Ciljne segmente smo opredelili v poglavju 9.3.4. 
 
 

9.3.3.2 Pozicija in strategija regije Osrednja Slovenija na tujih trgih (obdelava trga in promocija) 
 

 

KAKO POTENCIALEN JE TUJI TRG? Regija Osrednja Slovenija je regija z najvišjim deležem tujih gostov, 

Ljubljana pa hkrati občina z najvišjim deležem tujih gostov (nekaj odstotkov za njo je občina Bled, sicer pa 

po številu tujih gostov vodi občina Piran). Dejstvo je, da ima danes Ljubljana v regiji 71,57 % vseh turističnih 

zmogljivosti in ustvarja 86,14 % prenočitev – ob tem pa stacionarno ponudbo za tujega gosta razvijajo tudi 

okoliške občine, kar je vezano predvsem na razvoj lahko dostopnih hotelov v bližini Ljubljane in s tem v 
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veliki meri (čeprav seveda ne izključno) individualnega poslovnega turizma (Domžale, Kamnik, Vrhnika, 

Grosuplje, Škofljica). Kot stacionarna turistična destinacija, ki ustvarja samostojen motiv za prihod, deluje 

le Kamnik (z okolico – Velika planina, termalna ponudba Term Snovik, ki se vse bolj povezuje tudi širše, v 

okviru Srca Slovenije). Številna obstoječa doživetja v okolici so trenutno razdrobljena (ena izmed glavnih 

aktivnosti v okviru regijskega sodelovanja je prav njihovo povezovanje na horizontalni ravni v celostna 

doživetja in po vertikalni v integralne tematske turističen proizvode), poleg tega pa je potrebno razvijati 

kakovost storitve.  

 

Zato je pomembno, da REALNO OCENIMO POTENCIALE IN PRILOŽNOSTI komuniciranja in trženja 

regijskega nivoja za tujega obiskovalca. Eno je krovna promocija za pozicioniranje regije, drugo pa 

konkretno nagovarjanje potencialnih ciljnih segmentov, ki lahko ustvarjajo povpraševanje, pri čemer se 

moramo zavedati, kakšna je privlačnost in konkurenčnost ponudbe z vidika tujega gosta. 

 

Z vidika uspešnega nagovarjanja tujega gosta KLJUČNI ORGANIZIRANI PROGRAMI – različna trajanja in 

teme in nenazadnje – ključnega pomena je kakovost! Tujim gostom lahko predstavljamo in tržimo le 

tisto ponudbo, ki ustreza predpisanim standardom kakovosti, ima znanega nosilca, organizatorja in 

izvajalca. Delo na tujih trgih je potrebno zato zastaviti razvojno – danes lahko tržimo le tisto ponudbo, ki je 

že dovolj razvita in nudi kakovostno izkušnjo, ostalo ponudbo pa moramo razvijati in jo bomo lahko tržili 

takrat, ko bo ustrezno organizirana in kakovostna. 

 

Na tujih trgih torej REGIJA LAHKO DELUJE V VEČ POGLEDIH (pogledamo torej, za katere segmente je 

ponudba regije zanimiva – oziroma katere segmente lahko pritegnemo):  

 

1. TUJI GOST, KI BIVA V LJUBLJANI, ima možnost odkrivanja okolice Ljubljane, s čemer se bogati 

njegovo bivanje z novimi doživetji in poveča možnost za podaljšanje bivanja – v tem primeru gre 

za individualnega gosta (city break oddih), saj je v primeru krožnih tur potrebno ponudbo regije 

vključiti v program vnaprej (s strani incoming agencij ocenjen konkreten potencial podaljšanja 

bivanja v Ljubljani za en dan, s čemer se lahko v okviru krožnih potovanj v ponudbo vključi tudi 

odkrivanje okolice Ljubljane – vendar po principu »TOP HIGHLIGHTS OF CENTRAL SLOVENIA«). 

2. Ob tem obstaja tudi priložnost nagovarjanja TUJEGA KONGRESNEGA GOSTA V LJUBLJANI – 

vključitev izletov in incentive ponudbe v spremljevalni kongresni program, konkreten potencial  

imajo tudi programi družbene odgovornosti (vendar vključimo lahko le tisto ponudbo, ki 

izpolnjujejo opredeljene standarde, zato bo za izkoriščanje teh potencialov v prihodnje potrebno 

delati na izboljšanju kakovosti, izobraževanju in oblikovanju izkustvenih programov, v tesnem 

sodelovanju s kongresnim uradom na nivoju Ljubljane in PCO-ji).  

3. TUJI GOST V REGIJI IZBERE KRAJ/DESTINACIJO V OKOLICI LJUBLJANE (kar je seveda vezano na 

stacionarno ponudbo, ki pa je v regiji razen omenjenih krajev zelo omejena), ki mu služi kot 

izhodišče, od koder odkriva bližnjo okolico, Ljubljano, regijo, lahko tudi širšo Slovenijo.  

4. OB TEM PA JE TU ŠE TUJI GOST, KI BIVA V DRUGI TURISTIČNI DESTINACIJI  v Sloveniji (npr. Bled, 

Bohinj ipd.) in pride na odkrivanje Ljubljane, Kamnika oziroma drugih destinacij v regiji.  

 



 

 

Strategija razvoja in trženja turizma  

za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   128 
 

Ocenjujemo, da je ponudba okolice z vidika potencialov trženja njenih naravnih in kulturnih značilnosti 

in ponudbe zanimiva predvsem v kontekstu zgodbe cele regije – smiselno je, da celotno promocijo na 

tujih trgih združujemo v obliki predstavljanja ponudbe regije Osrednja Slovenija (posamezni večji ponudniki 

atrakcij – kot je npr. Arboretum Volčji potk, predvsem pa stacionarni ponudniki – npr. v Kamniku, Mengšu, 

Domžalah ipd., zagotovo tudi samostojno nastopajo na trgu, vendar predvsem do organiziranih skupin). 

  

 

Vizija – kako vidimo delovanje, potenciale in  

pozicioniranje regije Osrednja Slovenija NA TUJIH TRGIH? 

 

Osrednja Slovenija je regija v osrednjem delu Slovenije, kjer je mogoče doživeti prestolnico in mnogo 

več. Regija postane prepoznavna kot regija, ki je uspela na privlačen način povezati kreativno urbanost 

prestolnice in privlačno avtentičnost zelene okolice – le redkokje je prestolnica tako povezana z zeleno 

okolico in le redkokje je mogoče tako na lahko dostopen (hitro, blizu, organizirano, dostopne 

informacije) način doživeti preplet urbanosti glavnega mesta40 in avtentičnosti zelene okolice.41 

 

Regija, kjer se iz doživljajsko bogate prestolnice lahko odločimo za (organizirano in lahko dostopno) 

odkrivanje zelene okolice, njene kulture in zgodovine, se podamo na aktivnosti ali pa poudarek damo 

kulinaričnemu odkrivanju – pa tudi širše Slovenije, hkrati pa nam bivanje v zelenem objemu okolice 

Ljubljane omogoča odlično izhodišče za sprostitev v naravnem okolju, s številnimi možnostmi za 

odkrivanje Ljubljane, regije in Slovenije. Ponudba je kakovostna, zaokrožena in odlično organizirana, 

doživetja pa močno zaznamuje zelena nota.  

 

Regija, ki ponuja prestolnico in še toliko več! Odlično izhodišče za odkrivanje Ljubljane in raznolikih 

zgodb regije. Slovenija v malem! 

 

KLJUČNE SMERNICE NA PODROČJU OBDELAVE TUJIH TRGOV 

 

 Pri aktivnostih moramo ločiti aktivnosti, ki so bile predmet razpisa v letih 2011, 2012 in 2013, ter 

dodatne aktivnosti. V opredeljenem obdobju bo v prvi vrsti potekalo delo v okviru razpisanih 

aktivnosti, v okviru katerih je VEČ POZORNOSTI POSVEČENO DRŽAVAM »BIVŠE JUGOSLAVIJE«, to so 

Srbija, Bosna in Hercegovina in Hrvaška, PA TUDI NAJBOLJ PRIMARNIM EMITIVNIM TRGOM, kot so 

Italija, Avstrija, Nemčija. Na teh trgih se je oblikoval najbolj optimalni promocijski splet (študijska 

potovanja novinarjev in organizatorje v potovanj, dogodki in uporaba avtobusa »Veseli Janez«. 

 Osnovna prioriteta trženjskih aktivnosti na širšem mednarodnem trgu je dana tistim trgom, od 

koder je največ obiskovalcev (to so Italija, Nemčija, Združeno kraljestvo, Francija, Združene države 

Amerike, Avstrija, Španija, Srbija, Hrvaška in Nizozemska). Na teh trgih se aktivnosti usmerjajo v 

                                                
40 Mestni oddih = z utripom glavnega mesta, doživljanje bogatega stičišča kultur, spoznavanje zgodovine, razgibana ponudba 

festivalov in prireditev, kulinarika, obiski muzejev … 
41 Sprostitev v naravi, raznoliki modre, bele in zelene aktivnosti in šport, spoznavanje edinstvenih zgodb, ki pripovedujejo o 

nekdanjih običajih, odkrivanje zgodovine, lokalno obarvane kulinarike, spoznavanje ljudi, ki tu živijo.    
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iskanje partnerjev in individualnih gostov za počitniške (leisure) in poslovne (business) obiske. 

Aktivnosti, ki jih zdaj na teh trgih izvaja Ljubljana, se nadgradijo z regijsko vsebino (ki so podane že v 

okviru regijskega portala, nadgrajeni so elementi sejemskih predstavitev, promocijski material, razviti 

integralni turistični proizvodi na nivoju regije itd.).  

 Samostojen nastop na oddaljenih trgih je omejen in poteka po principu, kaj ponuja regija – Ljubljana 

in več) – oziroma razen določenih izredno ciljnih aktivnosti ne izvaja samostojno. Primeren način je 

iskanje partnerska sodelovanja in vključevanje v skupne programe s STO, slovenskimi organizatorji 

potovanj in drugimi uveljavljenimi destinacijami (kot so Bled, Postojna, Portorož). 

 KLJUČNA USMERITEV: S promocijskimi orodji (ki ne zahtevajo velikih finančnih vložkov − predvsem z 

aktivnim delom na področju odnosov z javnostmi, posebnih promocijskih aktivnosti in akcij, 

učinkovito izkoriščanje svetovnega spleta in novih medijev ter inovativnih pristopov, kot je 

vključevanje avtobusa »Veselega Janeza« v barvah in podobah regije) okrepiti prisotnost na tujih 

trgih, z združevanjem sredstev in ljudi z destinacijami in ponudniki, ki so bili že do sedaj prisotni na 

tujih trgih. 

 Zelo ciljno izbiranje udeležbe NA SEJMIH IN BORZAH TER WORKSHOPIH (racionalni pristop k udeležbi 

– ni potrebno, da so prisotni krovna raven, raven posamezne destinacije in še ponudniki). 

 IZREDNO MOČEN POUDAREK JE NA SKUPNEM REGIJSKEM PORTALU OSREDNJE SLOVENIJE – ki je 

osnovna platforma za informiranje, komuniciranje in trženje. 

 Učinkovito IZKORIŠČANJE TRŽENJSKE PLATFORME STO (način trženja preko regijskih destinacij bo 

šele opredeljen v okviru nove strategije).  

 Podpora v obliki KAKOVOSTNIH PROMOCIJSKIH BROŠUR NA RAVNI REGIJE ZA NASTOPE V TUJINI 

(pod tržno znamko Osrednja Slovenija, z vključeno krovno slovensko znamko I feel Slovenia). 

 Vzpostavitev TRŽENJA KONKRETNIH PROGRAMOV (paketov odkrivanja in spoznavanja) DO 

HOTELSKIH GOSTOV IN SKUPIN, KI BIVAJO V LJUBLJANI (business, leisure) – preko RDO (tega ne more 

izvajati vsaka destinacija sama). 

 

 Ciljne segmente smo opredelili v poglavju 9.3.4. 

 

 

9.3.4 Opredelitev ciljnih segmentov 
 

 

Kdo so ciljni segmenti na DOMAČEM TRGU? 
PROIZVOD Segment 
Odkrivanje regije – »izletniški 
turizem« 

Pomemben segment za izletniški turizem so: 
 Ljubljančani (družine z otroki do 12 let, individualni pari 25+), ki 

iščejo ideje za popoldanski izlet ali izlet ob koncu tedna 
 Prebivalci iz okolice Ljubljane, ki ob koncu tedna iščejo zanimive 

ideje za kratke izlete (nekaj ur, pol dneva do en dan), v okolici 
Ljubljane  

 Domačini – ljudje, ki živijo na območju in spoznavajo svoje okolje 
(ki ga – kot se je pokazalo v pogovorih na delavnicah – ne poznajo 
dovolj). 
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Narava 
Rekreacija & šport  

 Večinoma Ljubljančani z okolico, ki iščejo aktivnejšo obliko 
preživljanja prostega časa (popoldan ali ob koncu tedna) – 
oziroma v naravi (družine z otroki, individualni pari 25+) 

 Domačini (ki iščejo aktivnejšo obliko preživljanja prostega časa 
(popoldan ali ob koncu tedna) 

Obisk Ljubljane   Prebivalci okoliških občin, ki pridejo v Ljubljano na prireditev 
oziroma z motivom odkrivanja in zabave 

 Naslednje ciljne skupine iz celotne Slovenije: 
o osnovne šole, 
o vrtci, 
o upokojenci (organizirane skupine), 
o družine z otroki, 
o individualni pari 25+.  

Poslovni turizem   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. 

 Incentive in team-building skupine. 
 

Kdo so ciljni segmenti na TUJIH TRGIH? 
PROIZVOD Segment 
Odkrivanje regije – »izletniški 
turizem« - tematsko obarvan 

Tuji obiskovalci: 
 ki bivajo v Ljubljani ali v bližnjih večjih turističnih centrih, npr. 

Bledu (motiv prihoda v Slovenijo je bila Ljubljana ali npr. Bled – 
city break/leisure), 

 tuji gostje, ki bivajo na območju regije in v okviru tega odhajajo na 
izlete po območju,  

 tranzitni tuji gostje, ki se ustavijo na svoji poti do končne 
destinacije. 

Poslovni turizem   Če izvzamemo klasično poslovno oziroma kongresno ponudbo 
Ljubljane, so potencialni segmenti gostje na kongresih – ki imajo 
v okviru svojega kongresnega programa vključeno kakšen 
program, prizorišče v okolici Ljubljane (vse je vnaprej 
organizirano). 

 individualni poslovni gostje (individualni poslovni turizem).  
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10. REGIJSKA TRŽNA ZNAMKA 
 

 

10.1 Izhodišča za oblikovanje regijske znamke 
 

 

Ena nalog vzpostavitve in delovanja regijske destinacijske organizacije je tudi OBLIKOVANJE IN 

VZPOSTAVITEV KOMUNICIRANJA REGIJSKE TRŽNE ZNAMKE. Pri tem izhajamo iz naslednjih dejstev: 

 

a. Regijo močno zaznamuje Ljubljana, ki je skozi trženjske aktivnosti Turizma Ljubljana že več let 

sistematično in profesionalno prisotna na trgu in je razvila TRŽNO ZNAMKO LJUBLJANA. Znamka 

od leta 2007, ko je bila oblikovana, predstavlja vse pomembnejši kapital Ljubljane kot turistične 

destinacije, na katerem bo Turizem Ljubljana gradil tudi v prihodnje, HKRATI PA JE POTREBNO TA 

KAPITAL VREDNOTITI IN GA IZKORISTITI TUDI V REGIONALNEM KONTEKSTU. Trženjska 

smiselnost tega in potreba po tem se je jasno izkazala: 

 na delavnicah Strokovnega sveta, ki so bile izvedene v podporo pripravi dotičnega 

strateškega dokumenta,  

 potencial navezave na Ljubljano (njeno pozicijo, ponudbo, prepoznavnost, ime in s tem 

znamko) so v svojih razvojno-trženjskih dokumentih opredelile destinacije na 

medlokalnem nivoju (Srce Slovenije in Ljubljansko barje),  

 to pa je bil tudi eden od zaključkov celotne analize stanja (Ljubljana kot ključna 

konkurenčna prednost regije, najbolj prepoznavna destinacija, Ljubljana kot edina 

destinacija z močno prisotnostjo na tujih trgih, Ljubljana kot prestolnica itd.). 

 

b. Na območju imamo poleg Ljubljane še (z vidika regije »subdestinacijsko« tržno znamko – ki pa sicer 

deluje tudi samostojno) SRCE SLOVENIJE42 in KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE kot znamko na 

področju naravnih parkov. 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, na področju trženja pa je 

prioritetno delo na razvoju turističnih proizvodov. 

 

c. Med ostalimi kraji razen Kamnika praktično ni drugih destinacij, ki bi bile prisotne na trgu in bile 

s strani obiskovalcev dojete kot turistične destinacije (s čemer mislimo tuje trge), nekatere 

destinacije pa razvijajo svoje lokalne znamke (Črni graben, Dežela Jurija Vege itd), ki pa imajo 

omejen potencial in doseg domačega trga. 

 

 

                                                
42

 NA DOMAČEM TRGU: se uporablja Srce Slovenije (kjer si že aktivno gradi prepoznavnost), TUJI TRGI: Znamka Srce Slovenije se ne 
prevaja (kot znak, ki ostaja v slovenščini): kot podpis je dodan angleški (ali drugi tuji jezik) podpis »In the Heart of Slovenia« (to je 
bilo opredeljeno že v okviru priprave Smernic za upravljanje z znamko Srce Slovenije). 
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10.2 Opredelitev imena in upravljavca znamke ter oblikovanje 

identitete regijske znamke 
 

 

Glede na opredeljeno edinstveno prodajno priložnost regije (edinstven preplet kreativne urbanosti 

glavnega mesta in privlačne avtentičnosti zelene okolice) in glede na to, da je bila prepoznana trženjska 

smiselnost nadgradnje znamke Ljubljane, je bila oblikovana naslednja rešitev.  

 

Opredelitev REGIJSKE TRŽE ZNAMKE 

 

Regijska znamka se imenuje: 

 

Ljubljana – Regija Osrednja Slovenija 
 

Vizualna identiteta znamke: 

 

Vključuje obstoječi znak Ljubljane kot turistične destinacije (ki komunicira kreativno urbanost),  

kateremu je dodan enakovreden simbol, vendar zelena barve (avtentičnost zelene okolice),  

s podpisom Regija Osrednja Slovenija (ki komunicira, da gre za širšo zaokroženo ponudbo celotne regije). 

 
 

Več o vsebini znamke v opredelitvi identitete v nadaljevanju. 

 

Ljubljana – Regija Osrednja Slovenija 

JE KROVNA REGIJSKA ZNAMKA, ki se UPORABLJA ZA VSE AKTIVNOSTI, 

ki se izvajajo s ciljem razvoja, promocije in trženja ponudbe na  

nivoju regije Osrednja Slovenija. 

 

Upravljanje REGIJSKE TRŽE ZNAMKE 

 

Upravljavec znamke je nosilce RDO Osrednja Slovenija = Turizem Ljubljana. 

 

Upravljavec je odgovoren za distribucijo (v obliki Priročnika za uporabo CGP znamke) vsem partnerjem in 

deležnikom na nivoju regije, za nadzor nad uporabo in za upravljanje znamke. 

1. POSLANSTVO – NAMEN ZNAMKE  

Kaj je POSLANSTVO regijske 

znamke Ljubljana – Regija 

POSLANSTVO REGIJSKE ZNAMKE DO OBISKOVALCEV 

Osrednja Slovenija je pot do novih doživetij. 
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Osrednja Slovenija 

 
 

POSLANSTVO ZNAMKE DO DELEŽNIKOV V REGIJI 

Povezujemo in združujemo Osrednjo Slovenijo. 

 

2. VIZIJA ZNAMKE  

Kaj je VIZIJA znamke – kdo 

oziroma kaj želimo postati 

 

Osrednje srečevališče* urbanih in avtentičnih doživetij. 
Gre za koncept delujočega somestja, a pretvorjeno v bolj trženjsko 

opredelitev.  

* * Meeting point – prostor, kjer se srečujejo ljudje, ideje, zgodbe, doživetja … 

3. VREDNOTE ZNAMKE 

Katere so VREDNOTE 

znamke – katere vrednote 

živi znamka  

ODPRTOST, KREATIVNOST, INOVATIVNOST, AVTENTIČNOST, 

TRAJNOSTNOST 

 

4. OSEBNOST ZNAMKE 

Kakšna je OSEBNOST 

znamke s turističnega vidika 

ODPRTA, SVEŽA, IZKUSTVENA, SPROŠČENA, BARVITA, ZELENA 

 

5. RAZLIKOVALNE PREDNOSTI  

Katere so RAZLIKOVALNE 

PREDNOSTI znamke s 

turističnega vidika  

 Regija v samem središču Slovenije, s prestolnico. 

 Edinstven preplet kreativne urbanosti in privlačne avtentičnosti 

zelene okolice. 

6. DOLOČITEV KORISTI ZA CILJNEGA GOSTA – kakšne koristi oziroma obljube mu znamka podaja 

Katere so KORISTI, ki nam jih 

daje znamka 

 

Osrednja Slovenija nudi koristi po tematskih sklopih ponudbe, v okviru 

katerih nudi doživetja, zgodbe, programe: 

1. KULTURA & ZGODOVINA (= Odkrivanje kulture in različnih obdobij 

zgodovine prestolnice in okolice) 

2. NARAVA (= Sprostitev v doživljanju zelenega objema Ljubljane) 

3. REKREACIJA &  ŠPORT (= Aktivna doživetja športa in rekreacije na pragu 

prestolnice) 

4. KULINARIKA (= Odkrivanje regije skozi kulinarična doživetja) 

5. PRIREDITVE & DOGODKI (= Od vrhunskih festivalov do avtentičnih 

zgodb) 

6. POSLOVNI TURIZEM (= Poslovna srečanja na stičišču urbanega in 

avtentičnega)  

7. OBLIKOVANJE OBLJUBE – kakšno obljubo daje znamka 

Funkcionalna obljuba 
(osnovna, funkcionalna obljuba – kaj 

osnovnega s tem dobi) 

Ljubljana in več. 

Čustvena (emocionalna) 

obljuba (čustvene koristi) 

Privlačna, raznolika doživetja prepleta urbane prestolnice in avtentične 

okolice. 

Izkustvena obljuba 
(kakšna izkustva, statusne koristi mu 

znamka daje) 

Prijetna regija za sveža doživetja. 

Cool region for fresh experiences.  
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V shemi v nadaljevanju predstavljamo elemente identitete znamke Ljubljana – Regija Osrednja Slovenija,  

kot model znamke.  

 

 

Shema št. 10: Prikaz modela krovne regijske znamke 

 

 

Model znamke 
Ljubljana – regija 

Osrednja Slovenija

POSLANSTVO

POSLANSTVO REGIJSKE ZNAMKE DO OBISKOVALCEV

Osrednja Slovenija je pot do novih doživetij.

POSLANSTVO ZNAMKE DO DELEŽNIKOV V REGIJI

Povezujemo in združujemo 
Osrednjo Slovenijo.

VIZIJA

Osrednje srečevališče* 
urbanih in avtentičnih doživetij.

* Meeting point – prostor, 
kjer se srečujejo ljudje, ideje, zgodbe, doživetja ...

VREDNOTE

ODPRTOST, 
KREATIVNOST, 

INOVATIVNOST, 
AVTENTIČNOST, 
TRAJNOSTNOST

OSEBNOST 

ODPRTA, SVEŽA, IZKUSTVENA, 
SPROŠČENA, 

BARVITA, ZELENA

RAZLIKOVALNE 
PREDNOSTI

Regija v samem središču Slovenije, s 
prestolnico.

Edinstven preplet kreativne urbanosti in 
privlačne avtentičnosti zelene okolice.

KORISTI

KULTURA & ZGODOVINA (= Odkrivanje kulture in različnih 
obdobij zgodovine prestolnice in okolice)

NARAVA (= Sprostitev v doživljanju zelenega objema Ljubljane)
ŠPORT & REKREACIJA (= Aktivna doživetja športa in rekreacije 

na pragu prestolnice)
KULINARIKA (= Odkrivanje regije skozi kulinarična doživetja)

PRIREDITVE & DOGODKI (= Od vrhunskih festivalov do 
avtentičnih zgodb)

POSLOVNO (= Poslovna srečanja na stičišču urbanega in 
avtentičnega) 

OBLJUBA

FUNKCIONALNA OBLJUBA

Ljubljana in več.

EMOCIONALNA OBLJUBA

Privlačna, raznolika doživetja 
prepleta urbane prestolnice in 

avtentične okolice.

IZKUSTVENA OBLJUBA

Prijetna regija 
za sveža doživetja.
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10.3 Vzpostavitev arhitekturnega odnosa med različnimi nivoji znamk 
 

 

V spodnji shemi opredeljujemo odnose med različnimi nivoji na področju obstoječih turističnih znamk 

oziroma turistične ponudbe, iz katerega izhaja, da se znamke ne ukinjajo, le jasno so umeščene v 

vertikalno hierarhijo komuniciranja. Najprej sistem shematsko prikazujemo, na naslednji strani pa ga še 

pojasnjujemo. 

 

Shema št. 11: Prikaz modela krovne regijske znamke 

 

Turistična 
destinacija 
Ljubljana 

Srce Slovenije
Krajinski 

park Ljubljansko 
barje

Kamnik

MEDLOKALNA RAVEN

LOKALNA RAVEN

RAVEN TURISTIČNIH 
PONUDNIKOV

Vključili smo le tiste znamke na 
nivoju lokalnih destinacij, ki 

komunicirajo na trgu po principih 
upravljanja turističen tržne znamke

... ...

Na lokalni nivo še spadajo lokalne 
znamke, kot so Zakladi črni graben, 

dežela Jurija Vege itd.

...

REGIJSKA  RAVEN

Pregled arhitekture 
turističnih tržnih znamk

NACIONALNA RAVEN
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STRATEGIJA ZNAMKE GLEDE NA RAZLIČNE RAVNI DELOVANJA: 

 

1. Na nacionalni ravni (slovenskega turizma) je znamka I FEEL SLOVENIA. Regija Osrednja Slovenija to 

znamko uporablja na tujih trgih in s tem izkorišča sinergije z znamko, ki postaja na  tujih trgih vse 

prepoznavnejša. 

2. Na ravni regije je KROVNA ZNAMKA LJUBLJANA – OSREDNJA SLOVENIJA. Uporablja se tako na 

tujih kot na domačem trgu – in sicer takrat, ko komuniciramo krovno ponudbo regije.  

3. Na medlokalni ravni so ZNAMKE POSAMEZNIH DESTINACIJ (to sta znamki Srce Slovenije in 

Krajinski park Ljubljansko barje) – območje jih uporablja za vse svoje razvojne in trženjske 

aktivnosti, saj je to njihova identiteta in podoba. Ko je potrebna jasna umestitev v regijo, se kot 

nadznamka uporabi tudi Ljubljana – Regija Osrednja Slovenija, vendar je za to bolj potreba na tujih 

kot na domačih trgih. Ko pa komunicira regija ponudbo Srca Slovenije ali Ljubljanskega barja, se 

uporabi znamka Srca Slovenije oziroma Ljubljanskega barja – vendar predlagamo, da niso vsi znaki 

pozicionirani npr. na prvi strani promocijske brošure (z vidika uporabnika bi bili trije nivoji lahko 

nerazumljivi). 

4. Odločitev o razvoju posameznih LOKALNIH PRODUKTNIH IN DRUGIH ZNAMK, kot so »Zakladi Črni 

graben« (Lukovica) ali »Dežela Jurija Vege« (Dol pri Ljubljani) je odločitev na ravni lokalnih 

skupnosti, vsekakor pa je smiselna umestitev na medlokalno oziroma regijsko raven.  

5. Že analiza v okviru Srca Slovenije je pokazala, da je na produktnih področjih in po načelu 

projektnega pristopa nastalo kar nekaj znamk, ki jih je – kot je pokazala analiza – treba umestiti 

najprej na medlokalno raven (kot prvo neposredno nadraven), v širšem komuniciranju pa tudi pod 

regijsko. 
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11. ORGANIZACIJSKI MODEL NA NIVOJU REGIJE 
 

 

11.1 Izhodišča za oblikovanje RDO, ki jih podaja RNUST43 in STST44  
 

 

RNUST je na področju organiziranosti slovenskega turizma v analizi ugotovil: 

 

 Da je organiziranost slovenskega turizma po vertikalni osi dokaj razvejana. 

 Da je obstoječe stanje na področju organiziranosti slovenskega turizma še vedno predvsem 

sektorsko in razdeljeno med javni, zasebni in civilno-družbeni sektor, kar ne zagotavlja nujne 

horizontalne povezanosti vseh subjektov, ki sooblikujejo turistično ponudbo na lokalni ravni (tam, 

kjer turistična ponudba nastaja in se izvaja). Na lokalni ravni je bil izpostavljen problem 

nezadostnega interesa za povezovanje s strani zasebnih turističnih subjektov.  

 Da je najslabše organizirana pokrajinska/regionalna raven. 

 Da so organizacije, ki horizontalno povezujejo integralno ponudbo na lokalni ravni, redke in se 

spopadajo z veliko težavami in nejasnimi pogoji partnerstev. Prav tako ne obstaja zadostna 

povezanost med lokalno in nacionalno ravnijo na področju usmerjanja oblikovanja in trženja 

turistične ponudbe (produktov). 

 

V skladu z ugotovitvami je na področju organiziranosti slovenskega turizma in na splošno v pogojih za 

doseganje razvojnih ciljev DAL VELIK POUDAREK VZPOSTAVITVI USTREZNE OBLIKE ORGANIZIRANOSTI NA 

LOKALNI OZIROMA POKRAJINSKI RAVNI, v obliki javno-zasebnega partnerstva. Kot cilj modela 

organiziranosti slovenskega turizma je opredelil, da se doseže integralnost pri razvoju, oblikovanju in 

trženju turistične ponudbe med vsemi subjekti turizma iz javnega in zasebnega sektorja.  Cilj je bil torej 

doseči ORGANIZIRANOST USPOSOBLJENIH ORGANIZACIJ ZA UPRAVLJANJE TURISTIČNIH DESTINACIJ 

(DMO = destination management organisation) na lokalni oziroma pokrajinski ravni, za usklajeno delovanje 

aktivnosti razvoja in trženja slovenskega turizma na podjetniški, lokalni/pokrajinski in državni ravni pa 

definira, da je potrebno doseči tudi USTREZNO VERTIKALNO POVEZANOST TURISTIČNIH SUBJEKTOV IN 

DEJAVNIKOV (povezanost in usklajenost delovanja STO in DMO torej). S tem je uvedel nov model 

organiziranosti turizma v Sloveniji, ki bi naj obsegala ŠTIRI RAVNI: mednarodno, nacionalno, regionalno in 

lokalno, izvajal pa naj bi funkcije, ki v mednarodni praksi destinacijskega managementa veljajo za ključne 

funkcije (razvojna, operativna, distribucijska in promocijska). 

 

STST je pri opredelitvi partnerskega modela izhajal v celoti iz določil RNUST in dodatno opredelil, da je kot 

podlago in »orodje« za doseganje učinkovite, transparentne in medsebojno usklajene vertikalne in 

horizontalne organiziranosti v slovenskem turizmu na državni ravni treba zagotoviti predvsem 

USPOSOBLJENE, LEGITIMNE IN REPREZENTATIVNE PARTNERJE STO na lokalni oziroma pokrajinski ravni. 

                                                
43

 Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2013 (MG, 2006). 
44

 Strategija trženja slovenskega turizma 2007-2013 (STO, 2006). 
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Partnerstvo na lokalni ravni je namreč, kot je ugotavljal, bistveno za doseganje optimalnih razvojnih in 

trženjskih učinkov turizma, medtem ko stihijski način vzpostavljanja partnerstev, brez jasno opredeljenega 

sistema partnerstva, ne zagotavlja dolgoročno stabilnih učinkov tega partnerstva in nekaterih funkcij, ki so 

bistvene za učinkovito delovanje slovenske turistične organiziranosti v celoti.  

 

Ciljno organiziranost in medsebojna partnerska povezanost slovenskega turizma, kot jo je opredelil STST, 

predstavljamo v spodnji shemi, pri tem pa dodajamo, da je najpomembnejša usmeritev RNUST, to je razvoj 

destinacijskega modela na regionalni ravni, pri izvajanju zamujala. Regionalne destinacijske organizacije se 

v tem trenutku (jesen 2011) šele formirajo, še vedno pa razpis ni zajel vseh (do jeseni 2011 je nastalo 13 

RDO-jev, Obalno kraška regija še ni oblikovala RDO-ja). Ocenjuje se, da bo formiranje RDO-jev do konca 

razdobja RNUST (do konca 2011) zaključeno, vendar pa gre bolj za nosilce RDO funkcij, ki bodo v letih 2011, 

2012 in 2013 izvajale prijavljene aktivnosti45, ne pa še za prave RDO-je. 

 

Shema 12: Ciljna organiziranost in medsebojna partnerska povezanost slovenskega turizma (vir STO, 

NaTRST) 

 

 
Vir: Strategija trženja slovenskega turizma (STO, 2006) 

                                                
45 Javni razpis za pridobitev sredstev ESRR za izvedbo RDO-jev (objava v letu 2010 in 2011). 
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11.2 Kakšen je poslovni model organiziranosti na ravni regije  
 

11.2.1 Okoliščine, v katerih nastaja regionalna destinacijska organizacija 
 

 

Uvodoma velja izpostaviti okoliščine, v katerih se je oblikovala regionalna destinacijska funkcija za 

Osrednjo Slovenijo, saj le-te v precejšnji meri vplivajo na predlagan model organiziranosti na področju 

turizma na ravni regije in na zmožnost opredelitve konkretnega modela financiranja in akcijskega načrta 

aktivnosti. Vzpostavitev regionalnih destinacijskih organizacij je bila spodbujena z Javnim razpisom za 

pridobitev sredstev ESRR za izvedbo RDO-jev, ki ga je Ministrstvo za gospodarstvo objavilo v letu 2010 in 

2011 (kot ukrep, ki je izhaja iz RNUST), vendar pa v tem času ni znana nadaljnja politika Ministrstva za 

gospodarstvo na področju RDO-jev. Razpis trenutno podpira le aktivnosti, ki jih bodo RDO-ji izvajali v letih 

2011, 2012 in 2013, medtem ko prihodnje financiranje še ni znano. Poleg tega se je potrebno zavedati, da 

aktivnosti, ki so prijavljene v okviru trenutnega razpisa, ne pokrivajo vseh aktivnosti, ki bi jih RDO moral 

izvajati za opravljanje RDO funkcije (zato smo v nadaljevanju tudi izpostavili več sklopov aktivnosti – v 

strategiji smo opredeli vse aktivnosti, ki jih mora za učinkovito regionalno organiziranost izvajati RDO, 

medtem ko so v okviru razpisa financirane le določene aktivnosti; to smo v akcijskem načrtu v Prilogi št. 3 

ustrezno označili). 

 

Ministrstvo za gospodarstvo se zaveda, da bo za razvoj (pa tudi delovanje) učinkovitih regijskih 

destinacijskih organizacij potrebno regijam zagotoviti sistemsko financiranje (saj to tudi dokazuje tuja 

praksa destinacijskih organizacij46), vendar pa trenutno niso znani viri (za zagotovitev sistemskega 

financiranja bi bila potrebna novelacija Zakona o spodbujanju financiranja, ki bi naj na novo opredelila vire 

financiranja različnih ravni organiziranosti). Poleg tega je to obdobje, ko nastaja nova strategija 

slovenskega turizma za obdobje 2012-2016, ki bi naj prinesla odgovore na ta ključna vprašanja, vendar šele 

konec leta 2011. V vsakemu primeru se nakazuje, da bo za delovanje RDO-jev potrebno oblikovati 

participativni model financiranja (poleg sistemska financiranja bi naj določena sredstva morale prispevati 

tudi lokalne skupnosti, saj je komercialni model financiranja v prvih letih mogoče vzpostaviti v zelo 

omejenem obsegu). 

 

Zaradi teh razlogov so bile praktično vse regije pri oblikovanju in vzpostavitvi modela regionalne 

organiziranosti pragmatične, v smislu oblikovanja optimalne organizacijske oblike, ki ta hip ne zahteva 

novih pravno-formalnih nosilcev, vendar pa to omogoča v prihodnjih letih. Tako so regije v največji meri 

kot nosilca RDO opredelile regionalno razvojno agencijo, ali pa del funkcije najmočnejše lokalne turistične 

organizacije v regiji nadgradile z regionalno funkcijo.  

                                                
46

 Možni viri financiranja turističnih organizacij (na lokalnem ali regionalnem nivoju) so prenočitvene takse, posebne takse na 
podjetja, ki so neposredno povezana s turizmom (bari, restavracije, kazinoji itd.), članarina v destinacijski management organizaciji 
(DMO), komercialne aktivnosti, strateška partnerstva, vladna nepovratna sredstva. Večina DMO je ne glede na obliko organizacije 
financirana s strani nacionalnih, regionalnih in lokalnih oblasti. Pomoč je ponavadi zagotovljena skozi letno odobritev nepovratnih 
sredstev.  
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11.2.2 Nosilec RDO funkcije 
 

Model, ki ga predlagamo, je odgovor na izpostavljene omejitve, medtem ko je celotna Strategija razvoja in 

trženja turizma v regiji Osrednja Slovenija pripravljena na način, da opredeljuje ciljno stanje, ob polnem 

delovanju regionalne destinacijske funkcije. 

  

 

TURIZEM LJUBLJANA se formalno (organizacijsko pravno-formalno) v obdobju 2011-2013 ne preoblikuje 

(in tudi ne preimenuje), TEMVEČ PREVZAME FUNKCIJO REGIONALNE DESTINACIJSKE ORGANIZACIJE 

(oziroma v skladu s soglasjem, podanim s strani Sveta regija, izvaja funkcijo RDO). 

 

Praksa lahko sicer tudi že v tem obdobju pokaže in utemelji potrebo tudi po pravno-formalnem 

preoblikovanju in ustreznemu ekipiranju. Pomeni najbolj logično, racionalno, realno in hkrati učinkovito 

platformo za pokritje regijske funkcije, ob dejstvu, da je v času priprave strateškega dokumenta še vrsta 

neznank o prihodnji regionalni turistični politiki. Kasneje, v skladu z razvojnimi in trženjskimi potrebami 

(ter kadrovskimi in finančnimi viri), pa lahko postane tudi samostojna organizacija. V danem trenutku je 

podani predlog najbolj optimalen in racionalen, ki pa vendar lahko zagotavlja postopno uresničevanje 

zastavljenih ciljev in realizacijo aktivnosti, ki so prijavljene v okviru razpisa.  

 

ZA POLNO IZVAJANJE RDO FUNKCIJE SE MORA TURIZEM LJUBLJANA KADROVSKO OKREPITI, ZA 

IZVAJANJE RDO FUNKCIJE PA TUDI NAMENITI DODATNA SREDSTVA (v poglavju 11.2.4 podajamo predlog 

kadrovske strukture).  

 

 

 

KLJUČNE SMERNICE in ELEMENTI PREDLAGANEGA POSLOVNEGA MODELA organiziranosti na nivoju 

regije Osrednja Slovenija so naslednje: 

 

1. Funkcija RDO tako zavzame OSREDNJE MESTO V TURISTIČNI ORGANIZIRANOSTI NA OBMOČJU 

REGIJE, ki prevzema funkcijo vodenja, organiziranja in koordiniranja turističnega razvoja in 

izvajanja dogovorjenih funkcij managementa turistične destinacije na regionalni ravni.  

2. Turizem Ljubljana na regionalnem nivoju NADGRADI TISTE FUNKCIJE MANAGEMENTA turističnih 

destinacij, za katere tudi po mednarodni praksi destinacijskega managementa velja, da je njihovo 

skupno izvajanje na regionalni ravni učinkovitejše od izvajanja na nižjih (lokalnih) ravneh. 

Izpostavljamo v nadaljevanju, v poglavju 11.4. Gre za ciljni model delovanja RDO, ki se v prvih letih 

delovanja (2011, 2012, in 2013) ob nejasnem financiranju izvaja v omejenem obsegu oziroma 

predvsem v obliki izvajanja aktivnsoti, ki so predmet prijave na razpis. 

3. Turizem Ljubljana nadaljuje z izvajanjem svojih rednih aktivnosti, ki pa jih NADGRADI Z VSEBINO 

NA REGIONALNI RAVNI (ko je to trženjsko upravičeno in smiselno), ob tem pa izvaja dodatne 

aktivnosti, ki so predmet prijava v okviru pričujočega razpisa. 
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4. Turizem Ljubljana kot nosilec RDO funkcije izvaja aktivnosti RDO funkcije OB KOORDINACIJI IN V 

AKTIVNEM PARTNERSTVU z opredeljenimi nosilci na medlokalni ravni (ko ta obstaja – gre za Srce 

Slovenije, kjer je nosilec Center za razvoj Litija, čeprav lahko poteka koordinacija tudi neposredno 

do lokalne skupnosti), medtem ko tam, kjer nosilec povezovanja ne obstaja, poteka koordinacija 

RDO-ja neposredno z lokalno skupnostjo (tam, kjer občine niso povezane kot tudi v primeru 

Ljubljanskega barja, saj Krajinski park Ljubljansko barje ni nosilec organiziranosti za področje 

turizma). To smo prikazali v shemi št. 13. To pomeni, da se na območju ne ukinja ali kakorkoli 

spreminja zdajšnjih LTO-jev (oziroma zavodov za turizem na lokalni ali medlokalni ravni) oziroma 

drugih razvojnih partnerjev, ampak se jih POVEŽE S CILJEM, DA SE DOSEGAJO SINERGIJE NA 

PODROČJU ZNANJ, RESURSOV IN POVEZAV. Nosilce razvoja in trženja na nivoju destinacij oziroma 

lokalnih območij se izkorišča v novi regionalni organiziranosti za to, da so lokalni partnerji RDO-ja 

na lokalnem območju – posamezne ponudnike/partnerje/občine/destinacije se s strani RDO lahko 

učinkoviteje nagovarja preko lokalnih partnerjev (prikazano v shemi v nadaljevanju). 

5. Razvojno-trženjski model regije Osrednja Slovenije temelji na aktivnem javno-zasebnem 

partnerstvu, z vključevanjem nevladne sfere (ki je tudi vključena v organe odločanja oziroma 

upravljanja). 

6. Okrepi se sodelovanje Ljubljane z manjšimi destinacijami v zaledju, kot tudi sodelovanje z drugimi 

regijami in destinacijami v Sloveniji. 

 
 

POMEMBNO VLOGO V OKVIRU RDO FUNKCIJE IMA NEVLADNI (NVO) SEKTOR in še posebej turistična in 

s turizmom povezana društva (športna, kulturna ipd.).  

 

Nevladni sektor je vključen v Strokovni svet RDO (člana sta Stičišče NVO osrednje Slovenije in Turistična 

zveza Slovenije kot krovna, nacionalna turistična organizacija, ki povezuje turistična društva), aktivno 

sodelovanje javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja pa poteka od lokalne ravni navzgor (tudi 

preko vključenosti v organizacije na medlokalni ravni, kot je Srce Slovenije in Krajinski park Ljubljansko 

barje – čeprav za področje turizma RDO komunicira neposredno do občin, saj je prioritetna naloga 

Javnega zavoda KPLB varovanje narave).  

 

Civilni društveni sektor lahko prav na lokalni ravni dejansko opravi najpomembnejšo vlogo, kar je še 

posebej pomembno v občinah, kjer na področju turizma ni organizirana javna turistična organizacija 

(vloga lokalne turistične organizacije) in ni močnejših turističnih nosilcev – tam so turistična društva 

ponavadi osrednji nosilci, razvojniki in promotorji turizma. V analitičnem delu (Priloga št. 1) smo v 

poglavju 3.5.2 povzeli današnjo in potencialno vlogo tega sektorja in pomembno je, da se na lokalni ravni 

izvaja tesno sodelovanje in vključevanje tega sektorja, ki je ključen za oblikovanje in nudenje raznolike in 

še posebej tudi avtentične ponudbe zelene okolice Ljubljane.   
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11.3 Organi na nivoju RDO, organizacijska shema in način delovanja 

 

11.3.1 Organi na nivoju RDO, organizacijska shema  
 

 

 

ORGANI NA RAVNI REGIJE (za funkcijo RDO) so: 

 

1. SVET LUR (sestavljajo ga župani iz 26 občin LUR);  

2. FORUM RDO, ki je dodaten ŠIRŠI organ na ravni regije – ki omogoča zastopanost vseh ključnih 

deležnikov v regiji (oziroma vseh občin), v njem so s svojimi predstavniki vključene vse občine, 

dodatno pa še RRA LUR in nosilci organiziranosti na medlokalni ravni; 

3. STROKOVNI SVET RDO, ki je ožja strokovna skupina za strateško-operativno strokovno delo (za 

potrebe priprave razpisa je bila ustanovljena Delovna skupina, ki je bila z začetkom projekta  

preoblikovana in razširjena; prav tako vključuje zastopstvo javne, zasebne in nevladne sfere).  

 
 

 

Na naslednji strani podajamo shematski prikaz organiziranosti.  
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Shema št. 13: Prikaz organiziranosti funkcije RDO v regiji Osrednja Slovenija 

2. Dodaten OŽJI 
organ na nivoju regije: 

Strokovni svet RDO 
Za strateško-operativno 

strokovno delo (preoblikovanje in 
razširitev Delovne skupine)

1. Dodaten ŠIRŠI 
organ na ravni regije – 

ki omogoča zastopanost vseh 
ključnih deležnikov v regiji 

(vseh občin): 

Forum RDO 
Za strateško-operativno 

 usklajevanje 

Svet zavoda Direktor Strokovni svet

    Izvajanje aktivnosti na regionalnem nivoju

Promocijska 
funkcija

RDO OSREDNJA SLOVENIJA
(po sklepu Sveta regija Turizem Ljubljana 

opravlja RDO funkcijo)

Distribucijska 
funkcija

Razvojna 
funkcija

Operativna 
funkcija

Organi Turizem Ljubljana

Svet LUR za 
strateško 

potrjevanje in 
nadzor 

Javni zavod Krajinski park 
Ljubljansko barje

Razvojni center Srca 
Slovenije 

(prej Center za razvoj Litija)

Predstavniki 
zasebnega sektorja

Predstavniki 
javnega sektorja

Predstavniki 
nevladnega sektorja

Za območje KP Ljubljanskega barja – 
vendar Zavod KPLB ni uradni nosilec 

organiziranosti za to območje 
(prvenstvena naloga varovanje 

narave), RDO sodeluje z občinami 
neposredno

Za območje 
Srca Slovenije

LTO-ji 
(morebitni drugi, ki 

nastanejo)

Za lokalno območje

Predstavniki 
zasebnega sektorja

Predstavniki 
javnega sektorja

Predstavniki 
nevladnega sektorja

Na lokalnem območju poteka 
povezovanje 

na horizontalni ravni

Organa RDO zagotavljata vključenost:

Navzdol RDO sodeluje z 
nosilci na medlokalnem 
območju – le-ti imajo na 
svojem območju najbolj 

kakovostne in operativne 
povezave, poznavanje 

situacije in ljudi, 
pomembni pa so še 

posebej z razvojnega 
vidika.

Zavod Ivana Cankarja za 
kulturo, šport in turizem 

Vrhnika *
(deluje na območju KPLB)

Za območje Vrhnike

Javni zavod - Agencija za 
razvoj turizma in 

podjetništva v občini Kamnik 
*

(deluje na območju Srca Slovenije)

Za območje Kamnika

Člana Foruma sta tudi Srce 
Slovenije in Krajinski park 

Ljubljansko barje
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11.3.2 Način delovanja RDO 
 

 

Znotraj RDO (formalna oblika Turizem Ljubljana) ima RDO funkcija: 

 

a. SVOJO EKIPO (V prvi fazi, ko se izvajajo aktivnosti iz razpisa RDO 2011 do 2013, je to oseba, ki je 

odgovorna za vodenje RDO projekta in koordinacijo znotraj RDO med nosilci posameznih 

projektov, pri čemer stroški dela niso upravičeni stroški, kasneje pa se mora za polno izvajanje v 

poglavju 11.4 prikazanih funkcij RDO kadrovsko okrepiti. Brez kadrovske okrepitve ne bo mogoče 

izvajati programa, kot je opredeljen v tem dokumentu). 

b. SVOJ LETNI PROGRAM DELA (Strategija se na letni ravni pretvarja v letni program dela, ki ga 

najprej potrdi Strokovni svet, nato pa Forum RDO in Svet LUR).  

c. FINANČNA SREDSTVA ZA DELOVANJE (V letu 2011 so znana zgolj sredstva, ki so bila za leta 2011 

do 2013 pridobljena za izvajanje aktivnosti razpisa, medtem ko smo omejitve na tem področju 

izpostavili v poglavju 11.1. Finančni model delovanja RDO se bo v celoti lahko opredelil šele, ko bo 

bolj jasna politika Ministrstva za gospodarstvo na tem področju, del aktivnosti pa je medtem 

mogoče izvajati tudi v obliki participativnega modela s strani lokalnih skupnosti, kar se predlaga s 

strani Strokovnega sveta, obravnava na Forumu RDO, obravnava in potrjuje pa na Svetu LUR. 

Zavedamo se omejitev, saj se ob nejasnem finančnem modelu lahko omaja tudi vrednost 

strateškega modela, kot je nastavljen, zato lahko na tem mestu predvsem izpostavimo pomen 

oblikovanja finančnega modela, ki bo omogočal izvajanje RDO funkcije.  

d. PODPORO V STROKOVNEM SVETU za izvajanje aktivnosti v okviru petih prioritet delovanja 

(predlagajo se nosilci po 5-ih prioritetah delovanja). 

e. RAZVOJ TURIZMA SE MORA AKTIVNO IZVAJATI NA RAVNI POSAMEZNIH DESTINACIJ/OBČIN 

(Strategija opredeljuje, da mora vsaka občina vsaj minimalno zagotoviti ustrezno kadrovsko 

pokritost t. i. funkcije koordinatorja = osebe za področje turizma na ravni občine, ki sodeluje pri 

izvajanju RDO aktivnosti, ki je odzivna in proaktivna).  

f. ZAGOTOVI SE VKLJUČENOST VSEH KLJUČNIH DELEŽNIKOV, tako glede na ravni javnega, 

zasebnega kot nevladnega sektorja kot tudi geografsko (zastopanost vseh občin preko 

koordinatorjev – v Forumu RDO). 

g. RAZVOJNI DEL AKTIVNOSTI SE IZVAJA V TESNEM SODELOVANJU Z RRA LUR NA REGIJSKI RAVNI 

(regija ima samo eno institucijo, ki ima status subjekta razvoja v regiji in to je RRA LUR) in z NOSILCI 

NA MEDLOKALNI RAVNI (Center za razvoj Litija). Na krovni regijski ravni se turizem aktivneje 

vključi v razvojno platformo, ki jo preko regionalnega razvojnega programa upravlja RRA LUR – cilj 

je močnejša vključitev v nov strateški dokument za obdobje 2014-2020 na ravni regije LUR ter 

močnejša zastopanost turističnih projektov v izvedbenih načrtih (koordinacija in odločanje se izvaja 
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preko opredeljenih organov oziroma na dosedanji način, s to razliko, da ima zdaj turizem svojega 

nosilca na regijski ravni) na medlokalni ravni pa se vodijo in izvajajo projekti, ki jih razvijajo ti nosilci 

za svoje območje. Hkrati se projekti učinkoviteje valorizirajo tudi preko regijske platforme. 

 

  

11.3.3 Načrt potrebnih kadrov – ob polnem zagonu RDO 
 

 

V spodnji tabeli prikazujemo načrt potrebnih kadrov, ki so potrebni za polni zagon funkcije RDO (v letih 

2011, 2012 in 2013 je namreč kadrovska pokritost regijske funkcije  v obliki projektnega pristopa). 

 

Preglednica št. 6: Kadrovska delitev in pokritost regijske funkcije 

 

 

Področje dela Število kadrov v I. fazi 

(= izvajanje aktivnosti 

v okviru razpisa, 

2011- 2013) 

Število kadrov v 

II. fazi (2014-2016), 

pod pogojem polnega 

zakona RDO funkcije 

 

VODENJE in koordinacija RDO aktivnosti 

 

 

Vodja projekta za 

izvedbo aktivnosti v 

okviru razpisa (in 

njegovo usklajevanje 

z nosilci aktivnosti 

znotraj Turizma 

Ljubljana ter z nosilci 

na lokalni in 

medlokalni ravni 

Ob tem je potrebno 
izpostaviti, da se 
odgovorna oseba za 
projekt usklajuje tudi z 
nosilci na medlokalni 
ravni (Srce Slovenije – 
Center za razvoj Litija), 
operativno podporo pa 
ima tudi v 
koordinatorjih na 
nivoju občin 

 

 

1  

Cilj je, da se eno 

osebo zagotovi že 

prej, vsaj v letu 2012. 

 

 

 

RAZVOJ = razvojna funkcija  

Raziskave, razvoj, izobraževanje (delo pri razvoju in 

oblikovanju turističnih proizvodov, v sodelovanju in ob 

podpori razvojnih agencij iskanje virov za razvoj 

proizvodov, raziskave, povezovanje za razvoj, ustvarjanje 

podpornega lokalnega okolja, spodbujanja investicij v 

podjetniške projekte in  ipd.)  

 

TRŽENJE = trženjska funkcija 

 

Oblikovanje turističnih programov, trženje, prodaja, 

promocijske aktivnosti, e-trženje in druge sodobne oblike 

trženja, trženjska infrastrukturna orodja 

1 

 

ZUNANJA PODPORA 

 

 

Po potrebi oziroma 

podpora izvajanju 

 

Se opredeli glede na 

program dela RDO za 
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Strokovna podpora po posameznih projektih z zunanjimi 

sodelavci – partnerji, ki so strokovnjaki  

 

Projektno delo s posameznimi sodelavci – po projektih 

 

posameznih funkcij. konkretno leto 

SKUPAJ – POLNO ZAPOSLENI: 1  2  

 

 

V akcijskem načrtu smo opredelili, da je potrebno oblikovati finančni model financiranja, kar bo 

zahtevalo tudi jasnejšo opredelitev sistemskih virov s strani države (Ministrstva za gospodarstvo). 

 

Sicer pa so predvideni viri financiranja posameznih funkcij destinacijskega managementa, kot to 

opredeljuje mednarodna praksa mednarodnega managementa, glede na različne aktivnosti naslednji: 

 

 Funkcija trženja – turistično gospodarstvo, javni sektor; 

 Funkcija razvoja – javni viri; 

 Funkcija svetovanja in podpore razvoju malim in srednjim podjetjem – javni viri; 

 Funkcija priprave izvedbenih projektov – projektno financiranje – partnerji projekta in razvojne 

spodbude države. 

 

 

 

11.4 Opredelitev nalog RDO za regijo Osrednja Slovenija  
 

 

Funkcije RDO – KI POKRIVAJO AKTIVNOSTI VSEH OPREDELJENIH  STRATEŠKIH PRIORITET (5) IN 

STRATEGIJ (15) 

 

Gre za 4 sklope funkcij (in aktivnsoti), ki so opredeljene po RNUST (na osnovi praks destinacijskega 

managementa v tujini). 

 

PRVIČ: RAZVOJNA FUNKCIJA NA REGIJSKI RAVNI, ki vključuje: 

 

1. Načrtovanje turističnega razvoja na regijski ravni (strateške razvojno-trženjske podlage, ki 

usmerjajo regijo v smeri večje privlačnosti in konkurenčnosti) = OSNOVA JE STRATEGIJA 

RAZVOJA IN TRŽENJA REGIJE OSREDNJA SLOVENIJA. 

2. Raziskave in razvoj (trženjske oziroma druge analize in raziskave, ki akterjem pomagajo pri 

strateškem in operativnem načrtovanju in učinkovitejšem delovanju na trgu).  

3. Razvoj in vodenje regijskih turističnih projektov na področju turizma = V PARTNERSTVU Z RRA 

LUR in z RAZVOJNIMI PARTNERJI, NOSILCI NA MEDLOKALNI RAVNI.  
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4. Vzpostavitev in upravljanje partnerske politike med vsemi deležniki v turizmu (javni, zasebni 

in nevladni sektor) na ravni regije. Na krovni regijski ravni se upravlja preko opredeljenih 

organov v okviru RDO funkcije, navzdol pa skozi konkretne projekte in sodelovanja z lokalno in 

medlokalno ravnjo. 

5. Aktivno sodelovanje z nacionalno ravnjo slovenskega turizma (STO) na nivoju razvoja, 

načrtovanja, organizacije in trženja. RDO Osrednja Slovenija tako postane krovni koordinator s 

STO in z Ministrstvom za gospodarstvo, za regijo Osrednja Slovenija (kar bo potekalo v okviru 

politike dela z RDO-ji). 

6. Koordinacija turističnega razvoja in trženja med posameznimi lokalnimi turističnimi 

destinacijami znotraj regije, kar – kot že opredeljeno – poteka tam, kjer so medlokalni nosilci 

(Srce Slovenije – Center za razvoj Litija) preko le-teh, tam, kjer ni nosilcev organiziranosti, pa 

neposredno z lokalnimi skupnostmi. 

7. V sodelovanju in koordinaciji z regionalno razvojno agencijo (RRA LUR) povezovanje in 

koordiniranje turističnih ponudnikov pri razvoju in izvedbi regijskih turističnih projektov ter 

svetovanje turističnim ponudnikom pri razvoju podjetniških idej, na nižji (medlokalni ravni) pa 

to poteka preko nosilcev na medlokalni ravni. 

8. Združevanje finančnih sredstev in pridobivanje finančnih virov za razvoj in promocijo regije. 

9. Management verige vrednosti turistične destinacije: zagotavljanje kakovostnih storitev, 

distribucija in prodaja – na ravni regije, medtem ko je na nižjih ravneh to v pristojnosti lokalnih 

destinacij. 

10. Organiziranje usposabljanja turističnih subjektov v regiji – še posebej za krovno, regijsko raven 

(npr. regijski turistični vodniki). 

11. Spodbujanje izboljšanja kakovosti storitev. 

12. Zastopanje interesov med posameznimi interesnimi skupinami turističnega gospodarstva, 

občinami in drugimi turističnimi subjekti. 

 

Za JASNO RAZLIKOVANJE MED REGIONALNO IN LOKALNO OZIROMA MEDLOKALNO RAVNJO 

izpostavljamo, kaj pokriva RAZVOJNA funkcija na lokalni oziroma medlokalni ravni: 

 

a. Priprava vizije in strategije na lokalni oziroma medlokalni ravni – ter skrb za njeno izvajanje 

(pregled obstoja turističnih strategij na lokalnih in na medlokalni ravni smo podali v uvodnem 

poglavju). 

b. Spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture v lokalnem okolju.    

c. Spodbujanja razvoja turističnih proizvodov na lokalni ali medlokalni ravni (ki se nato vključujejo v 

regijske krovne integralen turistične proizvode) in priprava turističnih programov. 

d. Razvoj in upravljanje lokalne infrastrukture. 

e. Ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma. 

f. Svetovanje za pripravo in izvedbo manj zahtevnih turističnih projektov, ki so bolj lokalnega 

pomena. 

 

 

DRUGIČ: OPERATIVNA FUNKCIJA NA REGIJSKI RAVNI, ki vključuje:  
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Razvoj in oblikovanje integralnih turističnih proizvodov na regijski ravni (po katerih postane regija 

prepoznavna in ki pripomorejo k jasnejšemu pozicioniranju regije na eni strani in učinkovitejšemu trženju 

na drugi) – V OKVIRU PODANIH ŠESTIH TEMATSKIH SKLOPOV PONUDBE.  

 

Za JASNO RAZLIKOVANJE MED REGIONALNO IN LOKALNO OZIROMA MEDLOKALNO RAVNJO 

izpostavljamo, kaj pokriva OPERATIVNA funkcija na lokalni oziroma medlokalni ravni: 

 

a. Povezovanje ponudnikov na lokalnem turističnem območju in/ali na medlokalni ravni.   

b. Informiranje (funkcija TIC-a) in animacija gostov. 

c. Razvoj in oblikovanje turističnih proizvodov (in programov) na lokalni ravni in njihovo 

vključevanje v regijske integralne turistične proizvode. 

 

 

TRETJIČ: PROMOCIJSKA FUNKCIJA NA RAVNI REGIJE, ki vključuje: 

 

1. Koordinacijo trženjskih aktivnosti na regijski ravni. 

2. Izvajanje trženjskih aktivnosti za promocijo in pospeševanje prodaje regije (imidž promocija 

regije in krovnih integralnih regijskih proizvodov, z nudenjem platforme za lokalne destinacije 

oziroma »subdestinacije«). 

3. Razvoj in upravljanje krovne destinacijske tržne znamke. 

4. CRM47 (upravljanje verige pred prihodom in po odhodu, medtem ko je skrb za obiskovalca v 

domeni lokalne destinacije). 

5. Spodbujanje prodaje programov preko receptivnih agencij. 

 

 

Regijski koncept bo deloval le, če se bodo integralni turistični proizvodi pretvarjali v programe (ki bodo 

organizirani). To smo na več mestih v strategiji jasno poudarili in izpostavili. Toda, potrebno je storiti še 

korak dlje in vzpostaviti ugodno okolje, da se bodo ti programi tudi dejansko izvajali. Zato je potrebno 

VZPOSTAVITI SODELOVANJE Z VSAJ ENO ALI VEČ RECEPTIVNIMI AGENCIJAMI, KI BODO TE PROGRAME 

TRŽILI IN IZVAJALI – na način, da bo zagotovljen odhod, ne glede na število prijavljenih (dnevno 

zagotovljen izlet po regiji). To smo kot projekt opredelili tudi v akcijskem načrtu, vsaj v začetni fazi pa bo 

potrebno to delovanje tudi finančno podpreti. 

 

 

 

Za JASNO RAZLIKOVANJE MED REGIONALNO IN LOKALNO OZIROMA MEDLOKALNO RAVNJO 

izpostavljamo, kaj pokriva PROMOCIJSKA funkcija na lokalni oziroma medlokalni ravni: 

 

                                                
47

 CRM: Customer Relationship Management (Upravljanje odnosov s strankami). 
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a. Usmerjanje organizacije in izvajanje promocijskih aktivnosti v podporo promociji in prodaji na 

lokalnem nivoju. 

b. Organizacija in izvajanje prireditev. 

c. Oblikovanje promocijskih orodij in materialov za lokalno/medlokalno raven. 

d. Oblikovanje in upravljanje lokalnih tržnih znamk. 

e. CRM na lokalnem nivoju. 

 

ČETRTIČ: FUNKCIJA DISTRIBUCIJE NA RAVNI REGIJE, ki vključuje: 

 

1. Vzpostavitev in upravljanje destinacijskega spletnega portala in centralnega rezervacijskega 

sistema (CRS). 

 

Za JASNO RAZLIKOVANJE MED REGIONALNO IN LOKALNO OZIROMA MEDLOKALNO RAVNJO 

izpostavljamo, kaj pokriva DISTRIBUCIJSKA funkcija na lokalni oziroma medlokalni ravni: 

 

a. Oblikovanje lokalne baze turistične ponudbe in distribucija ponudbe do turističnih 

posrednikov. 

b. Povezovanje posameznih turističnih ponudnikov in njihovih storitev v regijski portal. 

c. Vnašanje izbranih vsebin (po opredeljenih kriterijih) na lokalni ravni v regijski portal. 

 

 

FUNKCIJE TIC-EV (NA LOKALNI RAVNI) OSTAJAJO ENAKE, vendar pa na način, da predstavljajo in tržijo 

celotno ponudbo regije (in ne le lokalne destinacije).  

 

1. Nudi lokalne (in regijske) turistične informacije; 

2. Nudi lokalno (in regijsko) promocijsko gradivo; 

3. Prodaja spominkov in domačih proizvodov; 

4. Prodaja vstopnic za kulturne, zabavne, športne in druge prireditve; 

5. Prodaja regijsko razvitih programov/paketov; 

6. Rezervacije prenočitev; 

7. Internetni kotiček; 

8. Analizira podatke o obiskovalcih in spremlja njihovo zadovoljstvo, v skladu z enotno metodologijo 

na nivoju regije (ki omogoča primerjavo); 

9. Organizirane in koordinirane vodniške službe; 

10. Ponuja organizirane izlete, strokovne ekskurzije za individualne goste in skupine; 

11. Posreduje druge storitve za goste. 



 

 

Strategija razvoja in trženja turizma  

za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016, osnutek dokumenta   150 
 

 
 

Na tem mestu je potrebno izpostaviti, da zdajšnja ekipiranost in viri ne omogočajo izvedbo vseh teh 

funkcij. Potrebno je ločiti 3 sklope izvajanja nalog – ki jih prikazujemo v spodnji shemi, ob tem pa je še 

posebej pomembno, da bo potekalo usklajeno in aktivno sodelovanje z nosilci na medlokalni ravni in z 

lokalnimi skupnostmi. 

 

 

 

Shema št. 14: Prikaz treh »sklopov« aktivnosti RDO v regiji Osrednja Slovenija 

 

Gre za vse aktivnosti v okviru 4 
funkcij, ki so opredeljene za 

delovanje RDO funkcije. 
Za polno delovanje RDO je 

potrebna kadrovska pokritost 
(kot je opredeljena v 

organizacijskem modelu v 
poglavju 11.3.3) in dodatna 

sredstva. 

Ko so vzpostavljena orodja 
(in proizvodi) na nivoju regije, 

se to vgradi v „redne“ aktivnosti 
Turizma Ljubljana, ki izvaja RDO 

funkcijo

Aktivnosti, 
ki so predmet prijave 

na razpis za leta 
2011, 2012, 2013

(Javni razpis za pridobitev 
sredstev ESRR za izvedbo 
aktivnosti RDO funkcij)

Aktivnosti RDO Osrednja Slovenija
 so sestavljene iz 3 sklopov aktivnosti

REDNE aktivnosti 
Turizma Ljubljana, 

ki so s prevzemom funkcije 
RDO nadgrajene na 

regijsko funkcijo

Predmet prijave 
na razpis

Financirane iz 
drugih virov – 
niso predmet 

prijave na 
razpis

V okviru teh 
aktivnosti se 

vzpostavi 
potrebna orodja 

za trženje na 
nivoju regije 

AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE 
RDO FUNKCIJE, 

v skladu s celotno opredeljeno 
strategijo

Potrebno 
zagotoviti 
sredstva

 
 

 

11.2.4 Vključenost javne, gospodarske in nevladne sfere v delovanje regionalne 

destinacijske organizacije  
 

Regionalna destinacijska organizacija poveže vse s turizmom neposredno in posredno povezane akterje v: 
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 zasebnem,  

 javnem in  

 nevladnem sektorju v regiji  

 

ter združuje vse obstoječe resurse (znanja, ljudi in finančne vire). 

 

Predstavniki vseh treh sektorjev so neposredno vključeni v regijska organa v Javnem zavodu Turizem 

Ljubljana, ki izvaja RDO funkcijo za regijo Osrednja Slovenija – in sicer v Forum RDO in Strokovni svet RDO.  
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12. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE IZVAJANJA STRATEGIJE 

 
Za večino destinacijskih management organizacij (na različnih nivojih) velja, da ni mogoče preprosto in 

poceni ovrednotiti trženjskih dejavnosti oziroma jih povezati s turističnim prometom in drugimi 

turističnimi rezultati. Turistične organizacije namreč neposredno izvajajo tržno komuniciranje kot del 

trženja turističnih proizvodov oziroma storitev, katerih lastnice pa niso, zato tudi niso neposredno 

odgovorne za njihovo kakovost, čeprav si prizadevajo nanjo vplivati. Kot vemo, pa na obseg turističnega 

prometa (število turistov, število prenočitev, prihodek) vpliva več dejavnikov: obseg sredstev za trženje na 

tem trgu; skupni trženjski napori, determinante in motivatorji turizma na strani povpraševanja (kot so 

prihodek na prebivalca, prosti čas, osebna mobilnost, razpoložljivost transportnega sistema, cena 

potovanja, pretekle izkušnje in devizni tečaj), produkt, cena, tržno komuniciranje in distribucija s strani 

turističnega gospodarstva, pa tudi ljudje, postopki in fizični dokazi, oziroma vsi elementi trženjskega spleta, 

prepoznavnost destinacije, nenazadnje pa tudi zunanje okolje. 

 

Zato pri vrednotenju trženja uporabljajo turistične organizacije metodologije na treh ravneh vrednotenja 

trženjskih dejavnosti, odvisno od velikosti njihovega proračuna, ciljev organizacije, vrste dejavnosti in ciljev 

vrednotenja trženjskih dejavnosti: 

 

 Na prvi ravni vrednotenja gre zgolj za SPREMLJANJE USPEŠNOSTI TURIZMA oziroma ključnih 

informacij o številu turistov, turistični potrošnji in zasedenosti prenočitvenih zmogljivosti (ki jih 

lahko primerjamo s sredstvi, vloženimi v trženje). 

 Na drugi ravni se OSNOVNI PODATKI O TURISTIČNEM PROMETU NADGRADIJO Z VEDENJSKIMI IN 

KOMUNIKACIJSKIMI MERILI, ki dopuščajo oceno posebne vzročnosti trženjskih dejavnosti in 

skušajo pojasniti dejanski vpliv določene trženjske dejavnosti na turistični rezultat. Gre za 

zapletene, kompleksne in drage metode vrednotenja neposrednih učinkov posamezne trženjske 

kampanje ali skupnega trženja na turistični promet. 

 Na tretji ravni gre za OCENO UČINKOVITOSTI POSAMEZNIH TRŽENJSKIH ORODIJ GLEDE NA 

STROŠKE. 

 

 

Gre za, kot rečeno, zahtevne postopke, ki jih v primeru RDO funkcije za Osrednjo Slovenijo ne uvajamo ali 

predlagamo. Predlagamo pa, da podobno kot večina turističnih organizacij uvedemo »zgolj« 

SPREMLJANJE USPEŠNOSTI (Monitoring), kar pomeni predvsem zgolj redno in sistematično spremljanje 

izvajanja načrtov in posameznih dejavnosti ter uresničevanje kvantitativnih ciljev, kjer je preprosto 

opredeliti in spremljati kazalnike. 

 

 

V procesu priprave strategije so bili identificirani kazalci (indikatorji), s katerimi so opredeljene ciljne in 

želene mejne vrednosti, ki jih bo mogoče spremljati in vrednotiti na različnih ravneh strategije. Nekatere 

indikatorje bo mogoče črpati iz obstoječih statističnih podatkov, druge pa bo potrebno v okviru RDO 
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funkcije uveljaviti in vzpostaviti (vezane predvsem na »vrednotenje« izletniškega obiskovalca oziroma 

njegove potrošnje, še posebej v okolici Ljubljane, in spremljanje zadovoljstva). 

 

Predlagamo, da nosilec RDO funkcije ob koncu vsakega leta pripravi KVANTITATIVNO (PO SPODAJ 

OPREDELJENIH KAZALNIKIH) IN ŠE POSEBEJ KVALITATIVNO ANALIZO, ki vrednoti izvajanje kvalitativnih 

ciljev in analizira potek, vsebino in kakovost načrtovanih razvojnih in trženjskih aktivnosti.  

 

Cilj  Kazalniki 

Povečanje števila turistov v regiji za 4 % povprečno letno (kar pomeni v 

celotnem obdobju za 21,67 % oziroma s 449.117 turistov na 568.256).  

Število prihodov turistov v regijo 

(SURS) – gre za obiskovalce, ki 

opravijo nočitev 

Povečanje števila nočitev v regiji za 5 % povprečno letno (kar pomeni v 

celotnem obdobju za 27,63 % oziroma s 858.429 nočitev na 1.150.377).  

Število nočitev v regiji (SURS) 

Zaustaviti trend stagnacije povprečne dobe bivanja (1,87 leta 2009 v 

Ljubljani oziroma 1,92 v celotni regiji in 1,91 v celotni regiji v letu 2010) 

in jo do leta 2016 povečati na 2,02. 

Povprečna doba bivanja (SURS)  

V načrtovanem obdobju (do leta 2016) povečati povprečno dnevno 

potrošnjo turistov v Ljubljani za 25 % (v letu 2009 je bila 122 EUR), 

prav tako za četrtino drugod v regiji. 

Raziskave SURS o potrošnji gostov 

(Anketa o tujih turistih – Povprečni 

izdatki in struktura izdatkov na 

tujega gosta), potrebno pa bo tudi 

vzpostaviti primarne vire   

Na krovni ravni regije do leta 2013 oblikovati 15 privlačnih in 

konkurenčnih krovnih turističnih programov, po posameznih 

tematskih sklopih (6 tem), ki tako trženjsko valorizirajo integralne 

turistične proizvode. 

Število trženjskih programov, ki se 

tržijo in izvajajo 

Realizirati 2.000 gostov na programih, ki se tržijo na regijski ravni (v 

čemer pa niso zajete številke po destinacijah) – torej realizirani 

programi na nivoju trženja s strani drugih agencij in izvajalcev 

Število realiziranih gostov na 

regijskih programih (na osnovi 

podatkov organizatorjev in izvajalcev 

programov) 

Razviti 5 novih in inovativnih in trženjsko privlačnih turističnih 

proizvodov v regiji. 

Število novih inovativnih turističnih 

proizvodov 

K sodelovanju aktivno pritegniti vseh 26 občin in vzpostaviti operativno 

turistično mrežo s konkretnimi turističnimi ponudniki (do katerih pa ne 

nujno dostopamo neposredno z nivoja RDO, temveč preko lokalnih 

organizacijskih nosilcev). 

Na osnovi konkretnih projektov – 

število občin, ki sodelujejo, in na 

osnovi rednega sodelovanje preko 

Foruma RDO 

 

Spremljanje strategije poteka tudi preko: 

 

 Strokovnega sveta RDO (ki vrednoti aktivnosti glede na načrtovano,  podlage pa pripravlja nosilec 

funkcije RDO). 

 Foruma RDO (ki tudi potrjuje poročilo in Programe dela RDO). 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 

 

B2B – Odnosi s poslovnimi javnostmi 
EU – Evropska unija 
KPLB – Krajinski park Ljubljansko barje 
IKT – informacijske in komunikacijske tehnologije 
JPP – Javni potniški promet 
LUR – Ljubljanska urbana regija 
RS – Republika Slovenija 
RCL – Center za razvoj Litija 
RRA LUR – Razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 
RRP – Regionalni razvojni program 
STO – Slovenska turistična organizacija 
SURS – Statistični urad Republike Slovenije  
USP – Edinstvena prodajna priložnost (ang. Unque Selling Proposition) 
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