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SKLOP 1: UVOD V STRATEGIJO  
 
1. UVOD 
 
 

1.1 Strategiji na pot 
 
 
Območje, ki se od leta 2008 povezuje pod znamko Srce Slovenije, je v preteklih nekaj letih že 
izvajalo skupne aktivnosti tudi na področju turizma, sicer pa se že več let aktivno razvojno 
povezuje tako na področju podjetništva kot razvoja podeželja. 
 
Bogata kulturna dediščina in naravne vrednote območja so že od samih začetkov delovanja Centra za razvoj 
Litija pomemben temelj za razvojna razmišljanja. Dragocene točke, ki so bile pred dobrim desetletjem med 
seboj nepovezane, so z dejavnostmi centra postale nov, celovit motiv za razvoj območja in njegov turistični 
napredek. Ideja o povezovanju območja je začela zoreti vzporedno s skupnim sodelovanjem pri projektu Po 
poteh dediščine, ki je že leta 2001 povezal 13 občin Savske ravni in Posavskega hribovja. Srce Slovenije je kot 
celovita znamka zgradilo svojo zgodbo ravno na pomembni kulturni dediščini območja. To je bilo mogoče 
tudi zato, ker so bili s prejšnjimi projekti in z razvojem destinacijske znamke na terenu vzpostavljene 
ustrezne mreže, izobraževanja, svetovanja ter spoznavanja ljudi in medsebojnih povezav ključnih akterjev. 
 
Pomemben korak pri povezovanju območja je bila ustanovitev Območnega razvojnega partnerstva središča 
Slovenije leta 2006. V okviru subregijskega razvojnega programa je bil kot ena od prioritet izpostavljen razvoj 
identitete območja. S projektom RegioMarket je bil izdelan že prvi marketinški koncept območja, razvijala se 
je ideja o Medeni deželi, pravi navdih za oblikovanje skupne identitete pa je prišel z ogledom dobre prakse 
povezovanja v regiji Vulkanland, kjer je timsko nastala ideja o Srcu Slovenije.  
 
Jeseni 2007 je Center za razvoj Litija znamko Srce Slovenije registriral, pomembna prelomnica pa je bila tudi 
ustanovitev Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije, ki deluje kot javno-zasebno partnerstvo. Po 
zaznani priložnosti za razvoj celovite zgodbe Srca Slovenije in izvedenih delavnicah z akterji z območja, na 
katerih je bilo območje zarisano, je bila znamka Srce Slovenije 17. junija 2008 uradno lansirana v Naravnem 
zdravilnem gaju Tunjice.  
 
S projektom Trkamo na vrata dediščine, ki se je izvajal med letoma 2007 in 2009, je bila ponudba kulturne in 
naravne dediščine območja obogatena s počivališči za izletnike in igrali za otroke. Postopoma je projekt začel 
presegati prvotne okvire in se vse bolj povezoval z novo nastajajočo znamko Srce Slovenije.  
 
Ključnega pomena pri razvoju območja in promociji Srca Slovenije kot povezovalne znamke sta bili 
vzpostavljanje in ohranjanje trdnih povezav s podjetniškimi in z drugimi razvojnimi partnerji. Le-ti na 
inovativen in osebno angažiran način s svojimi projekti uresničujejo vizijo znamke Srce Slovenije (projekti 
Abrahamov ključ Srca Slovenije, 90 dni kolesarjenja za zeleni rekord Zemlje, Živa voda).  
 
Skupno turistično sodelovanje na širšem območju – danes ga predstavlja območje šestnajstih občin z 
geometričnim središčem Slovenije kot središčno točko – vključuje skupne nastope, prireditve in promocijske 
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publikacije pod znamko Srce Slovenije ter pripravo in izvajanje turističnih programov pod znamko Srce 
Slovenije. Srce Slovenije se je s svojo celovito ponudbo večkrat predstavilo na sejmu Alpe-Adria: Turizem in 
prosti čas na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji 
Radgoni ter na številnih lokalnih sejmih in prireditvah na območju Srca Slovenije.  
 
Pomemben dogodek v razvojnem procesu je bil dvig zastave Srca Slovenije na GEOSS-u 28. maja 2010, ko sta 
se Razvojnemu partnerstvu središča Slovenije pridružili občini Domžale in Mengeš. V letu 2011 se Srcu 
Slovenije formalno pridružujeta še občini Ivančna Gorica in Šentrupert.  
 
Izdanih je bilo več publikacij, med katerimi so posebej pomembni zemljevidi z označenimi in opisanimi 
pomembnimi turističnimi točkami v Srcu Slovenije, knjižica »Namigi za doživeta potepanja po Srcu Slovenije«, 
katalog »Vse, kar vabi v Srce Slovenije« z zbrano turistično ponudbo območja ter koledar »Utrip prireditev«, 
kjer so po mesecih zapisane vse pomembnejše prireditve in dogodki v Srcu Slovenije. Poleg publikacij, 
namenjenih splošni javnosti, so posebne pozornosti vredna komunikacijska sredstva, ki na inovativen, 
drugačen način spodbujajo spoznavanje Srca Slovenije. Med njimi je na primer pravljica z naslovom Radovedni 
vrabček Čivi v Srcu Slovenije, ki oživlja zgodbe devetih krajev iz osmih občin na območju Srca Slovenije. 
Domača in tuja strokovna javnost se z znamko Srce Slovenije seznanja na konferencah, posvetih in ogledih 
dobrih praks na območju. 
 
Smernice za upravljanje z znamko Srce Slovenije in priročnik celostne grafične podobe sta podlagi za 
delovanje nosilcev znamke. V strokovno oporo projektni pisarni za upravljanje znamke Srce Slovenije je 
interdisciplinarno sestavljen strokovno-upravljavski svet, ki s projektnim pristopom udejanja zastavljene cilje. 
 
Aktivnosti se krepijo in razvijajo na skupni platformi znamke Srce Slovenije, ki danes vključuje 
tri stebre delovanja: to so naše okolje, podjetništvo in turizem. Vodilo celotnega delovanja je 
dvigovanje ustvarjalnega potenciala prostora in kakovosti bivanja. Vzvodi, ki zagotavljajo trajnostni razvoj 
področij, so razvojna partnerstva, inovativni pristopi in celostni razvoj posameznika. Srce Slovenije je ugledna 
znamka, ki jo bo Center za razvoj Litija skupaj z raznoterimi razvojnimi partnerji v prihodnosti še krepil in 
bogatil. 
 
Kljub močnemu razvojnemu in promocijskemu utripu pa območje do sedaj še ni razpolagalo s 
krovnim strateškim dokumentom za področje turizma, ki bi jasno opredelil potenciale sodelovanja 
območja na področju turizma na eni strani ter vizijo, cilje, turistične proizvode, trge in strategijo promocije 
območja pod skupno znamko Srce Slovenije na drugi. 
 
Glavni cilj strateškega dokumenta je pripraviti jasen turistični razvojno-trženjski koncept Srca 
Slovenije kot turistične destinacije – takšen, ki bo (1) opredelil potenciale turizma na območju, (2) na 
trajnosten način valoriziral te potenciale območja, (3) s katerim se bodo identificirali vsi ključni deležniki na 
območju (in ki bo na ta način predstavljal koncept delovanja na področju turizma na ravni celotnega območja 
oziroma v vseh občinah na območju), (4) hkrati pa bo prinašal tudi vrednost za ljudi, ki tu živijo. 
 
Gre za načrtovanje razvoja in trženja na krovni ravni območja, ki se povezuje pod skupno 
znamko Srce Slovenije. Poudariti je treba, da skupni krovni strateški razvojno-trženjski koncept ne more 
nadomestiti načrtovanja in izvajanja razvoja turizma na lokalni ravni (na ravni občine), vendar pa z vidika 
razvojnega koncepta predstavlja zelo pomembno osnovo, v kateri občine lahko prepoznajo potenciale za 
razvoj turizma in koncept ponudbe, ki je lahko privlačen in konkurenčen na tem območju, saj so v Srcu 
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Slovenije ob Kamniku − ki na območju dejansko edini deluje in dosega prepoznavnost kot turistična 
destinacija (na domačem pa tudi na tujem trgu) − številne občine, ki samostojno niso in ne bodo mogle biti 
privlačne in tudi ne konkurenčne na turističnem trgu.  
  
Privlačnost in konkurenčnost neke skupne destinacije se dejansko gradita od spodaj navzgor – 
v našem primeru na ravni občine (kjer se ponudba izvaja) – in od zgoraj navzdol (od krovne 
ravni Srca Slovenije navzdol). S pomočjo skupne znamke se lahko območje predstavlja na trgu na bolj 
privlačen, močen, poenoten, jasen in s tem konkurenčen način.  
 
 
ČE IZPOSTAVIMO KLJUČNI IZZIV, KI JE PRED SRCEM SLOVENIJO KOT TURISTIČNO 
DESTINACIJO in s katerim se spopada strategija: 
 
Srce Slovenije ima številne naravne, kulturne in druge znamenitosti; ponudba je raznolika in razdrobljena, 
ugled destinacije kot celote še ne obstaja, čeprav v nekaterih aktivnostih že nastopa skupaj. V destinaciji so 
redki turistično prepoznavni kraji (celo v slovenskem okviru, še posebej pa v tujem) in le nekaj je večjih 
turističnih ponudnikov, ki imajo svojo specifiko poslovanja ter tudi tržni model in ciljne trge. Rekli bi lahko, 
da je Srce Slovenija destinacija s ponudbo turizma na podeželju, kulturnega turizma, prireditev, športnih 
aktivnosti, aktivnega oddiha in dobrega počutja. To pa velja za marsikatero destinacijo v Sloveniji, ki pa se 
spet ponaša s prepoznavnejšimi turističnimi ikonami in ponudbo z daljšo turistično tradicijo.  
 
Izziv je torej, kako ob zelo razdrobljeni ponudbi in ob majhnemu številu večjih ponudnikov 
prepoznavno in konkurenčno pozicionirati destinacijo na domačem trgu (še posebej pa je to 
velik izziv za tuje trge) ter tako ustvarjati pravo vrednost za vse: za obiskovalce, za 
posamezne destinacije/kraje/občine, za turistične ponudnike in tudi za ljudi, ki tu živijo in 
delajo. 
 
 
Strateški dokument smo oblikovali tako, da se v njem lahko vidijo ključni deležniki, ki jih želimo 
pritegniti k sodelovanju (javni, gospodarski in nevladni sektor – najbolj neposredno pa še posebej občine in 
turistični ponudniki). Vključeni so na naslednje načine: 
 

1. GEOGRAFSKI princip: občina/ponudnik je »fizično« del območja – del skupne zgodbe, kar 
omogoča lažje geografsko pozicioniranje. 

2. PRODUKTNI princip: s programskimi sklopi in proizvodi (opredeljenimi na ravni Srca Slovenije) 
občina/ponudnik lažje in učinkoviteje komunicira in trži svojo ponudbo. 

3. TRŽENJSKI princip: občina/ponudnik je s svojimi točkami (ponudbo) vključen v trženjske 
programe (pakete) na ravni območja, trženjski koncept pa ustvarja pretok gostov (med njimi tudi 
domačinov) po območju = povečevanje obiska in potrošnje. 

4. Princip ZNAMKE: pravica do uporabe znamke Srce Slovenije. 
5. DISTRIBUCIJSKI princip: občina/ponudnik je konkretno predstavljen na turističnem spletnem 

mestu Srca Slovenije, s tem pa tudi na ravni regije Ljubljana – Osrednja Slovenija (zdaj 
www.visitljubljana.si) ter preko drugih sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. 

6. RAZVOJNI princip: izkoriščanje platforme za pospeševanje razvoja turističnih proizvodov 
(nudenje podpore, usmerjanje, vključevanje ponudbe na ravni območja) in z razvojnim partnerstvom 
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se odpira dostop do znanja, povezav, virov financiranja, s izobraževanjem in usposabljanjem ter 
študijskimi potovanji se dvigujejo kompetence in kakovost itd.  

7. PROMOCIJSKI PRINCIP: občina/ponudnik je vključen v promocijske brošure in promocijske 
aktivnosti (po načelu združevanja sredstev, za večje učinke). 

8. INFORMACIJSKI princip: dostop do informacij (raziskave, trendi, novosti) in platforma za 
posredovanje informacij do strokovnih javnosti in potencialnih obiskovalcev.  

 
KAKŠNO STRATEGIJO smo želeli pripraviti? Takšno:  

 
1. Ki gradi na obstoječem utripu na področju podjetništva, našega okolja in turizma (ki so 

trije strateški temelji za razvoj znamke Srce Slovenije) – in ga izkorišča. 
2. Ki valorizira do sedaj že uspešne projekte in povezave na območju, kot so npr. Trkamo na 

vrata dediščine in projekti v okviru LAS Srca Slovenije. 
3. Ki gradi na osrednjih sposobnostih Srca Slovenije in ponuja podlago za njihov nadaljnji 

razvoj (da izkoriščamo tisto, kar imamo in v čemer smo dobri – že danes, da gradimo na sedanjih 
»vlečnih konjih turizma« na območju – kar je izhodišče za razvoj), hkrati pa je usmerjena v 
inovativne pristope (da ob trženju obstoječih proizvodov vzporedno razvijamo nove produkte, po 
inovativnih načelih – ki nam lahko zagotovijo hitrejši preboj ter privlačnejše in bolj jasno 
pozicioniranje). 

4. Ki je dobro strukturirana in lahko razumljiva: oblikovali smo vizijo, 5 strateških prioritet 
delovanja + 10 ključnih korakov + 7 temeljnih programskih sklopov (na katere se vežejo vsi turistični 
proizvodi). 

5. Ki bo predstavljala dobro podlago za delovanje na področju turizma za vse občine – tako 
za tiste, ki že imajo opredeljeno svojo strategijo (in iščejo povezave za nove trženjske priložnosti), 
kot tudi za tiste, ki nimajo opredeljenih svojih turističnih strategij. 

6. Ki k sodelovanju spodbuja vse deležnike na območju (javni, gospodarski in nevladni sektor in 
tudi fizične osebe). 

7. Ki kot temeljni razvojni model opredeljuje trajnostni razvoj. 
8. Ki vse aktivnosti gradi pod skupno znamko Srce Slovenije in išče sinergije z drugimi 

področji, projekti in deležniki. 
 
 
 
1.2 Cilji dokumenta 

 
 
CILJI Strategije razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije za obdobje 
2011–2018 (pod skupno tržno znamko Srce Slovenije) so: 

 
GLAVNI CILJ STRATEGIJE:  
 
Pripraviti jasen turistični razvojno-trženjski koncept Srca Slovenije kot turistične destinacije – 
takšen, ki bo (1) opredelil potenciale turizma na območju, (2) na trajnosten način valoriziral te potenciale 
območja, (3) s katerim se bodo identificirali vsi ključni deležniki na območju (in ki bo na ta način predstavljal 
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koncept delovanja na področju turizma na ravni celotnega območja oziroma v vseh občinah na območju), (4) 
hkrati pa bo prinašal tudi vrednost za ljudi, ki tu živijo. 
 
KLJUČNI SPECIFIČNI CILJI STRATEGIJE: 
 

1. Z inventarizacijo in problemsko analizo turistične in s turizmom povezane ponudbe (na krovni ravni, 
ne po posameznih občinah) opredeliti potenciale, kot jih ponujajo naravne danosti, lokacija, 
naravne in kulturne znamenitosti ter turistični in drugi ponudniki na območju. 
 

2. Na podlagi analize stanja in ocenjenih potencialov pripraviti strateški, a hkrati zelo operativno 
naravnan koncept razvoja in trženja turizma na območju Srca Slovenije (vizija, cilji, 
prioritete delovanja, razvojni model, strategija na področju turističnih proizvodov, trgov, promocije, 
podpornega okolja in organiziranosti na področju turizma), ki bo podlaga za letne programe dela na 
področju turizma na krovni ravni Srca Slovenije. 
 

3. Na krovni ravni območja pod tržno znamko Srce Slovenije oblikovati platformo, preko katere 
se bodo lahko uspešneje valorizirali vsi turistični projekti in ponudba, ki se razvijajo na 
ravni posameznih občin. 

 

 
1.3 Metodologija dela 
 
 
DELO pri pripravi strateškega dokumenta je 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.  
 
Delo je metodološko potekalo na naslednji način: 
 
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 Srca Slovenije itd. – obdelani vprašalniki so 
sestavni del strateškega dokumenta, priloga št. 1. 

 Organizacija prve delavnice s predstavniki javnega, 
gospodarskega in nevladnega sektorja (»Projektna skupina« za 
fazo problemske analize in oblikovanje ključnih izzivov; prva od 
skupaj treh delavnic), ki je potekala decembra 2010. 

 Analiza stanja po ključnih elementih ponudbe in 
povpraševanja − in trendov na trgu, še posebej z vidika zelenega 
(trajnostnega) turizma.  

 Oblikovanje ugotovitev in izzivov kot izhodišče za načrtovanje. 
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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 izvedene dodatne 
(druge) delavnice s predstavniki javnega, gospodarskega in 
nevladnega sektorja (»Projektna skupina«) – januar 2011.  

3. Oblikovanje ukrepov (po področjih) 
Oblikovanje načrta aktivnosti po 
področjih (prioritetah) 

Sestavni del strateškega dokumenta je akcijski načrt ukrepov 
(priloga št. 2) – ki zajemajo vseh pet prioritet strategije in ki 
jih bo treba izvesti za izvajanje strateškega modela. Ukrepi so 
opredeljeni na krovni ravni Srca Slovenije in na ravni posameznih 
občin (pregled načrtovanih projektov občin).  
 
Strategija in še posebej akcijski načrt bosta podlaga za 
pripravo vsakoletnega program dela za področje turizma na 
ravni Srca Slovenije. 

 
Ob tem je potekalo vsebinsko usklajevanje dokumenta na naslednji način: 
 

1. Izvedba dodatne delavnice z zunanjo ekipo strokovnjakov s področja turizma – za 
preverjanje koncepta in nadgradnjo z inovativnimi pristopi – februar 2011. 

2. Izvedba dodatne delavnice s predstavniki zasebnega sektorja – predstavitev in preverjanje 
delovnega koncepta – februar 2011. 

3. Predstavitev delovnega osnutka »Projektni skupini« v okviru študijskega potovanja po Srcu 
Slovenije – marec 2011. 

4. Objava celotnega dokumenta in poziv vsem občinam in ponudnikom oziroma deležnikom k 
podajanju povratnih informacij – marec 2011. 

5. Dodatno izvedba nekaj usklajevalnih sestankov (interno in z nekaterimi občinami ter s 
koordinatorji občin) – april in maj 2011. 

6. Obravnava dokumenta v strokovno-upravljavskem svetu, do potrditve – maj 2011.  
7. Obravnava dokumenta na Razvojnem partnerstvu središča Slovenija, do potrditve (bo v 

teku po opravljeni peti točki) – maj 2011. 
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STRUKTURA dokumenta 

 
Shema št. 1: Prikaz strukture dokumenta 
 

STRATEGIJA RAZVOJA IN TRŽENJA
SRCA SLOVENIJE KOT TURISTIČNE DESTINACIJE

2011 − 2018
(pod tržno znamko Srce Slovenije) 

1. SKLOP

PRVA PRIORITETA: 
POVEZOVANJE &

ORGANIZIRANOST
Destinacijski 

management in 
upravljanje 

učinkovitih podpornih 
razvojnih mrež in 

partnerstev

UVOD V STRATEGIJO

RAZVOJ PODPORNEGA OKOLJA

II. SKLOP
ANALIZA STANJA –

KJE SMO DANES, KAKŠNE POTENCIALE 
IMAMO IN KATERI IZZIVI SO PRED NAMI

Uvod v strategijo, 
opredelitev izhodišč, 

ciljev in metodologije dela

III. SKLOP
OBLIKOVANJE POSLANSTVA, VIZIJE, 
CILJEV IN STRATEŠKIH PRIORITET –

KAM ŽELIMO PRITI

V osrednjem dokumentu le povzetek 
ugotovitev, SWOT analiza in oblikovanje 
izzivov, pregled ponudbe po občinah pa v 

Prilogi št. 1

Poslanstvo, vizija, 
cilji, 

5 strateških prioritet delovanja in 
krovni razvojno-trženjski model

IV. SKLOP

OBLIKOVANJE RAZVOJNE STRATEGIJE -
KAKO BOMO URESNIČILI VIZIJO

DRUGA PRIORITETA: 
TRAJNOSTNI RAZVOJ 

& PONUDBA
Razvoj prepoznavne, 
avtentične ponudbe, 

proizvodov, programov 
in doživetij, po 

trajnostnih načelih

TRETJA 
PRIORITETA: 

TRŽENJE   
Povezano, 
okrepljeno, 

učinkovito in 
inovativno trženje

ČETRTA PRIORITETA: 
IZKUŠNJA 

OBISKOVALCEV
Oblikovanje kakovostne, 
avtentične in poglobljene 
izkušnje obiskovalca na 
celotnem območju Srca 

Slovenije

PETA PRIORITETA: 
KROVNA ZNAMKA 

& PREPOZNAVNOST 
Izboljšanje 

prepoznavnosti 
destinacije pod krovno 

tržno znamko Srce 
Slovenije

Razvojno-trženjske smernice po petih 
prioritetah delovanja

V. SKLOP

OBLIKOVANJE TRŽENJSKE STRATEGIJE -
KAKO BOMO URESNIČILI VIZIJO

STRATEGIJA 
(geografskih) 

TRGOV, VSTOPA NA 
TRGE IN TRŽNIH POTI

Na katerih trgih bo 
destinacija prisotna in 

preko katerih tržnih poti 
bomo prisotni na trgu? 

STRATEGIJA 
PROMOCIJE 

(TRŽENJSKEGA
KOMUNICIRANJA)

S katerimi 
promocijskimi orodji 
bomo komunicirali na 

trgu?

STRATEGIJA 
PROIZVODA

Katere integralne 
turistične proizvode bo 
destinacija razvijala in 
po katerih bo postala 

prepoznavna na 
krovnem nivoju – 7 

MOTIVOV PRIHODA

Opredelitev ključnih elementov trženjske 
strategije

TRŽNO 
POZICIONIRANJE

Po čem bomo 
postali prepoznavni 

na trgu
(ŽE OBLIKOVANO V OKVIRU 

SKLOPA VIZIJA)

ZNAMKA SRCE 
SLOVENIJE KOT 

TURISTIČNE 
DESTINACIJE

Identiteta, razvoj 
in upravljanje 

znamke, s 
turističnega vidika

VI. SKLOP
Opredelitev strategije na področju raziskav, 

razvoja, človeških virov, kakovosti in 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij

AKCIJSKI NAČRT ZA IZVEDBO 
STRATEGIJE =

Priloga št. 2
VIII. SKLOP

Pregled projektov 
po petih prioritetah 

(aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti za 
implementacijo strategije)

POSLOVNI MODEL 
ORGANIZIRANOSTI

VII. SKLOP
Opredelitev organizacijskega modela razvoja, 

trženja in upravljanja Srca Slovenije kot 
turistične destinacije

SKLOP Poimenovanje sklopa Vsebina

Priloga št. 1 s 
pregledom 
turistične 

ponudbe po 
občinah.

Osrednji 
vsebinski 

razvojni in 
trženjski del 
dokumenta

Osnova za 
vsakoletno 

načrtovanje –
pretvorba strategije 

v letne programe 
dela na nivoju Srca 

Slovenije

Na ta del se bodo 
navezali/dodali tudi 
projekti po občinah
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2. PREDSTAVITEV SRCA SLOVENIJE 
 

 
2.1 Kaj je Srce Slovenije  
 
 
 
Srce Slovenije je nastalo leta 2008 na pobudo Centra za razvoj Litija in njegovih partnerjev – 
in sicer kot znamka, ki deluje na dveh ravneh: 
 
 
 

1. Na GEOGRAFSKI ravni, kjer povezuje območja 16 občin v osrčju Slovenije ( glej poglavje 
2.2) – pri čemer število ni nujno dokončno. Razvojno partnerstvo, ki je podlaga za povezovanje pod 
skupno znamko Srce Slovenije, je namreč zastavljeno odprto in omogoča priključitev novih 
partnerjev, vendar v okviru nastavljene razvojne platforme. 
 

2. Na VSEBINSKI ravni, kjer se razvijajo vsebine, ki se po določenih pravilih/kriterijih vključujejo 
v znamko in jo nosilci znamke aktivno soustvarjajo − s ciljem razvojnega sodelovanja in povezovanja 
posameznih deležnikov. Cilj je povečati privlačnost, uspešnost in prepoznavnost tega 
območja v osrednji Sloveniji − tako na gospodarskem, podjetniškem, okoljskem, 
kulturnem in tudi turističnem področju.  

 
 
 
KAJ je Srce Slovenije:1 
 

1. Osrednji del Slovenije, kjer se zavzemamo za krepitev kakovosti življenja in ustvarjanje 
okolja, v katerem radi bivamo. 

2. Destinacija, ki zaradi srčnih ljudi, kakovostne ponudbe ter vrste edinstvenih aktivnosti in storitev 
predstavlja prostor prijetnega bivanja in doživetij, ki za vedno ostanejo v spominu. 

3. Območje (pokrajina/prostor), kjer lahko začutimo utrip duše slovenskega naroda. 
4. Razvojno partnerstvo, ki s povezovanjem in osveščanjem medsebojne soodvisnosti vseh 

deležnikov zaokroženega prostora ustvarja občutek pripadnosti in vrednosti vsakega posameznika. 
5. Krovna znamka, ki vsakemu od soustvarjalcev njene vrednosti prinaša oprijemljive in 

neoprijemljive koristi: 
 močnejšo prepoznavnost v širši družbi in v ciljnih segmentih, 
 enovito in zato učinkovitejše komuniciranje z različnimi deležniki, 
 pregled nad razpisanimi finančnimi sredstvi ter poenostavljeno pridobivanje informacij in 

posledično tudi sredstev, 
 krepitev ugleda že obstoječih znamk na tem območju.  

 

                                                 
1 Kot je opredeljeno v Smernicah za upravljanje znamke Srce Slovenije (RCL, 2011). 
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IDENTIFIKACIJSKI STAVEK 
 
Srce Slovenije je zaokroženo območje v obliki srca z geometričnim središčem Slovenije GEOSS kot 
središčno točko. Povezuje srčne ljudi od vznožij kamniških planin do dolenjskega gričevja ter od vzhodnih 
obronkov Ljubljane do posavskih ravnic. Srce Slovenije je prostor, v katerem radi živimo, ker lahko v njem 
ustvarjamo, se samouresničujemo ter obenem kakovostno bivamo. 
 
 

 
2.2 Predstavitev območja, ki ga zajema Srce Slovenije  
 
 

Srce Slovenije je ZAOKROŽENO OBMOČJE v obliki srca z geometričnim središčem Slovenije 
GEOSS kot središčno točko, ki zajema 16 občin (spodaj so navedene po abecednem vrstnem redu): 
 

1. Dol pri Ljubljani  
2. Domžale 
3. Hrastnik 
4. Ivančna Gorica 
5. Kamnik 
6. Komenda 
7. Litija 
8. Lukovica 
9. Mengeš 
10. Moravče 
11. Radeče 
12. Šentrupert 
13. Šmartno pri Litiji 
14. Trbovlje 
15. Trzin 
16. Zagorje ob Savi 

 

Občine, ki so del območja, sodijo v 4 RAZVOJNE oziroma STATISTIČNE regije: 
 

1. Največji del območja leži v OSREDNJESLOVENSKI REGIJI2: to so občine Dol pri Ljubljani, 
Domžale, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Šmartno 
pri Litiji in Trzin. 

2. Regija JUGOVZHODNA SLOVENIJA3: občina Šentrupert.  

                                                 
2 Poleg teh občin so v Osrednjeslovenski regiji še občine: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Ig, 
Mestna občina Ljubljana, Logatec, Log Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika. 
 
3 Poleg Šentruperta so v regiji Jugovzhodna Slovenija še občine Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, 
Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Škocjan, Trebnje in 
Žužemberk. 
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3. ZASAVSKA REGIJA: vse tri občine v tej regiji: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. 
4. SPODNJEPOSAVSKA REGIJA4: občina Radeče.  

Zemljevid št. 1: Statistične regije v Sloveniji za lažje razumevanje prikaza, v katere statistične regije sega 
Srce Slovenije 

 
                                                 
 
4 Poleg Radeč so v Spodnjeposavski regiji še občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica in Bistrica ob Sotli. 
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Status vključevanja občin pod znamko Srce Slovenije je različen – nekatere so aktivne, druge 
pasivne.  
 
Katere občine so z letom 2011 že aktivne v okviru turističnega razvoja Srca Slovenije? To so: 
Dol pri Ljubljani, Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in 
Trzin, medtem ko sta občini Komenda in Moravče bolj neaktivni.  
 
Poudariti je še treba, da ostale občine na območju (občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi) na 
začetku leta 2011 – torej v času priprave skupnega strateškega dokumenta za področje turizma prav tako še 
niso aktivno prisotne (tri zasavske občine tudi razvijajo svojo znamko »V tri krasne«), vendar pa je za 
njihovo vključitev nastavljena celotna razvojno-trženjska platforma. 
 
 
 
 
Z geografskega vidika – v pogledu dojemanja turistov kot destinacij prihoda – pa območje lahko 
razdelimo na naslednja OBMOČJA: 
 

1. SEVERNI del Srca Slovenije = s Kamnikom kot »središčem«, na katerega se vežejo občine, 
ki gravitirajo na to območje. 
 

2. JUŽNI del Srca Slovenije = z Litijo kot »središčem«, na katero se vežejo občine, ki 
gravitirajo na to območje. 

 
V naslednjih letih se lahko razvije še kakšen partner (organizacijski center), ki aktivneje pokrije določen del 
območja.  
 
Na to se veže tudi organiziranost oziroma upravljanje destinacije ( več v poslovnem modelu organiziranosti v 
poglavju 15). 
 
Občine imajo različno stopnjo turistične razvitosti: 

 
 turistično razvita občina ter  

 
 občina z razvijajočim se turizmom.  

 
Izjemnega pomena je, da so občine med seboj povezane in da skupaj nastopajo na potencialnih turističnih 
trgih pod znamko Srce Slovenije. Ravno tako je pomembno, da ima vsaka občina predstavnika, ki skrbi za 
nemoteno sodelovanje in soustvarjanje z drugimi občinami ter Razvojnim centrom kot organizacijo na 
krovni ravni. 
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Srce Slovenije POVEZUJE pod skupno tržno znamko: 

 
a. Občine (kraje), ki imajo sicer privlačne danosti (naravno okolje, številne manjše kulturne in 

naravne znamenitosti, prireditve), vendar pa so to predvsem danosti, ki še niso pretvorjene v 
konkretno ponudbo, ki jo je mogoče tržiti ali s katero je mogoče doseči prepoznavnost (in obisk). 
To so občine, ki samostojno DANES NE dosegajo pozicije na trgu – glede na to, da turizem 
ni prioriteta oziroma da nimajo niti v slovenskem prostoru prepoznavnih ikon in ponudbe, pa TUDI 
JUTRI ne bodo same mogle dosegati prepoznavnosti in konkurenčnosti (niti na domačem 
trgu, še posebej pa ne na tujih trgih). 

b. Občine, ki v slovenskem in širšem prostoru ŽE DANES DOSEGAJO 
PREPOZNAVNOST KOT TURISTIČNI KRAJI (destinacija) – na celotnem območju ima 
dejansko takšen status le Kamnik, vendar pa jim povezovanje ter s tem nove in okrepljene 
vsebine, pristopi in združena sredstva prinašajo nove priložnosti in odpirajo nove trge. 

 
Slika št. 2: Območje Srca Slovenije z možnostjo razvoja v turistično destinacijo. Območje se dotika obrobja 
prestolnice, kot je prikazano na sliki 
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3. IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE 
 
 
3.1 Kateri ključni in neposredni dokumenti na ravni države, regije in 
občine so bili upoštevani pri načrtovanju 
 
 

NACIONALNI STRATEŠKI DOKUMENTI NA PODROČJU TURIZMA: 
 

1. Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007–2011 (MG, 2006) 
2. Strategija trženja slovenskega turizma 2007–2011 (STO, 2007) 

 

REGIONALNI STRATEŠKI DOKUMENTI: 
 

3. Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007–2013 (RRA LUR, 2007) 
4. Regionalni razvojni program regije Zasavje 2007–2013 (RRA Zasavje, 2007) 
5. Regionalni razvojni program Jugovzhodne Slovenije 2007–2013 (Razvojni center Novo mesto, 2006) 
6. Strateško-programski načrt Območnega razvojnega programa RPSS (RCL, 2006) 

 

LOKALNI STRATEŠKI IN IZVEDBENI DOKUMENTI: 

 
7. Strateški razvoj in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana 2007–2013 (Turizem Ljubljana, 2006) 
8. Osnutek modela vzpostavitve in delovanje RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija (Turizem Ljubljana, 

2011) 
9. Strategija razvoja turizma v občini Kamnik (Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini 

Kamnik, 2006) 
10. Strategija razvoja turizma v občini Litija (RCL, 2008) 
11. Strategija razvoja turizma v Občini Dol pri Ljubljani za obdobje 2007 do 2013 (RCL, 2008) 
12. Oblikovanje Strategije razvoja turizma v Severnoljubljanski regiji (Agencija za razvoj turizma in 

podjetništva v občini Kamnik, 2001)5 
 

Na lokalni ravni smo navedli le turistične strateške dokumente, ki so bili neposredno upoštevani; narejen pa 
je bil tudi pregled vseh obstoječih razvojnih dokumentov na ravni občin, ki so podlaga za razvojno 
načrtovanje.  Pregled dokumentov po občinah je v prilogi št. 1, poglavje 3.1. 

                                                 
5 Za občine Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš, Moravče, Lukovica, Trzin in Vodice. 
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SKLOP II: POVZETEK ANALIZE STANJA – KJE SMO 
DANES IN KATERI IZZIVI SO PRED NAMI 
 
4. POVZETEK ANALIZE STANJA NA PODROČJU TURIZMA V 
OBLIKI UGOTOVITEV IN IZZIVOV 
 

 
POMEMBNO UVODNO POJASNILO: Povzetek v obliki ključnih ugotovitev – in ključnih izzivov, ki izhajajo iz teh ugotovitev 
(v poglavju 6), je pripravljen na podlagi pregleda ponudbe po posameznih občinah, ki je na voljo v prilogi št. 1. Ta pregled je bil 
narejen na podlagi uvodnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili koordinatorji iz posameznih občin na začetku 
projekta priprave strateškega dokumenta. Ker gre za krovno destinacijsko strategijo, ne gre za problemsko analizo 
turistične ponudbe vsake občine posebej (to se izvaja na občinski oziroma ožji lokalni ravni priprave strategij), temveč za 
inventarizacijo stanja oziroma popis ponudbe, medtem ko problemski vidik podajo občine (kot del odgovorov v okviru 
vprašalnika). 
 
Analiza zajema celotno območje Srca Slovenije, vendar pa smo podrobneje analizirali občine, ki so aktivno 
pristopile k projektu (to so Dol pri Ljubljani, Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Šentrupert, Šmartno 
pri Litiji in Trzin; vključena je tudi občina Moravče, ker je oddala izpolnjen vprašalnik, čeprav v projektu nima aktivnega statusa, ni 
pa analizirana občina Komenda), medtem ko ostale občine na območju (občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje in Zagorje) prav tako 
niso analizirane, saj še niso aktivne.  
 
V okviru tega poglavja oblikujemo ugotovitve po naslednjih ključnih področjih: 
 

1. Primarna turistična ponudba  poglavje 4.1:  
a. Naravne vrednote in kulturna dediščina oziroma znamenitosti 

2. Sekundarna turistična ponudba  poglavje 4.2: 
a. Nastanitvene zmogljivosti 
b. Kulturni, športno-rekreacijski, seminarski/kongresni in prireditveni objekti 
c. Turistični proizvodi 
d. Gostinska ponudba in ponudba lokalnih izdelkov 
e. Tematske, kolesarske, pohodniške in učne poti 
f. Prireditve ter muzeji in galerije 

3. Turistično povpraševanje  poglavje 4.3 
4. Trženje  poglavje 4.4 
5. Organiziranost na področju turizma  poglavje 4.5 

 
 
Ob tem še v poglavjih 4.6, 4.7 in 4.8 analiziramo trende, gibanje slovenskega turizma in predstavljamo krovne 
usmeritve slovenskega turizma na ravni Slovenske turistične organizacije. 
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4.1 Ugotovitve, kot izhajajo iz analize primarne ponudbe 
 
 
 

1. Ključne ugotovitve na področju 
NARAVNIH VREDNOT IN KULTURNE DEDIŠČINE6 

na območju Srca Slovenije 
 
 
1. Na območju je veliko manjših naravnih vrednot in kulturnih znamenitosti, vendar le 

redke dosegajo turistično prepoznavnost v slovenskem in širšem regijskem merilu (to so 
Kamnik kot staro mesto jedro, Velika planina kot eno od redkih ohranjenih naselij te velikosti v 
Evropi, Kamniška Bistrica – še posebej zgornji tok z jezerom ob izviru, renesančni grad Bogenšperk, 
Plečnikova dediščina, oblikovani park narave Arboretum Volčji Potok kot edini samostojni arboretum 
v Sloveniji, cistercijanski samostan Stična). To so hkrati t. i. »vlečni konji« turizma na območju, ki že 
danes tvorijo največjo prepoznavnost – ter imajo še nadaljnji potencial za razvoj in za krepitev 
prepoznavnosti.  Pregled naravnih vrednot in kulturnih znamenitosti po občinah podajamo ob koncu 
sklopa.  

2. Ostalo so večinoma manjši, turistično nepoznani ali manj poznani kraji, ki še nimajo 
jasne identitete, njihova ponudba pa še ne doseže učinkovito potencialnih obiskovalcev, 
še posebej ne tujih. Zato je ključno, da se povežejo in združijo potenciali tako večjih kot 
tudi manjših atrakcij in krajev na območju Srca Slovenije, saj lahko pridobijo tako prvi 
kot drugi.  

3. Naravne in kulturne privlačnosti niso dovolj povezane. Na prešibko povezovanje na primer 
opozarjajo tudi v Kamniku, ki je med vsemi kraji na območju še najbolj razvit in povezan.  

4. Na območju so torej številne znamenitosti, ki pa, razen redkih izjem (ko se npr. trži Kamnik kot 
mesto s povezovanjem ponudbe v okolici ali programi za celotno območje, kot jih že nekaj let trži 
Zadruga za razvoj podeželja Jarina), niso močen motiv za prihod za obiskovalca, saj niso 
umeščene v celosten doživljajski proizvod.  

5. 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), predvsem pa kot nabor možnosti in idej oziroma popis tega, kar obstaja na 
območju – vsaka občina posebej (večinoma poteka v okviru občinskih strani, kjer je turizem ena 
od dejavnosti – razen v razvitejših turističnih krajih, kot je Kamnik, ki ima edini svoj turistični portal, 
izjema pa je spletno mesto www.srceslovenije.si, za katerega pa sta že pred začetkom priprave 
strategije načrtovani popolna reorganizacija in nadgradnja v sodobno spletno mesto Srca Slovenije kot 
turistične destinacije. Ob tem so seveda še spletne strani posameznih ponudnikov, ki so zagotovo 
zasnovane bolj trženjsko). Ne pozabimo, da potencialnega obiskovalca zanima več kot le ena ali dve 
atrakciji. Zanima ga doživetje, na območje pa prihaja z določenim motivom (kratek izlet, aktivni oddih, 
rekreacija itd.).  

6. Problem večjezičnega označevanja znamenitosti (informiranja, podajanja vseh osnovnih 

                                                 
6  Kulturno dediščino v grobem lahko razdelimo na snovno in nesnovno. Med snovno kulturno dediščino se uvrščajo sakralna 
dediščina, grajske stavbe, spomeniki, etnološki spomeniki, arheološka dediščina on tehnična dediščina. Domače obrti, šege, navade in 
kulinarične posebnosti se uvrščajo med nesnovno kulturno dediščino. 
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informacij, zgodovine, opisa, zgodb) ključnih turističnih privlačnosti – po sodobnih načelih 
interpretacije. Pomemben korak naprej je bil narejen v okviru označevanja kulturnih točk v okviru 
projekta Trkamo na vrata dediščine – ta projekt bi bilo treba nadaljevati in ga predvsem tudi bolj 
valorizirati preko znamke Srce Slovenije. 

7. Znamenitosti se (v zadostni meri) ne komunicirajo skozi zgodbe (razen npr. že obstoječe zgodbe, 
kot so pastirji, oglarji, ogledi gradu Tuštanj z gledališkim vodenjem, če izpostavimo nekatere 
pomembnejše). 

8. Če primerjamo privlačnost in konkurenčnost naravnih vrednot in kulturne dediščine na območju s 
slovenskim prostorom, ugotovimo, da so elementi kulturne dediščine številčnejši in 
privlačnejši kot naravne vrednote (dejansko bi lahko rekli, da po prepoznavnosti in edinstvenosti 
izstopa zgolj Velika planina). To ne pomeni, da naravne vrednote niso element ponudbe, vendar pa 
lahko na območju v večji meri gradimo na kulturni dediščini (in s tem na tradiciji in 
avtentičnosti), ki temelji na noti avtentičnosti. Še posebej bogata in privlačna (ter že tudi 
komunicirana po načelih zgodb) sta nesnovna dediščina in obujanje običajev, tradicije in življenja iz 
preteklosti. 
 

 
 
Preglednica št. 1: Pregled naravnih vrednot in kulturnih znamenitosti po občinah (vir so uvodni vprašalniki, 
ki so jih izpolnile občine same, ta popis pa je vzet iz priloge št. 1) 
 
 
Opomba: V popis so vključeni GLAVNI elementi naravnih vrednot in kulturne dediščine in ne zajema celotne primarne ponudbe 
(ta obstaja na lokalnih ravneh) 
 
 
NARAVNE VREDNOTE 
Občina  Naravne vrednote – naravne znamenitosti  
Kamnik  Dolina Kamniške Bistrice (naravne vrednote: izvir, slap Orglice, Veliki in Mali Predaselj …) 

 Velika planina  
 Kamniško-Savinjske Alpe 
 Tuhinjska dolina 
 V to ponudbo bi lahko uvrstili tudi Arboretum Volčji Potok in Naravni zdravilni park Tunjice (čeprav bolj sodi 

pod drugo ponudbo) 
ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE: Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe (v nastajanju) 

Domžale  Blata in Mlake 
 Češeniške gmajne 
 Železna jama 
 Kamniška Bistrica (kot zelena os regije) 
 Šumberk – zelena oaza s plezališčem 
 Češminov park 
 Glinokopna jezera (Plastenka – Črnelo) 
 Izviri tople vode (Zalog – Kokošnje) 
 Pohodne poti (Gorjuša – Sv. Trojica – Konfin) 

Lukovica   Brdo pri Lukovici – grajski park  
 Obrše – nahajališče fosilov  
 Prevoje – ribniki  
 Barja v Čemšeniških in Prevojskih gmajnah 

Mengeš   Mengeška koča na Gobavici 
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ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE: Območje Dobenega, Rašice, Gobavice, Cegvenškega in Puhliškega 
bajerja – Natura 2000 

Dol pri Ljubljani  Graščinski park, Dol pri Ljubljani 
 Reka Sava in njeni pritoki 
 Posavsko hribovje – razgledne točke, gozdovi in vrhovi 
 Izviri, vrelci in stoječe vode 
 Sotočje treh rek (Save, Ljubljanice in Kamniške Bistrice) 

Ivančna Gorica  Reka Krka s svojim izvirom v Krški jami 
Trzin  Bajerji 

 Žerjavčki – rastišča močvirske logarice 
 Rastišča lepega čeveljca 
 Rastišča rosike 
 Hrib Onger 
ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE: Približno 25 odstotkov površine občine Trzin je vključenih v 
območje Natura 2000; bajerji, rastišča lepega čeveljca in rosike 

Litija  Pretežno dolomitna kamninska podlaga v jugovzhodnem delu občine je razlog za številne kraške 
pojave. Na območju Litije je 11 brezen, 9 jam, 9 spodmolov in en kraški izvir. Pomembni fosilni 
nahajališči sta na Vačah in na Dolah pri Litiji. V Ponovičah in v rudniku Sitarjevec sta nahajališči 
mineralov državnega pomena 

 Med geomorfološkimi oblikami izstopata skalni samotar nad Savo pri Renkah in naravno okno v grapi 
Mošnjaka 

 Botanično zanimiva je dolomitna vzpetina na Ostrežu, tri lipe (Spodnja Slivna, Gradišče pri Dolah, 
Ponoviče), vinska trta in bodika v Zgornjih Tepah in Zglavnici. Pomembni sta mokrišči v Ponovičah in 
Široki dolini 

 Reka Sava 
 Savski prodniki – stalna geološka zbirka na Bregu pri Litiji 
 Vodne ptice ob Savi na Bregu (popisno mesto DOPS) 

Moravče Ni posebnih naravnih znamenitosti, predvsem naravno okolje (gozdovi, razgiban relief, zemlja, primerna 
za pridelavo ekološke hrane) 

Šentrupert  Kozolci  
ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE: zaloge – glinokopna jezera v okolici stare ceglarne (območje 
Nature 2000) 

Šmartno pri Litiji Jih ni (kot navaja občina v uvodnem vprašalniku) 
ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE: Območje Natura 2000 – Zg. Jablanica: netopir mali podkovnjak in 
bukovi gozdovi 

 
KULTURNA DEDIŠČINA 
Občina  Kulturna dediščina – kulturne znamenitosti 
Kamnik  Srednjeveško jedro Kamnika (s posameznimi spomeniki: med njimi najpomembnejši: Mali grad, 

frančiškanski samostan, staro mestno jedro Šutna) 
 Prireditve v mestnem jedru Kamnika (Srednjeveški dnevi, Dnevi narodnih noš ...) 
 Plečnikova dediščina  
 Kulturna dediščina na podeželju (Budnarjeva domačija, sv. Miklavž nad Šmartnim) 
 Sakralna dediščina (Mekinjski samostan, cerkve in kapele, znamenja) 

Domžale  Renesančni grad Krumperk 

 Slamnikarstvo – muzej  

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

 Menačenkova domačija 

 Plečnikova dediščina 

 Sakralni objekti: baročna cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Grobljah, sv. Lenarta v Krtini 
Lukovica  Brdo pri Lukovici – grad Brdo 

 Golčaj – cerkev sv. Neže 
 Gradišče pri Lukovici – cerkev sv. Marjete 
 Imovica – kmečki dvorec Imovica 8 
 Spodnje Prapreče – cerkev sv. Luke 
 Trojane – arheološko najdišče Trojane 
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 V zideh – cerkev sv. Mohorja in Fortunata 
Mengeš  Cerkev sv. Mihaela v Mengšu 

 Grad Jable (urejen, namenjen za protokolarne zadeve, prireditve, sprejeme, seminarje, predavanja, 
praznovanja in poroke) 

Dol pri Ljubljani  Graščina Lustthal, Dol pri Ljubljani – Erbergova paviljona 
 Žerjavov grad, Kamnica 
 Tovorov grad, Konfin pri Sv. Trojici 
 Cerkev sv. Marjete 
 Cerkev sv. Križa, Beričevo 
 Cerkev sv. Katarine, Zaboršt 
 Cerkev sv. Helene, Dolsko 
 Cerkev Marijinega Vnebovzetja, Vinje 
 Cerkev sv. Agate, Dolsko 
 Cerkev sv. Križa, Križevska vas 
 Etnološka dediščina 
 Domačija Pr' Krač 

Ivančna Gorica  Samostan Stična 
Trzin  Jefačn'kova domačija (v rekonstrukciji) 

 Cerkev sv. Florjana 
 Kužna znamenja 
 Kraljeva kapelica 
 Ledinska imena in domača hišna imena 
 Spominska soba prof. Tineta Orla 
 Domače obrti (kot so mesarstvo, čiščenje stekla, pletenje mrež, nekdanji glinokopi, kasarna) 

Litija  35 cerkva, zgrajenih v različnih obdobjih, najstarejša je cerkev sv. Andreja na Vačah, posebnost so 
freske iz 14. stoletja v cerkvi sv. Pavla v Podpeči pri Gabrovki 

 13 gradov in ostankov gradov: Farbarjev turn v starem mestnem jedru Litije, grad Ponoviče  
 Plečnikov spomenik NOV  
 8 etnoloških spomenikov lokalnega pomena, ostanki brodarske postaje v Verneku, knjižnica Litija 
 Arheološke najdbe, arheološko območje Vače, Strmec, najdišče Trajanovega srebrnika in rimskega 

posvetilnega kamna v Verneku, arheološki kompleks Roje  
 Tehnična dediščina: železniško skladišče, vodni stolp, železniška postaja, predilnica Litija, apnenica v 

Kresnicah, mostovi, topilnica rude v Pasjeku  
 Številne domače obrti (kovaštvo, oglarstvo, tkalstvo, lesna galanterija, obrti, vezane na čolnarstvo, 

kamnoseštvo, krovstvo, sekanje brezovine, mlinarstvo) 
 Kozolci 

Moravče  Grad Tuštanj 
 Sakralni objekti 
 Stavbna dediščina na podeželju 

Šentrupert  Cerkev sv. Ruperta v Šentrupertu  
 Cerkev sv. Frančiška Ksaverija na Veseli Gori 
 Barbova graščina na Veseli Gori 
 Simončičev toplar na Bistrici pri Šentrupertu  

Šmartno pri Litiji 
 

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

Bogenšperk in sušilnica sadja Liberga 
 12 enot sakralne dediščine (cerkev sv. Martina, Primskova gora, cerkev sv. Antona – Štanga …) 
 13 enot memorialne dediščine  
 1 enota naselbinske dediščine (Liberga) 
 Tehniška dediščina in obrti: usnjarstvo, kovaštvo, ene od najstarejših orgel v Sloveniji (Mišji Dol), 

mlinarstvo 
 Kozolci, gospodarska poslopja, kašče, tradicionalne sušilnice sadja 
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4.2 Ključne ugotovitve, kot izhajajo iz analize sekundarne ponudbe 
 
 
4.2.1 Ugotovitve, kot izhajajo iz analize nastanitvenih zmogljivosti 
 
 
 

2. Ključne ugotovitve na področju 
NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTI 

na območju Srca Slovenije 
 
 
Naj uvodoma opozorimo na težave pri zajemanju podatkov o nastanitvenih zmogljivostih (in s tem 
povezano statistiko prihodov in nočitev).  
 
Po priporočilih Statističnega urada Republike Slovenije naj bi uporabljali novo, izboljšano metodologijo (pri kateri je sprememba 
v načinu zajemanja podatkov, ki je pri novi metodologiji bolj vseobsegajoče – podatki so na voljo za leta 2008, 2009 in 2010, 
po stari metodologiji pa od leta 2003 do zgolj vključno leta 2009; leto 2010 ni več zajeto po stari metodologiji), pri kateri 
pa v primerjavi s staro metodologijo prihaja do znatnih sprememb (na primer, v občini Kamnik je bilo po stari 
metodologiji v letu 2009 37.730 opravljenih nočitev, po novi pa 45.031).  
 
Po zagotovilu SURS so novi podatki verodostojnejši, saj vključujejo tudi objekte, ki ne oddajo podatkov, realizacija pa je 
izračunana po določeni metodi. A še večja težava nastane pri številu nastanitvenih zmogljivostih – nova 
metodologija namreč ne prikazuje podatkov o nastanitvenih zmogljivostih, če je v občini zgolj en registriran 
ponudnik nastanitvenih zmogljivostih (zaradi varovanja podatkov). To pomeni, da statistika beleži zmogljivosti (in s 
tem prihode in nočitve) zgolj za Kamnik, Domžale, Hrastnik, Ivančno Gorico in Zagorje ob Savi, kar seveda popači dejansko 
stanje. Zato navajamo podatke po obeh metodologijah, kar vedno tudi ustrezno pojasnimo. 
 
KVANTITATIVNA ANALIZA 
 
1. Območje Srca Slovenije je v letu 2009 razpolagalo s skupaj 1.818 ležišči (vir SURS, stara 

metodologija) v vseh vrstah turističnih nastanitvenih objektov.  
2. Število vseh vrst nastanitvenih turističnih zmogljivosti se je v obdobju 2003–2009 povečalo za 

40 % (v Sloveniji pa v tem obdobju za 45 %). V preglednici ob koncu sklopa prikazujemo število ležišč 
po občinah (z deleži po občinah). 

3. V skupni strukturi 1.818 vseh ležišč je bilo v letu 2009 na območju 431 ležišč v hotelih, kar 
pomeni 23,7-odstotni delež (to pomeni, da ima območje manj hotelskih ležišč od slovenskega 
povprečja – v strukturi vseh ležišč v Sloveniji je bilo v letu 2009 34,6 % hotelskih ležišč).  

4. V Kamniku je bilo v letu 2009 največ turističnih postelj (po stari metodologiji 994 ležišč, po 
novi pa 1.165, v letu 2010 pa je bilo po novi metodologiji 1.398 ležišč, medtem ko je bilo po podatkih 
Agencije za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik v letu 2010 na voljo 1.157 ležišč), in sicer 
skoraj 55 % vseh na območju. Od tega je bil v Kamniku velik del ležišč v planinskih domovih in 
kočah (skupaj 375), v kampih 180, največji delež imajo terme Snovik (370 ležišč), hotelskih postelj pa je 
zgolj 40 (v letu 2009 je to predstavljajo zgolj 4-odstotni delež). 

5. Občine, ki v letu 2009 niso imele nič ležišč, so: Šentrupert, Šmartno pri Litiji pa tudi Trbovlje in 
Moravče (ki so v preteklih letih imele nekaj ležišč).  

6. Povprečna zasedenost vseh ležišč na območju je zelo nizka, zgolj 11,1-odstotna, k čemur 
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prispevata nizek delež hotelskih ležišč in večji delež planinskih domov, kampov in drugih sekundarnih 
nastanitvenih objektov.7 Nujno je treba povečati izkoriščenost obstoječih zmogljivosti. 

 
KVALITATIVNA ANALIZA 
 
7. Primanjkuje kakovostnih majhnih ponudnikov (penzionov, zasebnih sob, še posebej kakovostnih 

in avtentičnih turističnih kmetij) oziroma so ti (razen v Kamniku) zelo redki, prav tako so redki dobri 
primeri prakse − v pomenu kakovosti ponudbe in storitve, avtentičnosti ipd. 

8. Srce Slovenije ni in ne bo močna stacionarna destinacija, čeprav ima priložnost razvoja 
kakovostne manjše (in trajnostno naravnane – po pravih načelih trajnostne gradnje8) nastanitvene 
ponudbe (z dodatno kreativnejšo avtentično kulinarično, izobraževalno in seminarsko ponudbo).  

9. Strategija ne postavlja kvantitativnega cilja povečanja nastanitvenih zmogljivosti (te cilje si 
zadajajo občine na lokalni ravni, kot so to npr. v okviru svojih razvojnih strategij na področju turizma 
opredelile nekatere občine, npr. Litija), vendar pa s prepoznavanjem potenciala turizma opredeljuje 
turizem kot pomembno razvojno priložnost na območju in krepi pogoje za njegov razvoj ter poleg 
tega podaja priporočene smernice glede načina gradnje in zunanjega videza nastanitvenega objekta pa 
tudi vsebinske usmeritve. 

 
 
 
Preglednica št. 2: Število nastanitvenih zmogljivosti od leta 2003 do 2009 po občinah na območju Srca 
Slovenije s prikazom odstotkov posameznih občin v skupni strukturi nastanitvenih zmogljivosti 
 

Občina 
Zmogljivosti – ležišča – skupaj  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Delež v letu 
2009 

Dol pri Ljubljani 14 14 14 14 14 14 14 0,77 
Domžale 144 144 174 154 148 236 291 16,01 
Hrastnik 127 89 40 15 70 95 95 5,23 
Ivančna Gorica 24 10 8 16 22 38 52 2,86 
Kamnik 601 608 619 781 868 961 994 54,68 
Komenda 15 20 20  0 20 27 27 1,49 
Litija  13 23 23 25 25 12 25 1,38 
Lukovica 79 79 74 79 79 79 74 4,07 
Mengeš 0 0 0 0 0 0 30 1,65 
Moravče 10 10 10 0 10 0 0 0,00 
Radeče 0 0 0 0 12 0 12 0,66 
Šentrupert 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Šmartno pri Litiji 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Trbovlje 32 42 42 0 36 36 0 0,00 

                                                 
7 Za primerjavo naj navedemo, da je bila v letu 2010 povprečna zasedenost hotelskih ležišč v Sloveniji 41,6-odstotna, penzionov 17,6-
odstotna, gostišč 11,3-odstotna, prenočišč 15,1-odstotna, apartmajev 32,6-odstotna, kampov 21,1-odstotna, turističnih kmetij 7,4-
odstotna, zasebnih sob 11,7-odstotna, planinskih domov 5,6-odstotna, delavskih počitniških domov in apartmajev pa 24,7-odstotna. 
 
8 Trajnostni razvoj je danes postal poglavitna politika urejanja in gradnje prostora – pri tem mora trajnostni pristop usmerjati celoten 
proces projektiranja, načina gradnje, uporabe, povezovanja vseh sestavnih delov stavbe in tudi razgradnje. Trajnostna arhitektura 
gradi v skladnosti z naravo, uporablja do okolja prijazne materiale, prepoznava svoje okolje, se z njim povezuje in ga spreminja le v 
najmanjši možni meri. Ni in ne sme biti razumljena kot graditeljski slog ali ena od smeri v sodobni arhitekturi. Pri posegu v prostor 
sledi načelu »čim manj«. Pri uporabi gradiv sledi načelu »več z manj«. Vsak poseg v prostor je čim manj moteč. Stavba je premišljeno 
umeščena v prostor. Zgrajena je tako, da bo lahko zagotavljala kakovostno bivanje ob čim manjši porabi energije in drugih stroškov 
obratovanja za čim dlje časa. Je v estetski, okoljski in kulturni harmoniji z okolico. Hkrati mora biti trajnostna arhitektura prijazna do 
uporabnika (pri hotelu tako gostom kot zaposlenim). Je ekološka, varčna, lokalna in regionalna, bioklimatska, razumna in premišljena. 
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Trzin 12 32 21 14 14 14 14 0,77 
Zagorje ob Savi 221 190 190 190 190 190 190 10,45 

SKUPAJ 1292 1261 1235 1288 1508 1702 1818 100,00 
Vir: SURS, stara metodologija. 

 
 
4.2.2 Ugotovitve, kot izhajajo iz analize gostinske ponudbe in lokalnih izdelkov 
 
 
 

3. Ključne ugotovitve na področju 
GOSTINSKE PONUDBE in PONUDBE LOKALNIH IZDELKOV 

na območju Srca Slovenije 
 
 
 Pregled gostinske ponudbe po občinah je na voljo v prilogi št. 1, poglavje 2.2. 
 
1. Na območju je veliko gostiln, med njimi tudi nekaj zelo prepoznavnih (ne na širšem 

območju, bolj lokalno) in dobro obiskanih.  
2. Ponudba z vidika kakovosti je zadovoljiva, prav tako s cenovnega vidika (ustrezno razmerje 

med ceno in kakovostjo), vendar pa manjka kakovostne gostinske ponudbe, ki bi v čim večji 
meri izhajala iz avtentičnosti območja.  

3. Glede na dobro mrežo samooskrbe na območju v gostinskih objektih tega še ni mogoče čutiti. 
Nekaj gostinskih ponudnikov je že v tej mreži, vendar še ne dovolj, predvsem pa to tudi ni izkoriščeno 
s komunikacijskega vidika.  

4. Gostinska ponudba se v veliki meri prodaja zgolj kot dopolnilna ponudba. Domači 
obiskovalci poznajo posamezne gostinske objekte, ki so kakovostni (in so na primer primerni za 
nedeljski izlet ipd.), medtem kot tuji turist težko dobi informacijo (kam iti jesti, kaj izbrati, kje bo dobil 
»več kot le hrano«). 

5. Primanjkujejo izdelki z zaščitenim geografskim poreklom – a hkrati za to obstaja potencial.  
6. Lokalno in ekološko pridelana hrana še ni v zadostni meri vključena v turistično 

ponudbo.  
7. Za razvoj privlačnih integralnih turističnih proizvodov in programov je treba izboljšati gostinsko 

ponudbo in spodbujati lokalno prebivalstvo k oblikovanju predvsem bolj avtentične 
ponudbe (tako glede izbora hrane, menijev kot tudi oblikovanja ambienta). 

8. Na območju deluje mreža »Naravnost z dežele«, ki povezuje ponudnike podeželja Srca 
Slovenije (pridelovalce zelenjave, sadjarje, čebelarje, vrtnarje in domače obrtnike) v skupno blagovno 
znamko. Na ta način želijo povezati podeželje neposredno s trgom ter končnim kupcem ponuditi 
zanesljiv vir zdrave, sezonske, ekološke in doma pridelane hrane. Osnovna ideja je »Kupujte, kuhajte 
in se prehranjujte sezonsko, domače, lokalno in tradicionalno.« Zadruga za razvoj podeželja 
Jarina oskrbuje vrtce, osnovne in srednje šole ter domove za starejše občane z lokalno pridelano 
hrano, je lokalni ponudnik za Shemo šolskega sadja (ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju 
sadja in zelenjave), oskrbuje gostinske ponudnike z lokalnimi pridelki, dostavlja lokalno hrano 
družinam, starejšim občanom in drugim posameznikom z območja Srce Slovenije ter ponuja unikatna 
poslovna darila, izdelana na podeželju. Na vseh teh področjih je še veliko prostora za 
okrepitev delovanja, tudi nadgradnjo, predvsem pa je pomembno, da se to področje 
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vključi v trženjske kanale oziroma v turistični proizvod (degustacije, nakupi, eko tržnice). 
Poleg tega bi bilo treba vzpostaviti jasno povezavo oziroma navezavo na znamko Srce 
Slovenije. 

9. Vsi izdelki, pridelani na območju Srca Slovenije, bi se za večjo prepoznavnost in boljše 
prodajne učinke morali tržiti pod znamko Srce Slovenije – zdaj te povezave še ni. 

10. Velika priložnost je tudi v obstoječih prireditvah (tipa ekoloških tržnic), ki jih je mogoče 
nadgraditi v bolj zaokroženo doživetje in lahko postanejo prepoznavni element ponudbe Srca 
Slovenije. 

11. Priložnost je tudi v večji usmerjenosti v ekološko pridelavo hrane. 
12. Posamezni ponudniki (npr. Terme Snovik) že vključujejo lokalne proizvajalce raznih 

izdelkov v turistično ponudbo (hotel Ambient pa je na primer elemente lokalnih obrti in nesnovne 
dediščine vključil v opremo sob in zgodbo celotnega hotela), vendar je še priložnost za 
okrepitev, saj je to eden od pomembnih elementov trajnostnega turizma.  

13. Elemente lokalne in avtentične hrane (ki izhaja iz tradicije, zgodovine) ponekod že 
vključujejo v ponudbo (npr. pastirska malica na Veliki planini), a spet je na tem področju še veliko 
neizkoriščenih priložnosti (podoben koncept uveljaviti v zgodbah čebelarstva, rokovnjačev, oglarjev 
itd.).  
 

 
 

 
4.2.3 Ugotovitve, kot izhajajo iz analize seminarske ponudbe 
 
 

 
4. Ključne ugotovitve na področju 

POSLOVNEGA TURIZMA  
(SEMINARSKE PONUDBE oziroma PONUDBE ZA POSLOVNA SREČANJA) 

na območju Srca Slovenije 
 
 
 Pregled seminarske ponudbe po občinah je na voljo v prilogi št. 1, poglavje 2.3. 
 
1. Na območju je kakovostna seminarska ponudba (oziroma ponudba za razne dogodke in 

poslovna srečanja) na voljo zgolj v redkih hotelskih objektih – na voljo so manjše seminarske 
dvorane (do največ 60 oseb). Svoje pozicioniranje gradijo na odmaknjenosti od mesta (a dobri 
dostopnosti, le nekaj kilometrov od Ljubljane) in še posebej na boljšem razmerju med ceno in 
kakovostjo. A hkrati tega ni v zadostni meri čutiti oziroma razbrati z njihovih spletnih strani. 

2. Ob tem pa je nekaj objektov kulturne dediščine, ki predstavljajo izredno privlačno in 
konkurenčno okolje za izvajanje poslovnih dogodkov, srečanj, tudi manjših seminarjev (na 
primer gradovi Bogenšperk, Tuštanj in Jable ter tudi manjši objekti oziroma domačije). 

3. Dodati je treba še več prireditvenih prostorov, ki omogočajo izvedbo raznih dogodkov, ki 
pa so večinoma umeščeni v kulturne domove, občinske prostore, knjižnice in podobno, zaradi česar ne 
omogočajo konkurenčnega trženja do poslovnih subjektov (poslovni dogodki kot turistični proizvod); 
problem kakovosti, parkiranja, dodatne ponudbe.  
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4. Območje ne more konkurirati razvitim kongresnim destinacijam v Sloveniji (in strategija 
ga ne usmerja v to), lahko pa se pozicionira kot odlična destinacija za manjša poslovna srečanja in 
dogodke, v bolj avtentičnem okolju in z večjo mero individualnosti. 

5. Glede na bližino Ljubljane je območje v neposrednem zaledju (glede na hotelsko ponudbo predvsem 
Kamnik in Domžale, sicer pa tudi Trzin in Lukovica ter tudi sicer še druge občine, ki so lahko 
dostopne z avtoceste) zelo zanimivo 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. 

 

 
 
 
4.2.4 Ugotovitve, kot izhajajo iz analize športno-rekreacijske infrastrukture in 
možnosti za izvajanje rekreacije/aktivnega oddiha 
 
 
 

5. Ključne ugotovitve na področju 
ŠPORTNO-REKREACIJSKE INFRASTRUKTURE, TEMATSKIH POTI IN PONUDBE 

na območju Srca Slovenije 
 
 
 Pregled športno-rekreacijske infrastrukture po občinah je na voljo v prilogi št. 1, poglavje 2.4. 

 
1. Pregled turistične športne infrastrukture pokaže, da so elementi ponudbe, ki so 

turistično valorizirani (izkoriščeni za vključitev v turistični proizvod), relativno redki. Med 
njimi izstopa zgolj Golf Arboretum Volčji Potok, omeniti velja še smučanje na Veliki planini (s težavo, 
ker nima umetnega zasneževanja), medtem ko je ostala športna infrastruktura v veliki meri bolj 
lokalnega pomena (trim steze, športna igrišča, športni parki itd.).  

2. Med kraji, prepoznavnimi po športni ponudbi (šport – ne rekreacija), velja omeniti Domžale 
(nogometno igrišče, odbojkarska igrišča, teniški center).  

3. Kljub ne dovolj konkurenčni in privlačni ponudbi športne infrastrukture pa obstajajo potenciali za 
turistično rekreacijo (še posebej glede na naravno okolje Kamniško-Savinjskih Alp ter nasploh 
podeželsko naravno okolje), ki so premalo izkoriščeni.  

4. Na voljo je več tematskih, pohodniških in kolesarskih poti, učnih gozdnih in drugih 
tematskih poti, vendar pa večinoma ne dosegajo prepoznavnosti, saj niso povezane v 
integralne turistične proizvode, zaradi česar pogosto informacija ne pride do turista. Te tematske 
poti pa zagotovo predstavljajo pomemben potencial, ki ga je treba valorizirati, ponudbo pa tudi 
nadgraditi. 

5. Območje ima veliko priložnost, da izkoristi vse obstoječe tematske poti in še posebej, da 
gradi na privlačnih tematskih in krožnih poteh, kot so sadne poti, arheološke, romarske, 
oglarske itd., ki bi lahko močno komunicirale identiteto območja, seveda ob tem tudi pohodniške, 
kolesarske, jahalne poti. Ključno je, da se poti vključijo v celostne turistične proizvode in da nudijo bolj 
zaokrožena doživetja – ter da se ponudba razvija v smeri krožnih poti. Pomembno je tudi, da ne 
razvija vsaka občine vseh, temveč da se specializira za določeno ponudbo, ki je v skladu z 



Strategija razvoja in trženja turizma  
Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011–2018 

 

 

29 

njeno identiteto (usmeritve so podane v nadaljevanju, v strateškem delu, v poglavju o krovnem 
trženjskem konceptu, 9.7). 

 
 

 
4.2.5 Ugotovitve, kot izhajajo iz analize prireditev in muzejske ponudbe 

 

 
6. Ključne ugotovitve na področju 

PRIREDITEV ter MUZEJEV, ZBIRK IN SPOMINSKIH HIŠ  
na območju Srca Slovenije 

 
 
1. Na območju je množica manjših prireditev na ravni posameznih občin, ki predstavljajo v 

največji meri le popestritev dogajanja za domačine, ne pomenijo pa še motiva za prihod od 
drugod v Sloveniji.  

2. Ob tem je nekaj tudi v slovenskem okviru bolj prepoznavnih prireditev, ki že imajo svojo 
tradicijo in ciljno skupino (npr. Srednjeveški dan, Dnevi narodnih noš in Kamfest v Kamniku, Poletni 
kulturni festival – Studenec v Domžalah, Pod Mengeško marelo v Mengšu, Pohod od Litije do Čateža v 
Litiji, Jurčičev pohod itd.).  Pregled bolj uveljavljenih prireditev po občinah je na voljo v prilogi št. 1, 
poglavje 2.5. 

3. Trenutno informacije o posameznih prireditvah niso zbrane na enem mestu (razen v brošurici 
o prireditvah na območju Srca Slovenije), temveč se promovirajo le v okviru posameznih 
občin (navzkrižne promocije še ni). 

4. Na področju informiranja oziroma navzkrižne promocije tega, kaj se dogaja v posameznih destinacijah, 
obstaja zelo velik potencial, ki ga je treba izkoristiti. Potrebna so centralno zbiranje in 
objavljanje informacij ter podajanje informacij na vsaki info točki (TIC, hotelske recepcije in 
druge točke) – ne zgolj o prireditvah in dogajanju v destinaciji, kjer se gost nahaja, temveč v celotni 
regiji. 

5. Obstoječe prireditve je treba komunikacijsko in promocijsko bolje izkoristiti in dobro terminsko 
načrtovati na celotnem območju – sedaj sta največji težavi podvajanje prireditev v istem 
terminu in nezadostno sodelovanje. 

6. Za večjo moč območja v prireditvenem segmentu pa je treba opredeliti in še nadgraditi nekaj 
vodilnih prireditev, ki lahko gradijo prepoznavnost območja. Za boljše trženjske učinke se je 
treba bolj osredotočiti in ločiti prireditve, ki lahko gradijo turistično prepoznavnost območja in 
predstavljajo motiv za prihod na območje, od tistih, ki so zgolj lokalnega pomena. 

7. Na območju je tudi precej muzejske ponudbe, spominskih sob, tudi rojstnih hiš pa ponudbe 
raznih domačij, ki so namenjene prikazu kulturne dediščine. Celotna ponudba je še v 
veliki meri nepovezana in ni vključena v celostna doživetja. Kamniško ponudbo povezuje 
Kamnik s svojimi programi (grad Zaprice, Sadnikarjev muzej, Budnarjeva muzejska hiša, Preskarjeva 
bajta, hiša Rudolfa Maistra), sicer pa za vključevanje muzejske ponudbe v programe na celotnem 
območju trenutno skrbi Jarina. Izstopa naslednja ponudba: Lukovica s Čebelarskim muzejem Slovenije, 
grad Bogenšperk v Šmartnem pri Litiji, Domžale si vse aktivneje prizadevajo za trženje Menačenkove 
domačije, Litija z muzejsko zbirko brodarstva, rudarstva in železnice, prireditveni prostor GEOSS. 
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8. Problem ustreznega, kakovostnega in večjezičnega označevanja (informiranja, podajanja vseh 
osnovnih informacij, zgodovine, opisa) v muzejskih postavitvah, zbirkah in domačijah.  

9. Občine prepoznavajo priložnost predstavitve nesnovne kulturne dediščine in razvijajo 
oziroma ohranjajo običaje, obrti, šege in navade, ki so prikazani v muzejskih postavitvah ali pa 
so vključeni kot prikazi v okviru prireditev in izvajanja programov. Treba pa jih je aktivneje povezati in 
vključiti v programe – ter na njih graditi identiteto posameznega kraja/občine, saj je prav ta element 
avtentičnosti tisti, na katerem lahko območje gradi prepoznavnost. Upoštevati je treba doživljajski 
vidik in jih oblikovati po načelu zgodb.  

10. Na območju Srca Slovenije so bili med turistične znamenitosti, muzeje in galerije, za katere je SURS 
do leta 2009 spremljal statistiko obiska, vključeni Arboretum Volčji Potok (v letu 2008 41.152 
obiskov), samostan Stična (18.067 obiskov) in grad Bogenšperk (10.284 obiskov). Vsi so 
imeli zgolj po okoli 10-odstotni delež tujih obiskovalcev.9  
 

 
 
4.2.6 Ugotovitve, kot izhajajo iz analize turističnih proizvodov 

 

 
7. Ključne ugotovitve na področju 

TURISTIČNIH PROIZVODOV 
na območju Srca Slovenije 

 
 
 Pregled opredelitve potencialov, omejitev in zvrsti turizma, ki jih občine želijo razvijati, je na voljo po občinah v 
prilogi št. 1, poglavje 3.7, pregled, kateri turistični proizvod je že danes po oceni občine najbolj razvit (in kateri se 
dejansko tržijo), pa je po občinah podan v poglavju 2.7. 
 
1. Območje danes nima krovnih prepoznavnih turističnih proizvodov – poznani so predvsem 

posamezni ponudniki, sicer pa ni integralnih turističnih proizvodov, po katerih bi bila destinacija 
prepoznavna. Jasnih asociacij, kaj je Srce Slovenije, zato ni. To je ključni problem, ki ga nagovarja ta 
strategija. 

2. Integralni turistični proizvodi na ravni celotnega območja Srca Slovenije še niso 
izoblikovani (npr. dediščina, narava, zdravje). 

3. V primerjavi z drugimi območji velja pohvaliti, da je na voljo že veliko programov, ki se 
osredotočajo na različne ciljne skupine (v veliki meri so aktualne organizirane skupine 
upokojencev, tudi šolske skupine, ki jih že nekaj let za celotno območje trži Jarina, za območje 
Kamnika pa Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik) – kot problem se izpostavlja, 
da jih je preveč (nepregledna ponudba), s čimer je oteženo jasno pozicioniranje območja (ki bi moralo 
biti prepoznavno po nekaj vodilnih programih, t. i. highlights).  

4. Značilnost območja so majhni ponudniki − ni veliko velikih oziroma večjih turističnih nosilcev, ki 
bi predstavljali tudi pomembne nosilce razvoja in trženja ter s tem gradnje prepoznavnosti območja. 

                                                 
9 Z letom 2009 je Statistični urad RS prenehal izvajati raziskovanje TU-ČL. Za primerjavo naj navedemo, da si je največ obiskovalcev 
ogledalo Postojnsko jamo (61 295), živalski vrt ZOO Ljubljana (35 400) in muzej na blejskem gradu (30 332). 
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5. Primanjkuje izvajalcev, ki bi prevzeli razvoj, organizacijo, izvedbo proizvodov (s tem ni 
mišljen samo javni sektor, temveč tudi zasebni – kot je na primer LB&T Vegov hram).  

6. Na področju razvitosti proizvodov so zaostanki tako na infrastrukturnem področju (veliko 
občin navaja ponudbo pohodništva in kolesarjenja, vendar gre v veliki meri za naravne možnosti, ne pa 
organizirano ponudbo in označene poti – potreben je razvoj infrastrukture v podporo izvajanju 
aktivnosti, kot so urejene rekreativne, kolesarske in razne tematske poti, informacijske točke idr.) kot 
tudi na »mehkem« področju (inovativnost pri oblikovanju programov, vključevanje zgodb, v veliki 
meri omejen obseg trženja, pa tudi omejena kakovost). 

7. Pri ponudnikih je pogosto potrebna vnaprejšnja prijava, kar otežuje individualne obiske. 
8. Prevladuje izletniški turizem, vendar ne v organizirani obliki in z ne dovolj definirano in 

znano ponudbo (zato je ekonomski učinek majhen). 
9. Proizvodi v pravem pomenu besede večinoma še niso razviti – tisti, ki pa so, še niso 

dovolj prepoznavni in prisotni/dostopni, zato v veliki meri niso motivator za obisk (saj ne 
nagovarjajo točno določene ciljne skupine), so kot neke vrste statičen opis in nabor možnosti. 
Turistu je nato prepuščeno, da si sam sestavi program po svoji meri. 

10. Pregled turističnih proizvodov, ki se najbolj tržijo (po občinah), pokaže, da so to večinoma 
posamezne atrakcije (prepoznavnejše turistične točke), prireditve ali pa konkretni 
oblikovani turistični paketi/programi. 

11. Območje ima velik potencial za razvoj zelene ponudbe (vezane na podeželsko okolje), ki 
je v trendu (na naravi temelječa ponudba in tudi že danes konkretni ponudniki, ki so primer dobre 
zelene prakse, vzpostavljena mreža samooskrbe) – velika večina občin v tej smeri tudi vidi svojo 
priložnost. 
 

 
 
 

4.3 Ključne ugotovitve, kot izhajajo iz analize turističnega povpraševanja 
 
 
 

8. Ključne ugotovitve na področju 
TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJA 

na območju Srca Slovenije 
 

 
1. Na celotnem območju je bilo v letu 2010 opravljenih 27.704 prihodov in 64.790 

prenočitev (podatek po novi metodologiji SURS).  
2. To pomeni, da je bila povprečna doba bivanja na celotnem območju 2,34 dneva (kar je 

precej pod slovenskim povprečjem 3,1 dneva).  
3. Glede na problematiko različnih podatkov po stari in novi metodologiji SURS (ki smo jo izpostavili in 

pojasnili že v okviru analize nastanitvenih zmogljivosti v poglavju 4.2.1) je treba še navesti primerjavo 
s podatki po stari metodologiji. Ker to za leto 2010 ni mogoče, dodajamo, da je bilo po novi 
metodologiji v letu 2009 opravljenih 28.496 prihodov in 76.765 prenočitev, po stari 
metodologiji pa 28.217 prihodov in 73.663 prenočitev. V skupnem številu ni videti velike 
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razlike, a če na primer pogledamo Kamnik, je po novi metodologiji imel v letu 2009 45.031 
prenočitev, po stari pa zgolj 37.730. Razliko do skupnega števila nato prispevajo prenočitve v občinah 
Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Trbovlje in Trzin, ki jih nova 
metodologija ne beleži. 

4. Občine, ki niso imele v letu 2009 nič opravljenih prenočitev (po stari metodologiji), so: 
Moravče, Šentrupert in Šmartno pri Litiji. 

5. Občini, ki imata največ prenočitev, sta Kamnik (opravi 55 % vseh prenočitev) in za njim 
Domžale z 32 %. 

6. Število prenočitev na območju se je skupaj od leta 2003 do 2009 povečalo za 33 %. Rast nočitev 
je bila v večji meri vezana na nove ponudnike na trgu kot na izboljšanje zasedenosti, zelo velika 
nihanja in padec v zadnjih treh letih pa beleži Kamnik (čeprav je imel leta 2009 100 % več prenočitev 
kot leta 2003). 

7. Na celotnem območju je struktura tujih turistov v odnosu do domačih v prid tujih: tuji so 
opravili 68,5 % prihodov in 69,5 % prenočitev. 

a. Ker manjka upravljanih atrakcij (kjer se beleži obisk in pobira vstopnina), je tudi povpraševanje 
oziroma predvsem finančni učinek na območju majhen, a ni ovrednoten.  

b. Na območju je veliko število (dnevnih, nekajurnih) obiskovalcev (izletnikov) – vendar 
številke niso znane, saj se (podobno kot drugod v Sloveniji) ta segment ne meri. V veliki 
meri še vedno velja, da to ni zaželena oblika turizma – a učinki so majhni le takrat, ko ponudba ni 
razvita in ko turist dejansko nima prave možnosti za potrošnjo. 

c. Območje ima glede na lego velik potencial za izkoriščanje tokov tranzitnega turizma, ki 
pa trenutno še ne kaže rezultatov (razen v segmentu tranzitnega poslovnega gosta). Danes se tudi 
tranzitni turist vnaprej pozanima o destinaciji postanka, zato je pri izkoriščanju tranzitnega turizma 
ključnega pomena odlično spletno mesto oziroma on-line trženjske aktivnosti. Strategija posebej ne 
usmerja aktivnosti v izkoriščanje tranzitnega turizma, vendar pa tranzitnega turista zajame v ciljne 
skupine po nekaterih programskih sklopih (tranzitni poslovni turist, obiskovalci z avtodomi, ki so v 
veliki meri tudi tranzitni, ter v okviru oblikovanja produkta izletov – v veliki meri kulturni turizem, ki 
usmerja k turističnim atrakcijam). 
 

 
Najprej v spodnji preglednici št. 3 prikazujemo skupno število prihodov in prenočitev po občinah (tistih, ki 
beležijo prihode in prenočitve po novi metodologiji SURS) za leta 2008, 2009 in 2010, nato pa v preglednici 
št. 4 za primerjavo navajamo podatke po stari metodologiji za leti 2008 in 2009 (za leto 2010 podatki niso 
več na voljo), za primerjavo pa dodajamo še leto 2003. Komentar je podan v ugotovitvah na začetku tega 
poglavja. 
 
 
Preglednica št. 3: Skupno število prihodov in prenočitev po občinah (tistih, ki beležijo prihode in 
prenočitve po novi metodologiji SURS) za leta 2008, 2009 in 2010  
 

  

2008 2009 2010 

Prihodi 
turistov – 
SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov – 
SKUPAJ 

Prihodi 
turistov – 
SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov – 
SKUPAJ 

Prihodi 
turistov – 
SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov –
SKUPAJ 

Dol pri Ljubljani z z z z z z 
Domžale 7.147 15.823 8.698 18.403 11.498 20.885 
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Hrastnik 789 1.383 818 2.570 214 647 
Ivančna Gorica 1.034 2.551 1.015 2.419 838 2.298 
Kamnik 17.657 54.859 14.357 45.031 12.982 35.862 
Komenda z z z z z z 
Litija z z z z z z 
Lukovica z z z z z z 
Mengeš z z z z z z 
Moravče z z – – – – 
Radeče z z z z z z 
Šentrupert z z z z – – 
Šmartno pri Litiji – – – – – – 
Trbovlje z z z z z z 
Trzin z z z z z z 
Zagorje ob Savi 4.856 10.954 3.608 8.342 2.172 5.098 

SKUPAJ  31.483 85.570 28.496 76.765 27.704 64.790 
Vir: SURS, nova metodologija. 
Oznaka z pomeni, da ni zaveden podatek (ker je premalo nastanitvenih zmogljivosti), znak – pa pomeni, da le-teh dejansko ni. 
 

 
Preglednica št. 4: Skupno število prihodov in prenočitev po občinah (po stari metodologiji SURS) za leti 
2008 in 2009 (za leto 2010 podatki niso več na voljo); za primerjavo je dodano leto 2003 
 

  
2003 2008 2009 

Prihodi 
turistov 

Število 
prenočitev 

Prihodi 
turistov 

Število 
prenočitev 

Prihodi turistov Število 
prenočitev 

Dol pri Ljubljani 175 549 311 944 307 805 
Domžale 6.196 16.081 6.950 15.246 8.652 18.235 
Hrastnik 247 1.092 57 376 257 1.795 
Ivančna Gorica 91 264 134 286 237 536 
Kamnik 5.195 18.754 20.948 72.751 11.422 37.730 
Komenda 194 1.220 84 579 28 159 
Litija 443 1.008 267 604 207 236 
Lukovica 3.001 5.709 2.987 4.440 2.437 3.555 
Mengeš – – 61 96 1.543 2.498 
Moravče 33 47 3 3 – – 
Radeče – – 13 19 30 113 
Šentrupert – – – – – – 
Šmartno pri Litiji – – – – – – 
Trbovlje 29 205 153 184 7 49 
Trzin 237 841 147 481 108 375 
Zagorje ob Savi 4.535 9.381 4.236 10.206 2.982 7.577 

 SKUPAJ 20.376 55.151 36.351 106.215 28.217 73.663 
Vir: SURS, stara metodologija. 

 
 
V spodnji preglednici št. 5 pa navajamo le tiste občine, ki beležijo prihode in prenočitve po novi metodologiji 
SURS, in prikazujemo deleže tujih in domačih gostov. 
 

 
Preglednica št. 5: Število prihodov in prenočitev po občinah (tistih, ki beležijo prihode in prenočitve po 
novi metodologiji SURS) s prikazom deleža tujih in domačih gostov za leta 2008, 2009 in 2010  
 

Vključene so le tiste 
občine, ki beležijo 
prihode in prenočitve 
po novi metodologiji 

2008 2009 2010   
Prihodi 
turistov – 
SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov – 
SKUPAJ 

Prihodi 
turistov – 
SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov – 
SKUPAJ 

Prihodi 
turistov – 
SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov – 
SKUPAJ 

Delež 
domačih in 
tujih 
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prenočitev 
v letu 2010 

Kamnik 

SKUPAJ 17.657 54.859 14.357 45.031 12.982 35.862  100,00  
DOMAČI 8.212 20.755 6.672 15.940 6.173 14.681  40,94  
TUJI 9.445 34.104 7.685 29.091 6.809 21.181  59,06  

Domžale 

SKUPAJ 7.147 15.823 8.698 18.403 11.498 20.885  100,00  
DOMAČI 953 2.496 1.292 3.771 1.415 3.087  14,78  

TUJI 6.194 13.327 7.406 14.632 10.083 17.798  85,22  

Hrastnik 

SKUPAJ 789 1.383 818 2.570 214 647  100,00  
DOMAČI 543 949 587 1.103 128 217  33,54  
TUJI 246 434 231 1.467 86 430  66,46  

Ivančna 
Gorica 

SKUPAJ 1.034 2.551 1.015 2.419 838 2.298  100,00  

DOMAČI 202 499 169 436 125 306  13,32  

TUJI 832 2.052 846 1.983 713 1.992  86,68  

Zagorje 
ob Savi 

SKUPAJ 4.856 10.954 3.608 8.342 2.172 5.098  100,00  
DOMAČI 2.074 2.999 1.219 1.728 849 1.459  28,62  
TUJI 2.782 7.955 2.389 6.614 1.323 3.639  71,38  

 SKUPAJ 31,483 85.570 28.496 76.765 27,704 64.790  
Vir: SURS, nova metodologija. 
 

 
Za lažje načrtovanje strategije trgov v spodnji preglednici št. 6 prikazujemo še strukturo tujih gostov 
po trgih. Vključili smo le Domžale in Kamnik, saj sta edina, ki ustvarjata večje število 
prenočitev in sta prisotna na tujih trgih (Domžale sicer ne kot destinacija, zgolj njihov največji 
ponudnik, hotel Ambient). 
 
 

Preglednica št. 6: Število prihodov in prenočitev po trgih v občinah Kamnik in Domžale za leto 2010  
 

  

2010   

Domžale Kamnik 
Prenočitve turistov – 
SKUPAJ   

DRŽAVE – SKUPAJ 20.885 35.862 
DOMAČI 3.087 14.681 
TUJI 17.798 21.181 
Avstrija 1.229 881 
Belgija 138 496 
Bolgarija 280 121 
Bosna in Hercegovina 490 729 
Ciper 5 1 
Češka republika 478 1.102 
Črna gora 119 238 
Danska 1.745 211 
Estonija 160 43 
Finska 131 222 
Francija 317 518 
Grčija 106 36 
Hrvaška 1.467 1.213 
Irska 60 107 
Islandija 1 – 
Italija 1.579 2.852 
Latvija 32 32 
Litva 24 80 
Luksemburg 18 – 
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Madžarska 1.022 728 
Makedonija 308 339 
Malta 28 1 
Nemčija 1.607 1.850 
Nizozemska 231 2.943 
Norveška 41 128 
Poljska 262 609 
Portugalska 43 42 
Romunija 424 112 
Ruska federacija 614 480 
Slovaška 393 266 
Srbija 1.606 599 
Španija 210 359 
Švedska 106 53 
Švica 195 244 
Turčija 72 132 
Ukrajina 900 395 
Združeno kraljestvo 407 872 
Druge evropske države 70 30 
Južna Afrika – 6 
Druge afriške države 27 56 
Avstralija 34 120 
Nova Zelandija 5 24 
Izrael 87 1,416 
Japonska 56 14 
Kitajska (Ljudska republika) 44 35 
Koreja (Republika) 20 9 
Druge azijske države 121 47 
Brazilija 73 25 
Druge države Južne in Srednje 
Amerike 39 87 
Kanada 56 108 
Združene države (ZDA) 318 170 

Vir: SURS, nova metodologija. 

 
 
4.4 Ključne ugotovitve, kot izhajajo iz analize trženja 

 
 

 
9. Ključne ugotovitve o 
TRŽENJU TURIZMA 

na območju Srca Slovenije 
 

 
TRŽNE ZNAMKE 
 
1. Območje že nekaj let razvija skupno tržno znamko Srce Slovenije (lastnik in upravljavec 

Center za razvoj Litija), ki je zelo dopadljiva in tržno privlačna, komunikacijsko močna; v slovenskem 
prostoru že uspeva dosegati določeno prepoznavnost, ne pa še v tujem. Znamka se razvija kot 
celostna platforma za vsa področja delovanja (trije stebri), s čimer se pomembno krepita njena 
komunikacijska moč in prepoznavnost. 

2. Na ravni območja (z razvojnimi aktivnostmi Centra za razvoj Litija), poleg tega pa še 
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dodatno na ravni lokalnih območij deluje veliko projektov in partnerstev − v veliki meri 
pod svojimi znamkami (CGP), imeni oziroma poimenovanji, kar zmanjšuje preglednost, 
razumevanje in sinergije. Pomembna je navezava na znamko Srce Slovenije (vizualna komponenta in 
ustrezni arhitekturni sistem). 

3. Na ravni posameznih občin se ponudba še ne predstavlja in trži pod krovno znamko 
Srce Slovenije, s čimer znamka ne pridobiva v zadostni meri na moči. Če pogledamo spletne strani 
občin (turistične spletne strani ima dejansko le Kamnik, deluje tudi spletna stran 
www.srceslovenije.si), vidimo, da ne vključujejo vizualne podobe znamke Srce Slovenije, prav tako 
niso vzpostavljene povezave na Srce Slovenije (res je, da ustrezen turistični portal še ni razvit). 

4. Nekateri kraji (občine) razvijajo svoje znamke, vendar sta njihovo komuniciranje in 
prepoznavnost omejena.  

 Kot znamka se dejansko razvija le Kamnik (»Kamnik – mesto v naročju planin«).  
 Svojo znamko »Zakladi Črni graben« je razvila Lukovica.  
 Znamko »Dežela Jurija Vege« razvija Dol pri Ljubljani.  
 Za občino Ivančna Gorica se neformalno uporablja naziv »Dežela Desetega brata«, 

(Krjavljeva dežela).  
 Za skupnost 19 dolenjskih občin (Dolenjska, Bela krajina, Kočevsko-ribniška) je prav tako 

sprejeta znamka.  
 Občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi so razvile znamko »V tri krasne«.  
 Na trgu je prisotna tudi znamka »Posavsko hribovje«.  

 
 Pregled tržnih znamk po občinah je na voljo v prilogi št. 1, poglavje 4.4. 
 
TRŽENJSKE AKTIVNOSTI 
 
1. Območje Srca Slovenije od leta 2008, ko se povezuje pod znamko Srce Slovenije, že 

izvaja skupne aktivnosti tudi na področju turizma (večinoma so to skupni nastopi na TIP-u, 
predstavitve na dogodkih in prireditvah, oblikovanje programov za večji del območja preko Zadruge 
za razvoj podeželja Jarina in izdajanje promocijskih gradiv – vse zgolj na domačem trgu). 

2. Območje pod skupno znamko še ni prisotno na tujih trgih – in zato tudi ne pozicionirano. 
Potenciali za samostojno nastopanje so omejeni, zato je pomembno, da bo območje izkoristilo 
navezavo na Ljubljano. 

3. Kot destinacija znotraj območja se trži zgolj Kamnik. 
4. Med turističnimi kraji je na tujih trgih s trženjskimi aktivnostmi (večinoma sejemskimi 

nastopi) prisoten le Kamnik, na ravni turističnih ponudnikov pa so to večji turistični 
ponudniki, večinoma vezani na nastanitvene zmogljivosti, pa tudi ponudniki, ki imajo velik potencial 
obiska tujih gostov (Arboretum Volčji Potok, vedno aktivneje se na tujih trgih v nišnih segmentih 
pozicionira Zdravilni gaj Tunjice). Ti ponudniki imajo svoje trženjske poslovne modele, ciljne skupine 
in prodajne poti. 

5. Turizem je na spletnih straneh večine občin umeščen med druge dejavnosti (večinoma se 
predstavlja pod kategorijo Turizem ali Kultura, turizem in šport) in kot tak ne uspeva 
nagovarjati ciljnih segmentov. 

6. Območje Srca Slovenije v okviru nacionalne promocije (preko Slovenske turistične 
organizacije) še ni prisotno. Sodelovanje na ravni regije (navezava z Ljubljano) se šele 
začenja z drugo polovico leta 2011 v okviru regijskega nastopanja. 

7. Na območju se izdaja zelo veliko število trženjskih promocijskih gradiv, ki ne dosegajo želenega 
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učinka (veliko vložka, a s premalo učinka).  Pregled promocijskih publikacij po občinah je na voljo v 
prilogi št. 1, poglavje 4.2. 

8. Na posameznih območjih oziroma točkah se razvija pokritost z brezžičnim dostopom do 
interneta, medtem ko območje zaostaja za uporabo sodobnih informacijsko-
komunikacijskih tehnologij za trženje. 
 

 

 
4.5 Ključne ugotovitve, kot izhajajo iz analize organiziranosti na področju 
turizma 

 
 

 
10. Ključne ugotovitve na področju 

ORGANIZIRANOSTI NA PODROČJU TURIZMA 
na območju Srca Slovenije 

 
 
 Pregled, kakšna je organiziranost turizma v okviru občinske uprave, kakšno je »mesto« turizma v občini – ali 
vidijo v njem potencial, obstoj TIC-ev in drugih organizacij v javni in civilni sferi, je na voljo po občinah v prilogi št. 
1, poglavje 3. 
 
1. Turizem ni prioriteta na ravni posameznih občin − obstajajo le redke izjeme (kot je Kamnik).  
2. Pogosto vloga oziroma potencial turizma na ravni občine še ni jasno opredeljen (čeprav 

so tudi med manj turistično profiliranimi občinami izjeme; izpostavili bi lahko Šentrupert), prisotno je 
nezavedanje potenciala turizma na lokalni ravni − turizem je vpet v širše oddelke, za več področij je 
odgovorna ena oseba, ni jasne vizije oziroma strateških osnov delovanja.  

3. S turistično strategijo razpolagajo le občine Kamnik, Litija in Dol pri Ljubljani. 
4. Za območje velja izredno slaba pokritost območja s TIC-i (po načelih sodobnega in pravega 

TIC-a dejansko deluje le TIC Kamnik), obstajata pa le še dva TIC-a (Dol pri Ljubljani, ki je bil 
ustanovljen, a še ne deluje, in v Trzinu, kjer pa turistično društvo zgolj opravlja dežurstvo). To 
predstavlja precejšnjo oviro za kakovostno informiranje gostov. 

5. Majhno število kadrov v turističnih organizacijah (razvojne in trženjske funkcije). 
6. 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. 
7. Ni veliko (večjih oziroma tudi manjših) ponudnikov (ki bi bili nosilci). 
8. Lokalna razdrobljenost – ni povezovanja znotraj občine in še manj med občinami, omejevanje z 

občinskimi mejami. 
9. Na lokalnem območju po načelih lokalnih turističnih organizacij deluje zgolj Agencija za 

razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik. 
10. Zelo močen je nevladni sektor, vendar pa je večinoma aktiven le na ravni posamezne občine. 

Občine navajajo sodelovanje z nevladnim sektorjem kot zgledno, a preveč razdrobljeno in še ne 
dovolj povezano. 

11. V okviru nevladnega sektorja (društva, ustanove in zasebni zavodi) je na voljo veliko 
človeškega kapitala – še posebej v prireditvenem segmentu (ekipe za izvedbo). 
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12. Vzpostavljenih povezav po vertikalni osi slovenskega turizma (navzgor, predvsem do 
Slovenske turistične organizacije in Javnega zavoda Turizem Ljubljana) še ni, a se vzpostavljajo, 
prav tako je treba okrepiti sodelovanje navzdol – do turističnih organizacij na lokalnem 
območju). 
 

 

 
 
4.6 Trendi – kaj se dogaja na mednarodnem turističnem trgu10 
 
 
KLJUČNI IZZIVI IN PRILOŽNOSTI, s katerimi se soočata evropski in slovenski turizem  

 
Evropska komisija je v svojem sporočilu Nov politični okvir za turizem – Evropa, svetovna turistična 
destinacija številka 1 povzela nekaj ključnih izzivov, s katerimi se sooča evropski turizem. Poudarila je, da se 
mora po eni strani dejavnost prilagoditi družbenemu razvoju, ki bo vplival na povpraševanje turistov, po drugi 
strani pa se mora soočiti z omejitvami, ki jih narekujejo sedanja struktura sektorja, njegove značilnosti ter 
njegov gospodarski in družbeni kontekst. 
 
SVETOVNA KONKURENCA 
 
Kot vsi drugi sektorji se tudi turizem sooča z vse večjo svetovno konkurenco. Turisti imajo vse 
večjo izbiro, pri čemer vse večje število turistov privabljajo države v vzponu ali države v razvoju. Evropa in 
posledično tudi Slovenija sta se znašli pred izzivom vse večje konkurence, evropski in slovenski turizem 
morata ponuditi trajnostno in zelo kakovostno ponudbo, izkoristiti primerjalne prednosti, predvsem 
raznolikost pokrajine in izjemno kulturno bogastvo.  
 
Pri odločitvah za potovanje in počitnice bosta »zakaj« in »kako« vse pomembnejša. Že danes je 
vse večji poudarek na avtentičnosti, pravi izkušnji (in ne umetni kulturi, narejeni za turiste), a v prihodnje 
bodo potovanja šla še globlje. Vse bolj bo šlo za spoštovanje lokalne identitete, posebnosti, stvari, ki delajo 
neko destinacijo drugačno, posebno. Glede na to, da Slovenija ni destinacija množičnega turizma, ima 
dolgoročno velik potencial za razvoj Slovenije v smeri trenda oziroma razvoja avtentične, pristne ponudbe, ki 
je blizu naravi. 
 
V svetu je zaradi številnih naravnih nesreč, terorističnih napadov, izbruhov bolezni … vse 
močneje izražen trend varnosti, ki postaja eden od najpomembnejših elementov pri izbiri potovalnih 
destinacij. Članstvo v mednarodnih organizacijah in združenjih, npr. EU, NATO, Schengensko območje, Euro 
skupina, OECD, Sloveniji utrjuje položaj varne in politično ter ekonomsko stabilne države.  
 
 
DEMOGRAFSKE SPREMEMBE 
 

                                                 
10 Vir: STO (Program dela za leto 2011). 
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Drug pomemben izziv se nanaša na demografske trende, ki se kažejo v Evropi, in na nove 
odzive oziroma pričakovanja turistov, ki iz tega izhajajo. Te spremembe zahtevajo, da se industrija 
prilagodi hitro in tako ohrani svojo raven konkurenčnosti. Gospodarska kriza, ki se je v letu 2009 odrazila 
tudi v turističnem sektorju, je vplivala na spremembe potovalnih trendov, ki so se nadaljevali v letu 2010 in se 
bodo po pričakovanjih odražali tudi v letu 2011.  
 
Med najizrazitejšimi trendi se kažejo krajšanje časa počitnic oziroma potovanj in večkratni 
oddih med letom. Prilagajanje turističnih ponudnikov trendu zahteva pripravo krajših turističnih 
paketov/turistične ponudbe, ki jo odlikujeta kakovost in cenovna dostopnost (dobro razmerje med 
kakovostjo in ceno).  
Glede na demografske trende pa se pričakuje, da bo število oseb nad 65 let starosti v letu 2020 doseglo 20 % 
vsega prebivalstva. Ta skupina prebivalstva, ki jo sestavljajo posamezniki, ki imajo kupno moč in prosti čas, 
predstavlja pomemben tržni potencial tudi za Slovenijo, a zahteva tudi spremembe v sektorju, da bi lahko 
izpolnili njene specifične potrebe.  
 
PODNEBNE SPREMEMBE 
 
V prihodnjih letih bi lahko podnebne spremembe določile preoblikovanje potovalnih modelov 
in prizadele določene destinacije. Ponudba turističnih storitev mora v prihodnje upoštevati omejitve, 
povezane s podnebnimi spremembami, pomanjkanje vodnih virov, pritisk na biotsko raznovrstnost in 
nevarnost za kulturno dediščino, ki jo predstavlja množični turizem. Poleg tega lahko vse tanjša snežna odeja 
v evropskih gorskih regijah postane razlog za upad zimskega turizma. Obenem lahko naraščajoča gladina 
morja povzroči spremembe v turizmu na obalnih območjih.  
 
Evropska in nacionalne turistične politike bodo morale upoštevati vse te strukturne spremembe, tako da 
bodo sprejele ukrepe za razbremenitev strukturne brezposelnosti in zagotovile učinkovito razširjenost 
naložb, povezanih s turizmom. Število prihodov in prenočitev turistov na destinaciji ne bo več 
edino merilo uspešnosti, pač pa bo morala uspešna turistična destinacija razumeti koristi, ki jih 
imajo lokalne skupnosti od turizma. Poleg dobička bo pomembno vlogo igrala tudi ocena oziroma 
podatek, kolikšen je strošek turizma za lokalno okolje in kulturo. Primerjava dobička in stroška bo namreč 
dala končno bilanco uspešnosti. 
 
TEHNOLOGIJA 
 
Razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) in dejstvo, da jo potrošniki vse več 
uporabljajo, sta prav tako radikalno spremenila odnos med turistično dejavnostjo in njeno bazo 
potrošnikov. Ocena stopnje ozaveščenosti, dostopnosti in uporabe teh storitev je pokazala, da različni 
zainteresirani izvajalci uporabljajo IKT različno na podlagi dejavnikov, kot so njihove temeljne spretnosti in 
znanje, velikost in njihov položaj v turistični verigi.  
 
Vse bolj narašča trg tako imenovanih »otrok informacijske tehnologije«. Za ta segment je značilno, da so zelo 
izkušeni in izobraženi popotniki, ki zelo dobro poznajo ponudbo konkurence. Vse manj so usmerjeni v zgolj 
obiskovanje destinacij, ampak si želijo doživetij. 
 
DRUGI IZZIVI 
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Na podlagi študije o prihodnjem razvoju turizma »Turizem 2020« (Vir: UNWTO, 
http://www.unwto.org/facts/eng/vision.htm) pa lahko zgoraj navedenim izzivom dodamo še:  
 
»PROTIVSAKDANJIK« KOT CILJ POTOVANJA  
 
V prihodnje se bodo dopustniki s še večjo samoumevnostjo gibali po drugih celinah in kulturnih ali jezikovnih 
okoljih, vendar dolga potovanja vse bolj izgubljajo pomen statusnega simbola. Vedno višja kakovost, ki jo 
zahteva poklicni vsakdanjik, na počitnicah zbudi potrebo po drugačnem vsakdanjiku, nekakšnem 
»protivsakdanjiku«, torej po krajših potovanjih na območja, ki zagotavljajo dobro počutje in taka pričakovanja 
lahko povežejo tudi z nizkimi stroški prihoda. 
 
SPREMEMBA VREDNOT 
 
V veliki meri bodo v turizmu prihodnosti svoj pomen ponovno pridobile nematerialne 
vrednote, za katere smo mislili, da so izgubljene: gre za pristnost, ki jo je mogoče kot trend 
zaznati že danes, regionalnost in velika pričakovanja glede kakovosti na vseh ravneh (»slow 
life«). Medtem ko je tovrstna sprememba miselnosti v načinu življenja zajela že tretjino vseh prebivalcev 
ZDA, bo v prihodnje ta delež prebivalcev v Evropi občutno večji. Tak razvoj danes trajno spreminja turistični 
trg. 
 
Inštitut za razvoj prihodnosti je, izhajajoč iz teh ugotovitev, oblikoval pet osrednjih trendov 
turističnega razvoja:  
 

1. Potovanja iz zdravstvenih razlogov in zaradi dobrega počutja 
2. Ekskluzivna pustolovska potovanja 
3. Kakovostne, vendar cenovno ugodne osnovne oblike ponudbe  
4. Individualne ponudbe pavšalnih potovanj (elementi modulov) 
5. Socialne in kreativne oblike ponudbe za vzpostavljanje novih stikov oziroma ustvarjanje novih idej 

 
 
Kakšno je NOVO POVPRAŠEVANJE – kakšen je nov turist 
 

 Cenjene in iskane so DRUGAČNOST, PRISTNOST IN NARAVNOST, slednji sicer ogrožata 
globalizem in okolju neprijazen, nesonaraven razvoj. 

 V ospredje preferenc turistov stopa ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA. 
 Turisti so FLEKSIBILNEJŠI, bolj SPONTANI, kar pa hkrati pomeni, da so tudi manj predvidljivi, 

saj svoj dopust mnogo manj načrtujejo in se vse manj vnaprej odločajo za nakup oziroma rezervacije 
pri agencijah. Vse bolj se sami svobodno, brez obveznosti, odločajo za potovanja. 

 NE ŽELIJO BITI DEL MNOŽICE, ravno nasprotno: želijo se razlikovati in sami avtonomno 
odločati o načinu preživljanja svojega prostega časa. 

 Iščejo NOVA IZKUSTVA v celotni destinaciji in ne le na enem mestu, ker jemljejo počitnice kot 
»širitev − podaljšek« načina svojega življenja. 

 Njihova gledanja in navade se odražajo v DRUGAČNEM, VZDRŽNEM ODNOSU DO 
NARAVE z motivacijo: »glej in uživaj, vendar ne uničuj« in do kulturne drugačnosti, ki jo zaradi 
večje informiranosti bolje razumejo in cenijo. 
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 Njihova osnovna zanimanja in interesi so: BITI AKTIVEN. Osredotočenost je na aktivnostih (What 
to do) in so zato podrobnosti o potovanju drugotnega, bolj obrobnega pomena. 

 

 
4.7 Analiza gibanja slovenskega turizma  
 
 
V zadnjih desetih letih smo bili priča visoki rasti turističnega prometa na globalni ravni. Hkrati 
je bilo to obdobje, ko se je potovalna industrija morala soočiti s številnimi izzivi in spremembami, kot so 
terorizem, zalivska vojna, SARS, cunamiji, razne oblike gripe, izbruh vulkanov, globalna gospodarska recesija, 
ter ne nazadnje z družbenimi spremembami (npr. individualizacijo, spremembami v življenjskih potekih itd.), 
ki vse bolj vplivajo na povpraševanje in ponudbo po turističnih potovanjih. Prav tako so vedno očitnejši 
posledice podnebnih sprememb in vplivi demografskih sprememb, ki se jim bo turizem v prihodnosti moral 
prilagoditi.  
  
Leto 2009 se je zapisalo v zgodovino kot leto največje gospodarske recesije od sredine tridesetih 
let prejšnjega stoletja. Čeprav so se znaki okrevanja v nekaterih državah začeli kazati v prvi polovici leta 
2010, bo rast počasna in težavna, še posebej to velja za Evropo. 
 
Gospodarska kriza je v letu 2009 vplivala na velik upad mednarodnega turističnega prometa, 
zaradi česar je bilo to leto v zadnjih desetletjih eno najslabših let na področju turizma. Število 
prihodov tujih turistov je v letu 2009 na svetovni ravni po podatkih UNWTO upadlo za 4,3 %, 
na 880 milijonov. Z izjemo Afrike (+2,9 %) so vse regije v svetu v letu 2009 doživele upad prihoda tujih 
turistov.  
 
Najslabše jo je s 5,7-odstotnim upadom v primerjavi z letom prej odnesla ravno Evropa, pri 
čemer je bila z 52-odstotnim deležem še vedno na prvem mestu po deležu prihodov tujih turistov (460 
milijonov). V absolutnih številkah je to pomenilo, da je Evropa v letu 2009 beležila za 27 
milijonov manj mednarodnih turističnih prihodov kot leta 2008. Največji upad prihodov tujih 
turistov je bil zabeležen v osrednji/vzhodni Evropi, delno zaradi ukinitve mnogih letalskih 
povezav. Po pričakovanjih sta krizo najbolje prenesli zahodna (–4,3 %) in južna/mediteranska Evropa (–
4,7 %), kamor se po klasifikaciji UNWTO uvršča tudi Slovenija. Države z največjim številom mednarodnih 
prihodov in največjimi prihodki v mednarodnem merilu so bile Francija, ZDA in Španija. 
 
Kriza, ki se je začela negativno odražati v turističnem prometu že v drugi polovici leta 2008, je najbolj 
prizadela poslovni turizem. Turisti so potovali bližje domu, potovali so manjkrat, za manj časa, 
na potovanjih so manj trošili. Po podatkih Evropske komisije (Flash Barometer, marec 2010) je v letu 
2009 65 % prebivalcev EU potovalo na počitnice najmanj enkrat, kar je enako kot leto prej. Precej manjši 
delež pa jih je v letu 2009 potoval vsaj na ene daljše in ene krajše počitnice. Nasprotno je večji delež 
prebivalcev EU potoval vsaj na ene daljše počitnice brez dodatnih kratkih počitnic. Tudi v letu 2009 se je 
nadaljevalo poglabljanje družbenega razkoraka – ljudje z nižjimi dohodki so potovali manj, tisti z višjimi 
pa celo več. 
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Graf št. 1: Prihodi mednarodnih turistov, svet (sprememba v % v letih 2009/2008 s primerjavo za 
2008/2007) 

 
Vir: UNWTO World Tourism Barometer Volume 8, SURS, obdelava podatkov STO.  

 

Trendom števila prihodov turistov navadno sledijo tudi trendi turističnih prihodkov. V času krize so se ti 
dodatno zmanjšali. Po podatkih Mednarodnega denarnega sklada smo beležili na svetovni ravni v 
ekonomskem vidiku (UNWTO Tourism Barometer, 7/2010) 2-odstotni padec BDP, v Evropi v 
evroobmočju in EU-27 4-odstotni padec, v Sloveniji je raven BDP upadla za 7,8 %.  
 
Mednarodni turistični prihodki so se po ocenah UNWTO v letu 2009 zmanjšali za 5,8 % 
(Barometer, 1/2010), kar je razočaranje za turistično dejavnost, navajeno kontinuirane rasti. Negativna rast je 
bila posledica globalne gospodarske krize, za katero je bil ocenjen 12-odstotni padec izvoza. Kljub temu pa je 
nekaj destinacij beležilo dvoštevilčno pozitivno rast turističnih prihodkov (Tajvan, Švedska, Avstralija).  
 
Slovenija je beležila v letu 2009 podoben upad prihodov tujih turistov (–7,8 %) in prihodkov kot 
Evropa (–7 %). Kriza se je v Sloveniji začela odražati z zamikom, padci rasti so bili bolj izraziti v 
prvi polovici leta 2009, v poletni sezoni so bili manjši od evropskega povprečja, v decembru 2009 pa je bil 
padec prihoda tujih turistov (–1,4 %) enak kot na ravni cele Evrope, v kateri se je izboljšanje začelo kazati v 
zadnji četrtini leta 2009. Podobne ugotovitve so veljale na svetovni ravni, kjer je bila v zadnji četrtini leta 
2009, po 14 mesecih negativne rasti, zabeležena rast števila prihodov tujih turistov, predvsem na račun rasti 
prihodov turistov v Aziji in na Bližnjem vzhodu v drugi polovici leta. 
 
K ugodnejšemu skupnemu rezultatu prihodov in prenočitev turistov v Sloveniji so prispevali 
domači turisti, ki so v letu 2009 ustvarili v Sloveniji več prenočitev kot v letu 2008. Kriza je negativno 
vplivala predvsem na poslovni turizem in turistične kraje, ki so bili pri pridobivanju turistov usmerjeni 
pretežno na tuje trge. 
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Graf št. 2: Število prihodov in prenočitev v Sloveniji v letih 2008 in 2009 

 
Vir: SURS, obdelava podatkov STO. 
 
Število domačih turistov se je povečalo za 3,1 % (njihovih prenočitev za 2,9 %), število tujih 
turistov pa zmanjšalo za 6,8 % (število njihovih prenočitev se je zmanjšalo za 7,8 %). Povprečna 
doba bivanja je bila v letu 2009 pri tujih turistih 2,7 dneva, pri domačih pa 3,5 dneva. K negativni rasti tujih 
turistov je v največji meri prispevalo nadaljevanje negativne rasti turistov iz Nemčije in Velike Britanije. 
 
Graf 4: Rast števila prihodov in prenočitev v Sloveniji v letih 2008 in 2009 

 
Vir: SURS, obdelava podatkov STO. 

 
Med dvanajstimi statističnimi regijami v Sloveniji je v letu 2009 največ prenočitev, 2.231.591 
oziroma 24,8 % vseh, beležila Obalno-kraška regija. Sledili sta ji Gorenjska in Savinjska regija, največji 
padec rasti je bil zabeležen v Notranjsko-kraški regiji (–24,4 %). 
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Preglednica 1: TOP 10 držav po številu prenočitev turistov v Sloveniji v letu 2009  

 Država Prenočitve Delež med tujimi turisti (%) Indeks 09/08 
1. Italija 1.004.783 20,4 101,7 
2.  Avstrija 642.242 13,0 98,0 
3.  Nemčija 577.961 11,7 87,7 
4.  Hrvaška 288.170 5,8 85,9 
5.  Nizozemska 233.539 4,7 95,5 
6.  Združeno kraljestvo 231.830 4,7 77,4 
7.  Ruska federacija 163.903 3,3 98,7 
8.  Madžarska 147.338 3,0 91,9 
9.  Srbija 131.177 2,7 104,6 
10.  Francija 130.752 2,6 91,7 

Vir: SURS, obdelava podatkov STO. 

 
Največje število prenočitev je bilo v letu 2009 zabeleženo v zdraviliških občinah (3.010.999 
prenočitev), kar je bilo 0,2 % manj kot v letu prej. Po številu prenočitev so bile na drugem mestu 
obmorske občine z 2.153.294 prenočitvami (–0,1 % glede na leto prej). Največji upad rasti 
prenočitev so v letu 2009 beležili v Ljubljani in drugih občinah (–11,5 %, –10,4 %).  
 
Največji delež (62,1 %) prenočitev v letu 2009 je bilo opravljenih v hotelih, sledili so kampi (14,3 %) in 
apartmaji (8,6 %). Ostali nastanitveni obrati so imeli manj kot triodstotni prenočitveni delež.  
 

Graf št. 3: Prenočitve turistov v Sloveniji po vrstah krajev v letu 2009 

 
Vir: SURS, obdelava podatkov STO. 
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4.8 Usmeritve slovenskega turizma – na krovni ravni   
 
 
Podnebne spremembe so dejstvo, zaradi katerih se spreminjajo potrošniki, njihove vrednote in vedenje. 
Zaradi naraščajočega t. i. zelenega trga se spreminja in prilagaja tudi ponudba (gospodarstvo, lokalne 
skupnosti, politika in predpisi ipd.). 
 
K razvoju trajnostnega turizma se je zavezala politika tako na evropski ravni kot tudi v Sloveniji. Z začetkom 
veljavnosti Lizbonske pogodbe je Evropska unija pridobila tudi pristojnosti na področju turizma in lahko tako 
podpira, usklajuje in dopolnjuje ukrepe držav članic na tem področju. Na podlagi teh pristojnosti je Evropska 
komisija junija 2010 objavila tudi dokument Nov politični okvir za turizem v Evropi, v katerem opredeljuje 
štiri prioritetna področja razvoja. Eden od njih je tudi spodbujanje razvoja trajnostnega, odgovornega 
in visokokakovostnega turizma.  
 
V Sloveniji trajnostni razvoj turizma kot eno od temeljnih načel opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja 
turizma, s tem pa ga kot temeljno načelo razvoja slovenskega turizma upošteva tudi aktualen strateški 
dokument za področje turizma na državni ravni − Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007–
2011 (RNUST). 
 
Zgodba o zelenem (neokrnjeni zeleni naravi in zelenem, odgovornem obnašanju do okolja, prebivalcev, 
turistov, zaposlenih) je vpeta tudi v samo identiteto in znamko I FEEL SLOVENIA. Na Slovenski turistični 
organizaciji (STO) so prepričani, da je trajnostni oziroma zeleni turizem razvojna priložnost Slovenije. Je 
odgovor vseh deležnikov v turizmu na spremembe v okolju s ciljem zagotavljanja dolgoročne 
konkurenčnosti slovenskega turizma in povečanja kakovosti življenja prebivalcev Slovenije. V 
letu 2009 so tako na podlagi izsledkov raziskav in analiz zelenega trga in sodelovanja z različnimi strokovnjaki 
s področja zelenega turizma oblikovali strateška izhodišča zelenega turizma v Sloveniji in začeli 
izvajati vrsto ukrepov za izvajanje zelenega, trajnostnega turizma.  
 

V shemi na naslednji strani prikazujemo prioritetna področja delovanja STO v letih 2011 in 2012 z 
opredeljenimi rezultati (vir: Program dela STO za leto 2011). 
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Shema 2: Prikaz petih prioritetnih področij delovanja STO v letih 2011 in 2012 z opredeljenimi rezultati 
(vir: Program dela STO za leto 2011) 
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5. SWOT MATRIKA 
 
 
SWOT analiza je pripravljena z vidika razvojno-trženjskega povezovanja na ravni območja 
Srca Slovenije. Opredeljene so: 
 

a. PREDNOSTI z namenom, da jih izkoristimo pri razvoju in trženju na ravni celotnega območja; 
b. SLABOSTI z namenom, da jih odpravimo z organizacijskimi in drugimi ukrepi;  
c. PRILOŽNOSTI z namenom, da jih spremenimo v prednosti in torej izkoristimo; 
d. NEVARNOSTI z namenom, da se jim uspešno izognemo. 

 
PREDNOSTI SLABOSTI 

 
 Središčna (osrednjeslovenska) lega – dobra 

dostopnost (letalska, železniška, cestna) do 
območja, tudi znotraj območja. 

 Močno in neposredno zaledje Ljubljane − Srce 
Slovenije kot zeleno zaledje Ljubljane. 

 Ruralna, zelena (čeprav razen redkih izjem še ne 
trajnostna) ponudba, v bližini pa urbana 
ponudba Ljubljane. 

 Bogata kulturna dediščina na območju – 
številne privlačne točke (velika večina manj 
poznanih – nekaj točk/ponudnikov/destinacij pa 
poznanih na slovenski ravni, nekaj tudi prisotnih na 
tujih trgih). 

 Prepoznavni kraji oziroma ponudniki, kot so 
Kamnik, Velika planina, Arboretum Volčji Potok, 
grad Bogenšperk, samostan Stična, terme Snovik, ki 
jih za večjo prepoznavnost lahko izkoristi celotno 
območje (»vlečni konji« turizma na območju). 

 Prepoznavnost po izročilu pastirjev, čebelarstva, 
oglarjev, slamnikarstva, kozolcev, mlinarstva itd. ter 
znanih slovenskih imenih iz preteklosti 
(Valvazor, Jurij Vega, Josip Jurčič, Fran Levstik). 

 Naravno okolje, ki omogoča veliko prostora za 
rekreacijo in aktivni oddih (pohodništvo, 
kolesarjenje, jahanje, vodne aktivnosti). 

 Športna infrastruktura, ki dopolnjuje turistično 
ponudbo (še posebej golf igrišče Arboretum, športni 
objekti v Domžalah). 

 Podeželje in veliko kmetij, ki svoje priložnosti 
vse bolj iščejo tudi v turizmu (in pridelavi hrane za 
prodajo). 

 Avtentičnost ponudbe, nemnožičnost destinacije, 
bolj individualen pristop. 

 Že delujoča znamka Srce Slovenije – ki 

 
 Z geografskega vidika Srce Slovenije ni »logično 

zaokrožena« geografska celota − prav tako tudi 
ne z vidika dojemanja turistov kot zaokrožene 
turistične destinacije (destinacija ni primerljiva npr. s 
Slovensko Istro, Goriškimi Brdi, avstrijsko Koroško, 
Julijskimi Alpami itd.).  

 Jasnih asociacij, kje je in kaj obsega Srce 
Slovenije, še ni. 

 Zelo razdrobljena ponudba, premajhno 
povezovanje med javnim, gospodarskim in 
nevladnim sektorjem ter civilno družbo in med 
destinacijami – čeprav že nastajajo skupni programi, 
a manjkata njihova dostopnost in prepoznavnost. 

 Med naravnimi vrednotami redke dosegajo 
prepoznavnost in spadajo med slovenske 
turistične »ikone« (bolj ali manj je to le Velika 
planina). 

 Majhno število nastanitvenih zmogljivosti 
(večina koncentrirana le v vzhodnem delu). 

 Slaba javna turistična infrastruktura 
(pomanjkanje sredstev za vlaganje v obnovo in 
nadgradnjo) – kolesarske poti, razne tematske poti 
itd., slabo vzdrževanje gradov, ki jih je na območju 
kar nekaj.  

 Razen nekaj večjih ponudnikov na območju ni 
močnejših turističnih ponudnikov (oziroma so 
zelo redki) – zato tudi ni veliko prisotnosti »na 
trgu«. 

 Nizka dodatna potrošnja obiskovalcev – 
izletniški turizem trenutno slabo valoriziran in zato 
tudi velja ponekod za nezaželeno obliko turizma.  

 Na območju deluje veliko projektov, partnerstev – v 
veliki meri pod svojimi znamkami (CGP), imeni 
oziroma poimenovanji, kar zmanjšuje 
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komunicira celostno, na vseh področjih, ne zgolj 
turističnem. 

 Že delujoča mreža samooskrbe. 
 Območje že nekaj let dela na povezovanju in 

trženju ponudbe na širšem območju. 
 Močno razvojno partnerstvo. 

 

preglednost, razumevanje, sinergij pa ni. 
 Turizem ni prioriteta na ravni posameznih 

občin − le redke izjeme.  
 Zelo slaba pokritost območja s TIC-i. 
 Majhno število kadrov v turističnih 

organizacijah (razvojne in trženjske funkcije). 
 Slaba povezanost turizma in kmetijstva. 
 Velika množica promocijskega gradiva na ravni 

posameznih občin, ki ne komunicira enotno (ne še 
pod skupno znamko Srce Slovenije) 
 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 

 Razvijajoča se trženjska platforma za povezovanje 
z regijo Ljubljana – Osrednja Slovenija. 

 Območje ima velik potencial za razvoj zelene 
ponudbe, ki je v trendu. 

 Zelo velik potencial daje že delujoča mreža 
samooskrbe – priložnost za nadgradnjo in 
diverzifikacijo ter vključitev v turizem. 

 Razvoj ponudbe lokalnih proizvodov (z 
geografskim poreklom).  

 Vzpostavitev nove ponudbe, ki je izvirna, 
inovativna in nagovarja jasne ciljne segmente. 

 Tesnejše in inovativnejše povezovanje z 
drugimi panogami (šport, kultura, kmetijstvo, 
gospodarstvo, podjetništvo) pod skupno znamko 
Srce Slovenije. 

 Izkoristiti Kamniško Bistrico kot zeleno os 
regije. 

 Izkoristiti društveno turistično ponudbo – še 
posebej prireditve in številne ekipe za izvedbo 
(močan človeški potencial). 

 Nadgradnja in nadaljevanje koncepta projekta 
Trkamo na vrata dediščine (ki pa mora biti trženjsko 
umeščen pod znamko Srce Slovenije). 
 

 
 Odločitev za neambiciozni razvojni koncept 

ponudbe – in s tem nesposobnost doseganja 
razlikovanja in prepoznavnosti (oblikovanje 
preveč splošnih, generičnih proizvodov, ki se ne 
razlikujejo od drugih, bolj uveljavljenih destinacij). 

 Pomanjkanje sredstev za naložbe, še posebej 
za javno infrastrukturo v turizmu.  

 Neizkoriščanje izletniškega turizma (takšnega, 
ki bi bil organiziran in ki bi ustvarjal večjo potrošnjo 
na gosta). 

 Neizkoriščanje potencialov, ki jih prinaša 
povezovanje na širšem, regijskem področju. 

 Neprepoznavanje priložnosti v turizmu v 
občinah – še posebej, ko to prepoznajo podjetniki, 
ki vlagajo v razvoj ponudbe. 
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6. KAJ KLJUČNEGA IZHAJA IZ ANALIZE − POVZETEK 
UGOTOVITEV IN IZZIVOV KOT PODLAGA ZA 
OBLIKOVANJE STRATEGIJE  
 
 
 
V spodnji preglednici smo po glavnih vsebinskih sklopih povzeli KLJUČNE UGOTOVITVE iz analize 
stanja (ki je priloga št. 1 celotnemu dokumentu Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot 
turistične destinacije 2011–2018) in jih pretvorili v 20 KLJUČNIH IZZIVOV (na katere v okviru 
strategije iščemo odgovore). 
 
 
Ključne UGOTOVITVE, kot izhajajo iz analize 
stanja 

 
 

Oblikovanje IZZIVOV kot podlaga za 
oblikovanje strategije 

A. DESTINACIJSKI VIDIK 
1. Z geografskega vidika Srce Slovenije ni »logično 

zaokrožena« geografska celota – prav tako tudi 
ne z vidika dojemanja turistov kot zaokrožene 
turistične destinacije. 

2. Jasnih asociacij, kje je in kaj obsega Srce Slovenije, 
še ni. 

1. Doseči jasno geografsko in produktno 
pozicioniranje Srca Slovenije – da bo znamka jasno 
komunicirala, kje je Srce Slovenije, kaj obsega in kaj 
ponuja (kaj lahko na območju doživimo). 

B. LOKACIJA 
3. Lega vzhodno od Ljubljane – Srce Slovenije je 

zeleno zaledje Ljubljane (velik trg Ljubljane in lažje 
pozicioniranje na tujih trgih). 

4. Območje se ponaša z geometričnim središčem 
Slovenije GEOSS (kot središčno točko območja). 

2. Izkoristiti Ljubljano za povečanje prepoznavnosti in 
obiska območja in tudi bližnja večja turistična 
središča, npr. Bled (za povečanje obiska) – sploh na 
tujih trgih, na domačem pa črpati za obisk 
Ljubljančanov. 

3. Izkoristiti novo nastajajočo trženjsko platformo 
na ravni regije Ljubljana – Osrednja Slovenija. 

4. Ker se območje pozicionira kot območje v središču 
Slovenije (z geometričnim središčem kot središčno 
točko), bi moralo geometrično središče ponuditi 
prav posebno doživetje in ustvarjati močnejši motiv 
prihoda. 

C. NARAVNE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI 
5. Na območju je množica posameznih, večinoma 

manjših znamenitosti – ponudba je razdrobljena, 
predvsem pa še ne dovolj nepovezana. 

6. Na območju je nekaj prepoznavnih krajev 
oziroma ponudnikov, kot so Kamnik, Velika 
planina, Arboretum Volčji Potok, grad 
Bogenšperk, samostan Stična, terme Snovik. 

7. Prepoznavnost po izročilu pastirjev, čebelarstva, 
oglarjev, slamnikarstva, kozolcev itd. ter znanih 
slovenskih imenih iz preteklosti (Valvazor, Jurij 
Vega, Josip Jurčič, Fran Levstik). 

8. Atrakcije na območju se večinoma predstavljajo 

5. Oblikovati (nove in izboljšati obstoječe) 
programe z različnim trajanjem in po meri 
posameznih ciljnih skupin – glede na motive 
prihoda, tudi tematsko. Izziv je oblikovati nekaj 
nosilnih prepoznavnih programov (highlights), ki 
na podlagi privlačnosti ustvarjajo znaten obisk, s 
tem pa večajo prepoznavnost območja. 

6. Izziv je izkoristiti obstoječe prepoznavne kraje in 
turistične točke za večjo prepoznavnost 
celotnega območja. 

7. Povezati znamenitosti (z dodatno ponudbo) po 
principu krožnih tur in tematskih doživetij, z 
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kot posamezne točke (po občinah) – ki pa jih 
obiskovalec ne zna povezati v idejo za nekaj ur ali 
dan. 

različnim trajanjem in za različne ciljne skupine – ki si 
jih lahko obiskovalec tudi sam sestavlja oziroma 
prilagaja svojim potrebam (internet – dinamično 
sestavljanje tur in programov). 

D. TURISTIČNA PONUDBA IN INFRASTRUKTURA 
9. Značilnost območja so majhni ponudniki – ni 

veliko velikih oziroma večjih turističnih nosilcev, 
ki bi predstavljali tudi pomembne nosilce razvoja 
in trženja ter s tem gradnje prepoznavnosti 
območja. 

10. Majhno število nastanitvenih zmogljivosti (na 
celotnem območju 16 občin je skupaj na voljo 
1.818 ležišč oziroma 1.572 stalnih ležišč, od tega 
le 345 hotelskih postelj, kar je v skupni strukturi 
vseh ležišč 23,7 % – destinacija ni in ne bo močna 
stacionarna destinacija.  

11. Območje ima velik potencial za razvoj zelene 
ponudbe, ki je v trendu (na naravi temelječa 
ponudba kot tudi že danes konkretni ponudniki, 
ki so primer dobre zelene prakse, vzpostavljena 
mreža samooskrbe). 

8. Okrepiti sodelovanje z vsemi akterji na 
območju (zasebni, javni in civilni sektor) in jih 
povezati – izziv je ustvarjanje vrednosti (konkretne 
koristi) za vse ponudnike, ki vidijo potencial v 
povezovanju. Večji bogatijo ponudbo z manjšimi nosilci, 
manjši s sodelovanjem z večjimi krepijo svojo pozicijo. 

9. Izziv je povečati izkoriščenost obstoječih 
zmogljivosti na eni strani (večja zasedenost in 
daljše bivanje) ter odpraviti pomanjkljivost 
pomanjkanja nastanitvenih zmogljivosti na 
drugi strani – (1) spodbuja se oblikovanje manjših 
nastanitvenih obratov (po načelih trajnostne gradnje, še 
posebej tudi avtentična ponudba), (2) ob tem se 
destinacija pozicionira kot prijazna za avtodome (razvoj 
povsem nove ponudbe), (3) izkoristi se tudi Ljubljana 
kot stacionarno destinacijo. 

10. Spodbuditi, usmeriti in pospešiti razvoj dobrih 
zelenih praks s svetovalsko podporo pri oblikovanju 
projektov in iskanju finančnih virov (lokalni in še 
posebej ekološki izdelki, trajnostni načini prevoza – 
tudi izkoriščanje javnega prevoza, trajnostna gradnja, 
interpretacija naravne in kulturne dediščine, razvoj 
trajnostne, avtentične ponudbe). 

11. Spodbujanje trajnostnega razvoja na ravni 
občine – in izkoriščanje teh dosežkov tudi na 
področju turizma oziroma razvoj trajnostne ponudbe 
na ravni destinacije. 

E. TURISTIČNI PROIZVODI 
12. Območje danes nima prepoznavnih turističnih 

proizvodov – poznani so predvsem posamezni 
ponudniki, sicer pa ni integralnih turističnih 
proizvodov, po katerih bi bila destinacija 
prepoznavna.  

12. Oblikovanje prepoznavnih integralnih 
turističnih proizvodov na ravni Srca Slovenije (ki 
temeljijo na identiteti območja, komunicirajo skozi 
zgodbe, so razviti v programe po meri ciljnih skupin, z 
različnim trajanjem in vsebinami ter ki imajo 
opredeljene nosilce oziroma izvajalce – proizvod, ki ga 
je mogoče kupiti). 

13. Izziv je vzpostaviti dobro prodajno mrežo 
programov (info in prodajne točke). 

14. Izkoristiti močno razvojno mrežo in razviti 
nove inovativne proizvode (za katere ima Srce 
Slovenije sposobnosti) – za ustvarjanje večje in hitrejše 
prepoznavnosti in pospeševanje obiska. 

F. PREPOZNAVNOST IN ZNAMKA 
13. Območje že nekaj let razvija skupno tržno 

znamko Srce Slovenije (Center za razvoj Litija) – 
zelo dopadljiva in tržno privlačna; v slovenskem 

15. Prepoznavanje Srca Slovenije kot 
najmočnejšega »skupnega razvojnega in 
trženjskega imenovalca« na področju turizma za 
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prostoru že uspeva dosegati določeno 
prepoznavnost, ne pa v tujem. 

14. Na območju deluje veliko projektov, partnerstev 
– v veliki meri pod svojimi znamkami (CGP), 
imeni oziroma poimenovanji, kar zmanjšuje 
preglednost, razumevanje in sinergije. 

 

občine na območju – sprejemanje in uresničevanje 
skupne vizije. 

16. Izziv je doseči, da znamko uporabljajo vsi 
deležniki na območju, na vseh področjih in pri vseh 
aktivnostih ter da se čisto vse dogaja pod znamko, 
vključno z lokalnimi izdelki (hrano). Doseči čim 
boljšo »materializacijo in vizualizacijo« znamke 
– da je znamka dejansko prisotna povsod (promocijsko 
gradivo, zastave, spominki, fizično označevanje 
prostora, izdelki, standardi za izvajanje storitve itd.). 

G. POZICIJA TURIZMA IN ORGANIZIRANOST 
15. Turizem ni prioriteta na ravni posameznih občin – 

le redke izjeme (kot je Kamnik).  
16. Pogosto vloga oziroma potencial turizma na ravni 

občine še ni jasno opredeljen (čeprav so tudi med 
manj turistično profiliranimi občinami izjeme). 

17. Izredno slaba pokritost območja s TIC-i (po 
načelih sodobnega in pravega TIC-a dejansko 
deluje le TIC Kamnik). 

18. Majhno število kadrov v turističnih organizacijah 
(razvojne in trženjske funkcije). 

19. V večji meri turizem temelji na prostovoljnem 
delovanju nevladnega sektorja in posameznikov. 

20. Pomanjkanje znanja in usposobljenosti. 

17. Izziv je, da občine v skupni viziji in strategiji 
prepoznajo pravi razvojno-trženjski koncept za 
turizem in svojo ponudbo gradijo po teh smernicah. 

18. Privlačnost in konkurenčnost destinacije se gradita od 
spodaj navzgor – v našem primeru na ravni občine 
(kjer se ponudba izvaja) in od zgoraj navzdol (s krovno 
ravnjo Srca Slovenije). Izziv je, da se bodo občine 
zavedale, da bodo tudi same morale delati, da 
bodo imele učinke – da ne bodo pričakovale, da bo 
že samo sodelovanje v okviru skupne destinacije 
prineslo velike učinke. 

19. Izziv je povečati usposobljenost ljudi in 
profesionalnost na področju izvajanja turizma, tako v 
javnem, gospodarskem kot nevladnem sektorju 
(priložnost je tudi, da nevladni sektor prevzame 
izvajanje določenih nalog, vendar bi bilo treba 
zagotoviti dodatna sredstva). 

20. Ključni izziv je zagotoviti učinkovito upravljanje 
turizma na ravni območja (z zagotovitvijo aktivnega 
in enakovrednega sodelovanja javnega, gospodarskega 
in nevladnega sektorja) – in izkoristiti obstoječe ljudi, 
znanje, povezave ter razviti zadostno mrežo »info 
točk«. 
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SKLOP III: OBLIKOVANJE POSLANSTVA, VIZIJE, 
CILJEV IN STRATEŠKIH PRIORITET – KAM ŽELIMO 
PRITI  
 
 
 

7. OBLIKOVANJE POSLANSTVA  
 
 
Podlaga za oblikovanje poslanstva je tisto, kar je vsem deležnikom SKUPNO – torej, kaj je tisti MOTIV, ZARADI 
KATEREGA SODELUJEJO NA RAVNI OBMOČJA pod skupno tržno znamko Srce Slovenije. 
 
Za oblikovanje poslanstva smo glede na zelo veliko raznolikost z geografskega prostora naprej pogledali, kdo vse so ključni 
deležniki na območju − in se vprašali, (1) kakšni so njihovi interesi in (2) kakšen je lahko njihov prispevek k razvoju destinacije. 
Nato smo poiskali skupno rdečo nit in jo pretvorili v poslanstvo − poslanstvo, v katerem se bodo vsi našli in h kateremu 
uresničevanju bodo vsi prispevali.  
 
 

7.1 Kdo so ključni deležniki na območju 
 
 
KDO so KLJUČNI DELEŽNIKI, ki sooblikujejo, vplivajo oziroma prispevajo k uresničevanju ciljev Srca 
Slovenije kot turistične destinacije:  

 
1. LOKALNE SKUPNOSTI (= občine, na območju katerih se nahaja Srce Slovenije – teh je 16). Še 

posebej pomembne so z razvojnega vidika, saj so ključni razvojni partner – ki mora prepoznati 
potenciale za razvoj turizma, oblikovati sistemske ukrepe in vse potrebne strokovne podlage, ki 
omogočajo ta razvoj, izvajati investicije v splošno javno in javno-turistično infrastrukturo, poleg tega pa 
oblikovati spodbudne ukrepe za razvoj in izvajanje podjetniških pobud in delovanje nevladnega sektorja 
v lokalnem okolju. 

2. JAVNI SEKTOR na lokalni ravni (= v prvi vrsti so to turistična združenja oziroma lokalne turistične 
organizacije, kulturne, športne in druge organizacije, TIC-i – najpomembnejša je Agencija za razvoj 
turizma in podjetništva v občini Kamnik, ki edina deluje po načelu lokalne turistične organizacije). Na 
ravni občine/lokalnega območja so ključni povezovalci, razvojniki in promotorji turizma.  

3. NEVLADNI SEKTOR (= društva, ustanove in zasebni zavodi). Nevladni sektor je s svojim širokim 
članstvom močno vpet v razvoj in pomembno vpliva na razvoj ponudbe ter kakovost in 
pristnost izkušnje obiskovalca na destinaciji. 

4. GOSPODARSKI SEKTOR (= ponudniki turističnih in s turizmom povezanih storitev – ponudniki 
nastanitvenih zmogljivosti, gostinci, organizatorji izletov in drugi ponudniki ipd.). Oblikujejo 
turistično ponudbo in nudijo turistično storitev – brez njih destinacija ne more delovati. 

5. DOMAČINI, PREBIVALCI NA OBMOČJU (= ljudje, ki tu živijo). Turizem na nekem območju 
močno vpliva na življenje ljudi, ki tam živijo, zato je pomembno, da ga ljudje razumejo, sprejemajo, 
imajo pozitiven odnos do razvoja in da k temu razvoju tudi prispevajo oziroma v razvoju 
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vidijo potencial, prihodnost ali celo svojo poslovno priložnost. Hkrati pomembno 
prispevajo k temu, da znamka Srce Slovenije dejansko zaživi (morajo jo poznati). 

6. OBISKOVALCI/TURISTI (= turisti/obiskovalci, ki destinacijo obiščejo kot enodnevni obiskovalci ali 
stacionarni turisti). Neka destinacija obstaja šele, ko jo kot takšno dojemajo (potencialni) 
obiskovalci. 

7. KMETJE (= lastniki in uporabniki zemljišč, pridelovalci hrane v mreži samooskrbe). Na območju Srca 
Slovenije predstavljajo pomembno skupino deležnikov glede na današnjo in v prihodnje še 
nadgrajeno mrežo samooskrbe (pridelava in prodaje lokalno pridelane hrane). 

8. RAZVOJNE AGENCIJE na območju in znotraj njih še posebej Center za razvoj Litija kot 
upravljavec znamke Srce Slovenije (= ki skrbijo za razvoj in upravljanje turizma tako na lokalni kot na 
krovni ravni celotnega območja pod tržno znamko Srce Slovenije). 

 
Shema št. 3: Prikaz deležnikov, ki sooblikujejo, vplivajo in prispevajo k uresničevanju ciljev Srca Slovenije 
kot turistične destinacije 

0 

0 

0 

0 
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Kateri so INTERESI posameznih DELEŽNIKOV 

 
 
 
1. 

 
LOKALNE SKUPNOSTI oziroma celoten JAVNI SEKTOR  
(= lokalne skupnosti – občine, vključno z organiziranostjo turizma v okviru občinske uprave, TIC-i, razna združenja, 
organizacije, kulturne in razne druge organizacije), tudi Javni zavod Turizem Ljubljana (nosilec RDO) in javni sektor na 
nacionalni ravni (Slovenska turistična organizacija) 

 
Kateri so njihovi INTERESI 

 
 Turizem kot generator podjetniškega razvoja na ravni lokalne 

skupnosti (s širšim povezovanjem) − gospodarska rast in 
razvoj območja. 

 Nova delovna mesta, ki jih prinaša turizem oziroma 
dejavnosti, ki so s turizmom neposredno in posredno povezane. 

 Trajnostno izkoriščanje lokalnih virov. 
 Pozitivni fiskalni učinki – da turizem prinese konkretne 

finančne učinke in ne zgolj obremenjuje prostor in okolje. 
 Jasen razvojno-trženjski koncept (na lokalni in 

širši/regionalni ravni), ki uspe motivirati vse ključne deležnike k 
sodelovanju. 

 Partnerski pristop med javnim, zasebnim in civilnim sektorjem 
ter učinkovita in dolgoročna partnerstva, od katerih pridobijo 
vsi. 

 Urejena javna infrastruktura. 
 Urejeno, čisto, vzdrževano okolje – turizem kot pomemben 

pospeševalec le-tega. 
 Ugled kakovostnega in dobro urejenega 

kraja/občine/destinacije. 
 Načrtovan, usklajen in obvladljiv prostorski razvoj.  
 

 
Kaj je njihov PRISPEVEK k destinaciji 

 
 Skupaj z zasebnim sektorjem opredelijo 

skupno vizijo in jasen razvojno-trženjski 
koncept (na lokalni ravni – hkrati pa tudi 
na širši/regionalni) ter skrbijo za njegovo 
uresničevanje na lokalni ravni in 
sodelujejo na širši/regionalni ravni. 

 Nudijo sistemsko podporo za razvoj 
turizma. 

 Skrbijo za vlaganja, vzdrževanje in 
upravljanje kulturnih in naravnih 
atrakcij ter drugih »nezasebnih« ponudb. 

 Spodbujajo razvoj. 
 Pridobivajo razvojna, nepovratna 

sredstva in sredstva EU za projekte 
na lokalnem območju.  

 Učinke od turizma vlagajo nazaj v razvoj. 
 Skrbijo za razvoj integralnih 

turističnih proizvodov na lokalnem 
območju ter tako prispevajo k privlačnejši 
in konkurenčnejši ponudbi na regionalni 
ravni. 

 
2. 

 
GOSPODARSKI SEKTOR  
(= ponudniki turističnih in s turizmom povezanih storitev – ponudniki nastanitvenih zmogljivosti, gostinci, organizatorji 
izletov in drugi ponudniki ipd.) 

 
Kateri so njihovi INTERESI 

 
 Da se območje organizira in trži kot skupno območje 

prihoda (oziroma obiska s turističnim namenom) – kot 
zaokrožena turistična destinacija – to lahko poteka na 
lokalni ravni, lahko pa tudi širše (sinergije). 

 Da je destinacija dobro organizirana in urejena (razvita, 
urejena in vzdrževana javna in javno-turistična infrastruktura, 
urejene, vzdrževane in upravljane kulturne in naravne atrakcije, 
vzpostavljen sistem označevalnih in informativnih tabel, 
informiranje obiskovalcev, promocijsko gradivo, razvojni 

 
Kaj je njihov PRISPEVEK k destinaciji  

 
 Razvijajo in nudijo izredno 

pomemben in dinamičen del ponudbe 
destinacije (nastanitve, agencijsko 
podporo, izvajanje programov, razne 
atrakcije, dodatno ponudbo itd.). 

 Z oblikovanjem oziroma razvijanjem 
ponudbe omogočajo razvoj destinacije 
– ključno za privlačnost in konkurenčnost 
destinacije (pogoj, da destinacija sploh 
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projekti ipd.). 
 Jasen razvojno-trženjski koncept (skupna vizija, jasno 

pozicioniranje). 
 Skupna, krovna trženjska »platforma« – da se lahko 

preko destinacije pod skupno znamko učinkoviteje predstavijo 
in bolj jasno pozicionirajo. 

 Učinkovita promocija na ravni destinacije (še toliko 
pomembneje pri Srcu Slovenije, saj gre razen nekaj ponudnikov 
v veliki meri za manjše ponudnike, ki se sami težje uveljavijo na 
trgu, večinoma pa so prisotni zato le na domačem trgu). 

 Kakovostna podporna trženjska in informacijska mreža 
na ravni destinacije (skupni portal, podoba in produktni 
katalogi, TIC-i itd.). 

 Kakovostno in spodbudno podporno okolje, ki jim bo 
omogočilo hitrejšo realizacijo zastavljenih poslovnih konceptov. 
 

obstaja). 
 Prispevajo k prepoznavnosti destinacije. 
 Razvijajo dobre primere prakse, ki lahko 

hitreje in učinkoviteje pozicionirajo 
destinacijo. 

 

 
3. 

 
NEVLADNI SEKTOR 
(= društva, ustanove in zasebni zavodi; v prilogi št. 1 smo po občinah identificirali vse ključne akterje v nevladnem 
sektorju) 

 
Kateri so njihovi INTERESI 
 
 Prispevati h gradnji ugleda turistično razvite in prijazne 

destinacije. 
 Biti prepoznani kot pomemben in enakovreden akter.  
 Biti vključeni v načrtovanje in odločanje na ravni 

destinacije. 
 Biti vključeni v konkretne projekte – izvedbo. 
 Z organizacijo prireditev povečati utrip destinacije, 

skrbeti za ohranjanje raznih običajev v kraju in promovirati 
kulturno identiteto kraja. 

 Večina civilnega sektorja je organizirana in deluje na prostovoljni 
osnovi (kot neprofitna društva), vendar pa so ponekod 
interesi tudi izvajati turistično aktivnost kot poslovno 
dejavnost in dobiček vlagati nazaj v razvoj ponudbe. Za 
to je treba vzpostaviti ustrezno sistemsko podporo. 

 

 
Kaj je njihov PRISPEVEK k destinaciji  
 
 Predstavljajo enega od partnerjev pri 

razvoju turizma in oblikovanju turistične 
ponudbe na lokalni in regionalni ravni. 

 Dejavnost društvene in nevladne sfere je 
pomembna v vsakem okolju in še posebej 
na območjih, ki nimajo drugih nosilcev 
turistične ponudbe. 

 Delujejo kot pomemben člen in sestavni del 
tristranskega sodelovanja med javnim 
in zasebnim sektorjem. 

 Predstavljajo izredno pomembnega 
generatorja novih povezav, produktov, 
dogajanja, zelo dobro poznajo destinacijo, 
imajo dolgoletno tradicijo delovanja in so 
zato močen think-tank. 
 

 
4. 

 
PREBIVALCI NA OBMOČJU 
(= ljudje, ki tu živijo) 

 
Kateri so njihovi INTERESI 
 
 Da turizem prispeva k razvoju kraja. 
 Da turizem nudi kakovostne zaposlitve. 
 Da se prihodki od turizma vlagajo nazaj v razvoj. 
 Pozidava in arhitektura turističnih objektov, ki ne 

 
Kaj je njihov PRISPEVEK k destinaciji  
 
 Pomembno prispevajo k ugledu 

prijazne turistične destinacije. 
 So pomembni promotorji turizma v 

kraju. 
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degradirata okolja, temveč ustvarjata dodano vrednost. 
 Da ni negativnih učinkov turizma (prometni kaos, 

onesnaženje okolja in drugi negativni učinki na okolje, hrup, 
množice). 

 Želijo si obiskovalcev, ki znajo spoštovati naravno 
okolje. 

 Želijo biti vključeni v načrtovanje razvoja turizma. 
 

 So del kulturne identitete destinacije. 

 
5. 

 
OBISKOVALCI – TURISTI  
(= turisti/obiskovalci, ki destinacijo obiščejo)  

 
Kateri so njihovi INTERESI 
 
 Preprost dostop do destinacije in potovanje znotraj 

destinacije. 
 Čisto, urejeno in varno okolje. 
 Kakovostna, raznolika in edinstvena ponudba. 
 Doživeti nekaj novega, drugačnega, spoznati nove 

kulture, nova okolja, ljudi. 
 Možnost izbire med različnimi tipi in kategorijami 

nastanitve. 
 Dobro razmerje med ceno in kakovostjo. 
 Dobro urejena javna infrastruktura. 
 Vzdrževane (in nezastarele, posodobljene) atrakcije 

(narave in kulturne atrakcije) ter dobro označene 
znamenitosti (interpretacija). 

 Ustrezni odpiralni časi (TIC-i, atrakcije, restavracije ipd.). 
 Dobro informiranje o ponudbi, prireditvah, dogodkih (že 

pred prihodom in še posebej v času bivanja). 
 Prijazna storitev in prijazni, gostoljubni ljudje v 

destinaciji. 
 

 
Kaj je njihov PRISPEVEK k destinaciji  
 
 Zadovoljni obiskovalci so dobra 

promocija za destinacijo (danes velja 
osebno priporočilo za najučinkovitejše 
orodje in predstavlja pomemben element v 
odločevalskem procesu). 

 S pridobivanjem njihovih povratnih 
informacij in mnenj lahko izboljšamo 
kakovost ponudbe. 

 So ključen pogoj za obstoj destinacije 
(da je vlaganje v njen razvoj sploh 
ekonomsko upravičen) – brez povpraševanja 
ni destinacije. 

 

 
6. 

 
RAZVOJNE AGENCIJE – na lokalni (Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik), na širši lokalni 
(Center za razvoj Litija) in regionalni ravni (Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije) 

 
Kateri so njihovi INTERESI 
 
 Na lokalni oziroma širši lokalni ravni zagotavljanje razvojnega 

utripa (Srce Slovenije) – udejanjanje svojega razvojnega 
poslanstva. 

 Zagotavljanje strukture za razvojne vsebine (ustvarjanje 
finančnega impulza). 

 Dvigovanje kakovosti življenja v okolju. 
 

 
Kaj je njihov PRISPEVEK k destinaciji  
 
 Dajejo prepotrebno osnovo za razvoj. 
 Nudijo razvojno partnerstvo za 

izboljšanje razvojnih možnosti. 
 Z delovanjem na področju turizma 

ustvarjajo sinergije med 
podjetništvom in turizmom. 
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7.2 Kaj je poslanstvo Srca Slovenije kot turistične destinacije 
 
 

 
Kaj je POSLANSTVO 

Srca Slovenije kot turistične destinacije 
 

 
»ŠIRŠE« POSLANSTVO, 

kot izhaja iz poslanstva razvojnega povezovanja pod znamko Srce Slovenije 
Poslanstvo je razvijati prostor, v katerem rad živim, ker v njem lahko ustvarjam,  

se samouresničujem ter obenem kakovostno bivam.  
(Smernice za upravljanje z znamko Srce Slovenije) 

 
»OŽJE POSLANSTVO« – NA PODROČJU TURIZMA 

 
S povezovanjem turistične ponudbe 

pod tržno znamko Srce Slovenije želimo: 
 

1. Povečati prepoznavnost celotnega območja – 
in znotraj tega prepoznavnost turističnih krajev in ponudnikov. 

2. Razviti ponudbo z močnim in prepoznavnim utripom – po trajnostnih načelih, 
ki bo obiskovalcu ponudila privlačna, povezana, avtentična in srčna doživetja. 

3. Povečati obisk (in podaljšati bivanje) ter povečati potrošnjo.  
4. Povečati vrednost prostora in okrepiti zavedanje o potencialu v turizmu  

(med občinami ter ljudmi, ki tu živijo in ustvarjajo). 
 
 

POSLANSTVO na področju turizma =  
 

S soustvarjanjem skupne razvojne in trženjske  
turistične zgodbe Srca Slovenije  

ustvarjamo SRČNO VREDNOST za vse:  
 

Obiskovalca = VEČJE ZADOVOLJSTVO  
Destinacijo = VEČJA PRIVLAČNOST IN KONKURENČNOST 

Turističnega ponudnika = USPEŠNEJŠE POSLOVANJE 
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8. OPREDELITEV VIZIJE IN TRŽNEGA POZICIONIRANJA 
(VIZIJA OD ZNOTRAJ IN OD ZUNAJ) 
 
 

8.1 Izhodišča za opredelitev vizije Srca Slovenije kot turistične destinacije 
 
 
Vizijo Srca Slovenije kot turistične destinacije smo oblikovali tako, da:  

 
1. OPREDELJUJE razvojno-trženjsko usmeritev Srca Slovenije kot turistične destinacije – 

NA KROVNI RAVNI v prihodnjem dolgoročnem obdobju (za opredeljeno obdobje do leta 
2018, vendar pa gre kljub tej časovni opredelitvi za še dolgoročnejšo usmeritev, ki se bo v novem 
načrtovalskem obdobju evalvirala in glede na spremenjene trženjske razmere nadgradila).  
 

2. UPOŠTEVA turistične vizije posameznih krajev (občin – tistih, ki so jih opredelile)11 
– vendar pa je treba poudariti, da nikakor ni zgolj njihov seštevek, temveč predvsem 
sinergija in nadgradnja v smislu združevanja naporov, usmerjenega razvoja, uvajanja novih 
inovativnih pristopov, ustvarjanja nove dodane vrednosti pod skupno znamko Srce Slovenije. 

 
3. GRADI na enakih vrednotah, kot so bile opredeljene v okviru oblikovanja znamke Srce 

Slovenije ( glej v nadaljevanju poglavje 8.3) – to so etičnost, srčnost, kakovost, edinstvenost in 
mreženje, ki pa jih glede na trajnostni turizem kot krovni razvojni koncept nadgrajujemo 
z vrednoto trajnostnosti v vsej njeni kompleksnosti in še posebej izpostavljamo oziroma 
dodajamo vrednote, na katerih si območje lahko ustvarja prepoznavnost.  

 

4. TEMELJI na prepoznanih osrednjih sposobnostih in konkurenčnih prednostih 
Srca Slovenije in vse skupne aktivnosti, ki so tako geografsko kot vsebinsko združene pod 
znamko Srce Slovenije, usmerja v njihovo izkoriščanje. 

 
5. UPOŠTEVA različne interese posameznih deležnikov in njihove različne perspektive – 

kot smo jih opredelili pri oblikovanju poslanstva.  
 

6. GRADI na prednostih in IZKORIŠČA priložnosti, ki jih je pokazala SWOT analiza. 
 

7. IZHAJA iz vizije Srca Slovenije in podpira njeno uresničevanje − kot je bila 
opredeljena v Smernicah za upravljanje z znamko Srce Slovenije: Srce Slovenije je 
prostor, v katerem radi živimo, ker lahko v njem ustvarjamo, se 
samouresničujemo ter obenem kakovostno bivamo. 

 

                                                 
11 Vizije na ravni posameznih občin – tam, kjer te obstajajo, smo povzeli v prilogi št. 1, poglavje 3.6. 
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8.2 Katere so osrednje sposobnosti Srca Slovenije za razvoj turizma na 
območju – na čem gradimo 

 

 
Katere so ključne OSREDNJE SPOSOBNOSTI – KONKURENČNE PREDNOSTI 

Srca Slovenije za razvoj turizma na območju? Ne danosti, temveč tisto, v čemer smo dobri in na čemer 
lahko gradimo svojo pozicijo na trgu. To je podlaga za oblikovanje vizije, ciljev in strategije. 

 

 
1. Lega v središču Slovenije (z geometričnim središčem Slovenije GEOSS kot središčno točko 

območja), s čimer je povezana tudi relativno lahka dostopnost do destinacije. 

2. Neposredna bližina Ljubljane – Srce Slovenije kot zeleno zaledje Ljubljane. 

3. Bogate naravne vrednote in še posebej kulturna dediščina, avtentičnost ponudbe in 
ohranjeni običaji. 

4. Na območju je nekaj prepoznavnih krajev oziroma ponudnikov – ki lahko gradijo 
prepoznavnost za celotno območje (in predstavljajo »vlečne konje« turizma na območju); poleg 
tega ima območje tudi kar nekaj dobrih osnov za razvoj zgodb in tematskih turističnih 
proizvodov. 

5. Vzpostavljena mreža lokalne samooskrbe (ki je v skladu s trendi v svetu − tudi v Sloveniji, ki 
gredo v smeri povečanja samooskrbe, saj hrana podobno kot voda postaja strateška dobrina), ki 
omogoča nadgradnjo v smeri večje mreže in tudi produktne nadgradnje. 

6. Že danes več dobrih primerov zelene prakse − v določeni meri dejansko trajnostni in v 
določeni meri na naravi temelječi. 

7. Oblikovane podlage za razvoj kulturnega, prireditvenega, športnega (kolesarjenje, jahanje, 
pohodništvo, vodni športi, smučanje oziroma zimski športi) turizma, aktivnega oddiha in wellness 
(sprostitev – dobro počutje in duhovni wellness) tudi poslovnega turizma (manjša srečanja, team-
building), a potrebno bo strateško delo za izboljšanje konkurenčnosti in privlačnosti.  

8. Že vzpostavljena, delujoča in trženjsko privlačna znamka Srce Slovenije – ne zgolj za 
turizem, temveč za vsa področja delovanja, kar ji krepi pozicijo in moč. Ime Srce Slovenije že danes 
ni zgolj oznaka prostora v osrčju Slovenije; že danes je jasna vizija razvojnega partnerstva za 
večjo kakovost bivanja in delovanja v tem prostoru. 

9. Delujoča platforma za spodbujanje podjetništva in razvojne spodbude. Močen razvojni 
utrip, ki predstavlja pomembno osnovo za razvoj in nadgraditev turističnih razvojnih projektov. 
Sposobnost aktivirati potenciale območja. 

10. Naravno, podeželsko, v veliki meri ohranjeno okolje. 

11. Ljudje, ki imajo veliko pozitivne energije ter pripravljenosti za sodelovanje in povezovanje. 
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8.3 Vizija Srca Slovenije kot turistične destinacije (vizija »od znotraj«) 
 
 
Uvodno pojasnilo o tem, kaj je vizija 
 
VIZIJA = seže dlje od ciljev in je predstava o tem, kam organizacija/destinacija/območje gre. Torej je ne smemo presojati z 
današnjega stanja. Je izjava o želeni prihodnosti, o smeri razvoja in odgovarja na vprašanja: Kdo smo oziroma kdo/kaj želimo 
postati? Naj pojasnimo, da gre za »poslovno, organizacijsko« vizijo (pogled od znotraj) – torej vizijo, ki si jo 
zastavljamo mi (ki ustvarjamo turistično ponudbo Srca Slovenije), in ne za to, kako želimo biti pozicionirani na trgu – to je 
opredeljeno v nadaljevanju s tržnim pozicioniranjem v poglavju 8.3. 
 

 
Kaj je VIZIJA 

Srca Slovenije kot turistične destinacije do leta 2018 
 

 

Srce Slovenije postane  
priljubljena12 trajnostna turistična destinacija  

v središču Slovenije,  
ki pod skupno znamko Srce Slovenija  

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.  
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Pojasnilo o tem, kje je priljubljena (na katerih trgih in v katerih ciljnih javnostih), je podano v poglavju o tržnem pozicioniranju.  
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Preglednica št. 3: Podrobnejša opredelitev vizije 
 
 
Vizija Dodatno pojasnilo vizije 

Srce Slovenije je 
priljubljena  

Priljubljena destinacija pomeni, da je destinacija s svojo ponudbo, pristopom, 
načinom komuniciranja in promocije, promocijskimi gradivi itd. uspela doseči 
določeno prepoznavnost med opredeljenimi ciljnimi skupinami in je zaradi 
koncepta povezane in avtentične ponudbe ter doživljajskega pristopa 
postala priljubljena (na katerih trgih in ciljnih skupinah, je opredeljeno v poglavju 
11). 

trajnostna turistična 
destinacija  

Ponudbo razvija po trajnostnih načelih (velik poudarek na grajenju ponudbe, 
ki izhaja iz naravnih in kulturnih lokalnih danosti, ki gradi na 
avtentičnosti, konkretni primeri dobrih zelenih praks) in temelji na 
dolgoročno vzdržnem razvojnem modelu. Trajnostni razvojni model se prevzema 
tudi na lokalni ravni, v občinskih programih. 

v središču Slovenije, Središčna pozicija v Sloveniji, geometrično središče Slovenije GEOSS kot 
središčna točka območja, zeleno zaledje Ljubljane. 

ki pod skupno znamko 
Srce Slovenija  
združuje močen utrip 
celotnega območja 

Vse aktivnosti na področju turizma se združijo pod skupno tržno znamko Srce 
Slovenije, s čimer se ustvarja velika dinamika dogajanja. Utrip razumemo kot 
doživetja, prireditve, programe, projekte – vse, kar se dogaja, kar je na 
voljo. Hkrati je dodana komponenta srčnih doživetij, ki izhajajo iz temeljnih 
vrednot znamke. Že danes se Srce Slovenije povezuje prav z besedo utrip. 

in  
na prepoznaven način 
povezuje ponudbo,  

Ker so vse aktivnosti pod skupno znamko Srce Slovenije in ker se udejanja 
enoten stil komuniciranja (v skladu s smernicami upravljanja znamke Srce 
Slovenije), postajajo vse aktivnosti prepoznavne (vizualno in vsebinsko) 
pod enotnim srčnim utripom. Ponudba je povezana v programe, krožne 
ture, goste usmerjamo od točke do točke, ni »slepih ulic« (da pride gost do 
neke točke in ne ve, kam bi še lahko šel). Ker se vsa ponudba trži pod skupno 
znamko, to ustvarja prepoznavno komuniciranje. 

ki gradi na avtentičnosti. Celotna ponudba močno gradi na avtentičnosti – kulturna dediščina, običaji 
in tradicija, prikazi izvajanja običajev, ljudje, ki so ponosni na izročilo, lokalno 
pridelana hrana. Hkrati avtentičnost pomeni pristnost, vračanje k osnovam. Torej 
nekaj, kar ne moreš kjer koli doživeti, ampak nekaj, kar ima pristen lokalni karakter. 
Ta avtentičnost je zanimiva še posebej s tega vidika, da jo je mogoče doživeti tako 
blizu Ljubljane (npr. spoznati pastirje na Veliki planini, izročilo izdelovanja slamnikov 
v Domžalah, oglarjev v Dolah pri Litiji itd.).  

S trženjsko dodelano 
ponudbo izletov in 
kratkega oddiha  
 

Ne predstavljamo in tržimo posameznih danosti – ampak dajemo 
konkretne namige, kaj je mogoče videti, doživeti, gradimo na zgodbah, 
čutiti je srčnost ljudi. Za cilj si zastavljamo, da ponudimo privlačna doživetja za 
nekaj ur, dan in tudi nekaj dni – doseganje boljše pozicije in prepoznavnosti tudi v 
segmentu večdnevnega bivanja (cilj je ravno podaljšanje bivanja). Hkrati pa gradimo 
na izletništvu (ki ga valoriziramo z oblikovanjem prepoznavnih programov – 
povečanje potrošnje). Dejstvo je, da so tudi znane turistične točke v resnici tudi 
izletniške točke (obisk tujega gosta, ki biva v Ljubljani). Izletništvu se ne moremo 
izogniti, saj predstavlja potencial, z oblikovanjem ustrezne ponudbe, pa ga moramo 
dopolnilne, znati valorizirati – da prinaša finančne učinke in ne zgolj negativne učinke 
obiska. 

v sozvočju z dediščino, Dediščino razumemo kot vse, kar smo podedovali iz preteklosti (to so 
razni spomeniki in objekti kulturne dediščine, stara mestna jedra in vaška jedra, 
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arheološka najdišča, oblikovana narava, kulturna krajina, snovna in nesnovna 
dediščina itd.). Iz dediščine in prizadevanj za ohranjanje in oživljanje izhaja tudi 
element tradicije in avtentičnosti.  

naravo in Narava – v veliki meri gradimo prav na večinoma ruralnem okolju, na naravi 
temelječa ponudba. Narava in aktivnosti v naravi. 

zdravjem  Produkt Srce Slovenije kot »Vrt Slovenije« (z delavnicami za zdrav življenjski slog), 
ponudniki wellnessa, duhovni wellness, Živa voda itd.  

nudi privlačna doživetja 
za jasne ciljne 
segmente. 

Trženjsko privlačna, po meri ciljnih skupin, ki imajo za sabo trženjsko logiko. 
Predstavljene na privlačen način, v skladu z opredeljenim komunikacijskim tonom in 
foto motivi, po načelu pripovedovanja zgodb. 

 
 
 
Shema št. 4: Prikaz daljše in krajše opredelitve vizije 
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VREDNOTE,  

na katerih temelji uresničevanje vizije 
 Slovenije kot turistične destinacije 

 

 

TEMELJNE VREDNOTE,  
na katerih temelji uresničevanje turistične vizije 

(ki so tudi opredeljene v Smernicah za upravljanje znamke Srce Slovenije) 
 

ETIČNOST,  
SRČNOST,  

KAKOVOST,  
EDINSTVENOST IN  

MREŽENJE 
 

 
DODATNO: 

VREDNOTE,  
na katerih ustvarjamo razlikovanje na področju turizma 

 
TRAJNOSTNOST  

(dolgoročno vzdržen razvoj in konkurenčna ponudba, ohranjanje zdravega okolja, s spoštovanjem lokalnega,  
izboljševanje kakovosti življenja ljudi, ki tu živijo – okoljska, ekonomska in socialna trajnostnost) 

 
SRČNOST  

(zelo pomembni so odnosi med ljudmi; gradimo na prijaznosti, pristnosti,  
prisrčnosti in delamo s srcem; cenimo delo ljudi, tudi prostovoljstvo) 

Srčnost je torej hkrati temeljna in tudi povezovalna vrednota, saj je osnova znamke. 

 
 AVTENTIČNOST 

(spoštujemo in cenimo dediščino, ki so nam jo zapustili predniki; odgovorno jo ohranjamo za naše zanamce 
in s ponosom predstavljamo našim obiskovalcem; pristnost in vračanje k osnovam) 
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8.4 Kaj postane Srce Slovenije  
 
 
Kot dodatno in konkretnejše pojasnilo vizije (kdo/kaj želimo postati) opredeljujemo NASLEDNJIH 7 
POZICIJ, KI JIH SRCE SLOVENIJE ŽELI DOSEČI. 
 
Naj pojasnimo, da vrstni red ni pomemben – gre za pozicioniranje v določenih segmentih oziroma na 
določenih produktnih področjih. Takoj v nadaljevanju pa opredeljujemo tudi krovno tržno pozicioniranje 
Srca Slovenije. 
 
 

 
Kaj postane Srce Slovenije –  

kot kaj postane prepoznavno znotraj opredeljene vizije 
 

 
PRVIČ:  

Prepoznavna izletniška destinacija v Sloveniji  
za privlačna, povezana, srčna in avtentična  

NEKAJURNA IN ENODNEVNA DOŽIVETJA –  
po meri ciljnih skupin (močna baza zaledja v Ljubljani in tudi od drugod v Sloveniji). 

 
Gre za koncept, ki je vključen v samo tržno pozicioniranje;  

pot za dosego je podana v prioritetah št. 2 in 3 (razvoj ponudbe in trženje), poglavjih 10.2 in 10.3 ter v programskem sklopu 
Izleti v poglavju 12.3.1, aktivnosti za razvoj proizvodov in programov pa tudi v akcijskem načrtu. 

 
DRUGIČ:  

Z lego v srcu Slovenije (in v zaledju Ljubljane)  
postane prepoznavna kot destinacija, ki je  

ODLIČNO IZHODIŠČE ZA ODKRIVANJE  
območja, regije Ljubljana – Osrednja Slovenija (sploh Ljubljane),  

drugih regij oziroma celotne Slovenije.  
 

Pot za dosego je podana v okviru prioritete št. 3 (trženje) in  
programskega sklopa Odkrivanje regije in Slovenije v poglavju 12.3.6. 

 
TRETJIČ:  

Na tujem (tudi domačem) trgu si razvije pozicijo zanimive zelene destinacije  
za kratek oddih (sprostitev, aktivno in odkrivanje) kot 

PRIVLAČNA ALTERNATIVA  
SICER BOLJ POZNANIM SLOVENSKIM DESTINACIJAM 

(prednost bližine Ljubljane).  
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Pot za dosego je podana v okviru prioritete št. 3 (trženje) in  
programskega sklopa Kratek oddih v poglavju 12.3.4. 

 
ČETRTIČ:  

PO BOGATEM IN PREPLETENEM UTRIPU NA VSEH RAVNEH,  
združenem pod skupno znamko Srce Slovenije –  

turističnem, podjetniškem, razvojnem, kulturnem, prireditvenem –  
postane območje številka 1 v Sloveniji  

(tovrstne znamke v Sloveniji ni). 
 

Pot za dosego je podana v okviru prioritete št. 5 (znamka) in organizacijskega modela. 

 
PETIČ:  

Destinacija številka 1 v Sloveniji  
za razvoj zdravega življenjskega sloga  

Srce Slovenije = VRT SLOVENIJE 
 

Aktivno in zdravo preživljanje prostega časa – aktivno in v naravi, pridelava in uživanje zdrave,  
lokalne in po možnosti ekološko pridelane hrane + nakup hrane v močni mreži prodajnih točk,  

močen produkt eko tržnic; poleg tega imajo Ljubljančani in drugi prebivalci območja v Srcu Slovenije (npr. v Domžalah),  
(najet) svoj vrt(iček), na njem pa postavljeno tipsko leseno hišico –  

po načelih trajnostne zasnove, ki ga obdelujejo. Kot sestavni in pomemben del tega turističnega proizvoda  
je »Center za zdrav življenjski slog«, ki se trži tudi preko drugih proizvodov in motivov prihoda,  

kjer se izvajajo delavnice za zdrav življenjski slog, za pripravo zdrave hrane, peko kruha itd.  
Projekt ima delno neposredne in pomembne posredne učinke na turizem (pomemben za gradnjo prepoznavnosti 

destinacije, ki ustvarja zanimanje, zanimanje pa povečuje obisk, tudi turistični).  
 

Projekt je vključen v akcijski načrt.  
 
 

ŠESTIČ:  
Najbolj prijazna destinacija v Sloveniji  
ZA OBISKOVALCE Z AVTODOMI. 

 
Projekt izhaja iz ugotovitev, da je destinacija lahko dostopna, da je v bližini Ljubljane (zvišuje njeno privlačnost) in da 

ima tudi potenciale za izkoriščanje tranzitnega prometa vse večjega števila obiskovalcev z avtodomi,  
ki potujejo po Sloveniji.  

Projekt vključuje ureditev postajališč – za oskrbo avtodomov in tudi prostorov za 24-urno bivanje po vzoru Francije 
France Passion (www.france-passion.com/), kjer lastniki zemljišč (na svoji kmetiji) oddajo prostor obiskovalcem do 24 

ur brezplačno (pri našem projektu tega ne opredeljujemo naprej in tudi ne pogojujemo),  
pri čemer jih lahko oskrbijo z domačo hrano.  

Pomemben za to, da odpravimo pomanjkanje nastanitvenih zmogljivosti, da pritegnemo tržno zelo pomemben in 
privlačen segment (ki ga sicer na območje ne bi bilo), da povečujemo obisk destinacije ter ne nazadnje tudi, da si na 

jasnih konceptih večamo prepoznavnost (jasno povedati, kdo in kaj smo).  
 

Projekt je vključen v akcijski načrt.  
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SEDMIČ:  

Prva destinacija v Sloveniji,  
V CELOTI POKRITA Z OMREŽJEM WI-FI  

(pokrite vse točke na območju, kjer se zadržujejo turisti, ob vstopu v Srce Slovenije 
pozdravno sporočilo). 

 
Na to se naveže dodatno izkoriščanje sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. 

 
 Projekt je vključen v akcijski načrt.  

 

 
Shema št. 5: Prikaz soodvisnosti vizije, »podvizij«, ciljev in strateških prioritet delovanja  
 

Vizija Srca 
Slovenije = 

KAJ SI BOMO 
PRIZADEVALI 

POSTATI

Bolj razdelana vizija – po posameznih 
produktih in deloma segmentih. 

Opredelili smo 7 „podvizij“

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kvantitativni 
cilji

Kvalitativni 
cilji

STRATEŠKIH 
PRIORITET 

DELOVANJA
5
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9. CILJI, STRATEŠKE PRIORITETE IN KROVNI RAZVOJNI 
MODEL  
 
 
9.1 Kvantitativni in kvalitativni strateški cilji  
 
 
 
KLJUČNI KVANTITATIVNI STRATEŠKI CILJI 
 

1. S prepoznavno znamko Srce Slovenije, dodelanimi trženjsko privlačnimi programi ter povezanim in 
okrepljenim trženjem in informiranjem (usmerjanjem gostov) povečati povpraševanje po 
enodnevnih izletih* in večdnevnem bivanju (povečanje števila nočitev za 4 % na letni 
ravni13) na celotnem območju (tako organiziranih skupin kot individualnih gostov). 

2. S privlačnimi in zaokroženimi programi povečati dnevno potrošnjo na obiskovalca* (za 25 % v 
obravnavanem obdobju).14 

3. S produktnim konceptom in konceptom povezane ponudbe podaljšati čas bivanja na območju 
(z zdajšnjih 2,34 dneva v letu 2010 na 2,8 dneva v letu 201815). 

4. Povečati zasedenost turističnih zmogljivosti16 z zdajšnjih 11,1 % (povprečna zasedenost) na 
14 %. 

* Opomba: Ker danes ni izmerjen obseg izletniškega turizma in potrošnje (podobna problematika tudi drugod v Sloveniji in 
svetu), cilja nikakor ni mogoče kvantificirati (razen, da si zadamo cilje za prodajo krovnih programov preko agencij na območju 
oziroma preko drugih prodajnih točk/agencij/organizacij, in sicer po 10-odstotni letni stopnji rasti) – v okviru strategije pa je 

                                                 
13 Cilji na ravni slovenskega turizma v RNUST so opredelili letno rast števila prihodov +6 %, števila nočitev +4 % in deviznega priliva 
+8 % v obdobju 2007 do 2011, a jih zaradi gospodarske krize in zaradi odstopanj od zastavljenih prioritetnih aktivnosti RNUST-a 
(glede uresničevanja destinacijskega managementa) v letih 2008 in 2009 ni bilo mogoče dosegati, enako velja tudi za leti 2010 in 2011. 
STO za leto 2011 načrtuje povečanje števila nočitev za 3 %, od tega za domači trg +2 % in za tuje trge +4 % do +5 %. 
 
14 Ljubljana kot regija si v tem obdobju zastavlja cilj povečati povprečno dnevno potrošnjo turistov v Ljubljani za 25 % (v letu 2009 je 
bila 122 EUR), prav tako za četrtino drugod v regiji. Povprečna dnevna potrošnja turista, ki je obiskal destinacijo Ljubljana in vsaj 
enkrat prenočil, je v letu 2008 znašala 147,49 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. 
 
15 Vzeli smo podatek za leto 2010, saj omogoča primerjavo po stari in novi metodologiji SURS – obe metodologiji smo pogledali, ker 
prihaja do zelo velikih razlik med podatki o prihodih in nočitvah. Za leto 2010 stare metodologije ni več na voljo, po novi 
metodologiji pa je povprečna doba v letu 2010 padla na 2,34 dneva. To je precej pod povprečjem v Sloveniji, ki je bilo v letu 2009 
3,1 dneva, v letu 2010 pa je tudi padlo, na 2,96 dneva. V Osrednjeslovenski regiji je bilo v letu 2009 1,92 dneva, v letu 2010 pa 
1,91 dneva. 
 
16 Povprečna zasedenost hotelskih ležišč v Sloveniji v letu 2010 je bila 41,6-odstotna, penzionov 17,6-odstotna, gostišč 11,3-odstotna, 
prenočišč 15,1-odstotna, apartmajev 32,6-odstotna, kampov 21,1-odstotna, turističnih kmetij 7,4-odstotna, zasebnih sob 11,7-
odstotna, planinskih domov 5,6-odstotna, delavskih počitniških domov in apartmajev pa 24,7-odstotna.  
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treba vzpostaviti aktivnosti za začetek merjenja. 
 
 
 
DRUGI (BOLJ SPECIFIČNI) KVANTITATIVNI STRATEŠKI CILJI 
 

1. Povečati število informacijskih točk – s konceptom »Info točk Srca Slovenije«17 ima vsaka 
občina vsaj 1 informacijsko točko, turistično razvitejša območja pa vsaj 2.  

2. Na krovni ravni Srca Slovenije oblikovati 5 privlačnih in konkurenčnih krovnih 
programov, po posameznih programskih sklopih pa po 3 (skupaj torej okoli 20). 

3. Razviti 3 nove trženjsko privlačne turistične proizvode (kot je npr. Plečnik). 

 
 
KVALITATIVNI STRATEŠKI CILJI 
 
TRŽENJSKI 

1. Umestiti Srce Slovenije na turistični zemljevid Slovenije.  

2. Povečati prepoznavnost Srca Slovenije pri ciljnih segmentih (v Sloveniji in tujini). 

3. Razviti prepoznavno in povezano ponudbo in proizvode za jasne tržne segmente. 

4. Povezati in okrepiti trženje pod skupno tržno znamko Srce Slovenije, tako na domačem 
kot na tujih trgih. 

5. Izkoristiti geo pozicijo Srca Slovenije (bližina Ljubljane) za pozicioniranje destinacije in 
povečanje obiska s tujih trgov. 

RAZVOJNI 
6. Vzpostaviti učinkovito podporo za razvoj in trženje turistične ponudbe na ravni Srca 

Slovenije s povezavo do RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija in STO. 

7. Izboljšati kakovost turistične ponudbe za kakovostnejšo in bolj zapomljivo izkušnjo 
obiskovalca oziroma turista na celotnem območju. 

8. Izboljšati pozicijo turizma kot razvojne in podjetniške priložnosti na območju (in v posameznih 
občinah) in s tem povečevati zaposlovanje v turizmu. 

9. Spodbujati razvoj dobrih zelenih praks. 

10. Razvijati projekte za povečanje prepoznavnosti območja na krovni ravni, pri ciljnih 
segmentih.  

                                                 
17 Ne postavljamo si cilja povečanja TIC-ev v upravljanju občin, temveč so to »info točke« pri turističnih ponudnikih oziroma na 
turističnih točkah.  
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 V nadaljevanju tudi navajamo specifične cilje – za vsako od 5 prioritet delovanja. 

 
9.2 Strateške razvojno-trženjske prioritete  
 
 
Če želimo, da bomo uresničili vizijo, bo v obdobju, ki ga obravnava strategija, potrebno aktivno in 
osredotočeno delo na naslednjih področjih = ki hkrati predstavljajo STRATEŠKE (RAZVOJNO-
TRŽENJSKE) PRIORITETE delovanja: 

 
1. POVEZOVANJE in ORGANIZIRANOST: destinacijski management ter upravljanje učinkovitih 

podpornih razvojnih mrež in partnerstev. 
2. TRAJNOSTNI RAZVOJ in PONUDBA: razvoj prepoznavne, avtentične ponudbe, proizvodov, 

programov in doživetij po trajnostnih načelih. 
3. TRŽENJE: povezano, okrepljeno, učinkovito in inovativno trženje.  
4. IZKUŠNJA OBISKOVALCEV: oblikovanje kakovostne, avtentične, srčne in zapomljive izkušnje 

obiskovalca oziroma turista na celotnem območju Srca Slovenije. 
5. PREPOZNAVNOST in KROVNA ZNAMKA: izboljšanje prepoznavnosti destinacije (in skozi 

njo vseh ponudnikov) pod krovno tržno znamko Srce Slovenije. 
 
Shema št. 6: Prikaz strateških prioritet ter soodvisnosti med vizijo in prioritetami 
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9.3 Cilji in ključni koraki za dosego ciljev po strateških razvojno-trženjskih 
prioritetah 
 
 
Po posameznih PRIORITETAH opredeljujemo SPECIFIČNE CILJE (ki izhajajo iz strateških in 
podpirajo njihovo uresničevanje, a so konkretnejši) in KLJUČNE KORAKE (za vsako prioriteto 2, 
skupaj 10):  

 
 V celotnem dokumentu je opredeljen podrobnejši razvojni program za vsako prioriteto, poleg spodaj opredeljenih 10 korakov 
je opredeljenih še več aktivnosti, vsi pa so v akcijskem načrtu pretvorjeni v konkretne ukrepe (aktivnost, nosilci in termini).  
 
 
PRVA STRATEŠKA PRIORITETA:  
 
POVEZOVANJE in ORGANIZIRANOST: destinacijski management ter upravljanje 
učinkovitih podpornih razvojnih mrež in partnerstev. 
 
SPECIFIČNI CILJI na področju povezovanja in organiziranosti – destinacijskega 
managementa: 
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1. CILJ: Zagotoviti dolgoročno vzdržno in učinkovito upravljanje razvoja in trženja turizma 
na krovni ravni Srca Slovenije (vertikalna in horizontalna povezanost). 

 
2. CILJ: Okrepiti sodelovanje med vsebinskimi področji, projekti, vsemi deležniki 
(javnim, zasebnim in civilnim sektorjem) in občinami – znotraj območja Srca Slovenije kot 
tudi zunaj njega. 

 
2 ključna KORAKA na področju organiziranosti:  
 

1. KORAK: Vzpostavitev in zagon organizacijske platforme za izvajanje destinacijskega 
managementa na krovni ravni območja Srca Slovenije (znotraj Razvojnega centra Srca 
Slovenije, ki destinacijski management upravlja na krovni ravni, izvaja pa ga preko obstoječih 
turističnih organizacij na lokalnih območjih). 
 
2. KORAK: Vzpostavitev sistema usklajevanja in izkoriščanja sinergij med projekti na 
področju turizma, podjetništva, kulture, okolja, športa – vsi potekajo pod znamko Srce 
Slovenije (skupni imenovalec njihove valorizacije je prav turizem). 

  
 
 
DRUGA STRATEŠKA PRIORITETA:  
 
TRAJNOSTNI RAZVOJ in PONUDBA: razvoj prepoznavne, avtentične ponudbe, proizvodov, 
programov in doživetij po trajnostnih načelih. 
 
SPECIFIČNI CILJI na področju trajnostnega razvoja in ponudbe: 
 

3. CILJ: Znotraj krovne prepoznavnosti Srca Slovenije razviti prepoznavne integralne 
turistične proizvode in doživetja (začeti tržiti obstoječe proizvode in vzporedno razvijati nove) 
in s tem doseči bolj jasne asociacije, kaj ponuja Srce Slovenije. 
 
4. CILJ: Pod znamko Srce Slovenije na trg ponuditi dodelane in trženjsko privlačne 
programe (od nekajurnih in enodnevnih do večdnevnih programov v okviru identificiranih 7 
programskih sklopov  Glej strategijo proizvoda v poglavju 13. 
 
5. CILJ: Z razvojnimi partnerstvi in nudenjem inovativnega podpornega okolja spodbujati 
nadgradnjo obstoječe ponudbe in razvoj novih dobrih zelenih praks. 
 

2 ključna KORAKA na področju trajnostnega razvoja in ponudbe:  
 

3. KORAK: Oblikovanje prepoznavnih integralnih turističnih proizvodov na ravni 
območja Srca Slovenije – in pretvorba v trženjsko privlačne programe po meri ciljnih skupin. 

 
4. KORAK: Razvoj (in spodbujanje razvoja) zelenih dobrih praks (na ravni posameznih ponudnikov, 
posameznih destinacij in celotnega območja).  
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TRETJA STRATEŠKA PRIORITETA:  
 
TRŽENJE: povezano, okrepljeno, učinkovito in inovativno trženje.  
 
SPECIFIČNI CILJI na področju trženja (prodaje): 
 

6. CILJ: S prepoznavno znamko Srce Slovenije, dodelanimi trženjsko privlačnimi programi ter 
povezanim in okrepljenim trženjem in informiranjem (usmerjanjem gostov) povečati 
povpraševanje po enodnevnih izletih (po 10-odstotni stopnji letno) in večdnevnem bivanju 
na celotnem območju (povečanje po 4-odstotni stopnji letno). Cilj je že med osrednjimi kvantitativnimi 
cilji. 

 
7. CILJ: S privlačnimi in zaokroženimi programi povečati potrošnjo na obiskovalca 
(enodnevnega) oziroma turista (večdnevno bivanje) – za 25 % v obravnavanem obdobju. Cilj je že 
med osrednjimi kvantitativnimi cilji. 

 
8. CILJ: Zagotoviti učinkovita in presežna trženjska orodja pod znamko Srce Slovenije. 

 
2 ključna KORAKA na področju trženja (prodaje):  
 

5. KORAK: Vzpostavitev in upravljanje sodobnega in interaktivnega spletnega mesta 
Srca Slovenije kot turistične destinacije z odlično optimizacijo.  

 
6. KORAK: Povezovanje in združevanje sredstev pod znamko Srce Slovenije za skupne 
trženjske aktivnosti na domačem, v naslednji fazi pa tudi na tujih trgih (izkoriščanje 
navezave na RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija).  

 
 
 
ČETRTA STRATEŠKA PRIORITETA:  
 
IZKUŠNJA TURISTOV: oblikovanje kakovostne, avtentične, srčne in zapomljive izkušnje 
obiskovalca oziroma turista na celotnem območju Srca Slovenije. 
 
SPECIFIČNI CILJI na področju izkušnje obiskovalca: 

 
9. CILJ: Zagotoviti kakovostno izkušnjo obiskovalca – razviti pozitivno izkušnjo na vseh 
točkah (pred prihodom, v času obiska in po odhodu). 
 
10. CILJ: Pretvarjati vrednote znamke v konkretne, »materializirane« oblike. 
 
11. CILJ: Doseči, da vsi, ki delajo v turizmu, soustvarjajo ponudbo oziroma prihajajo v stik z 
gostom, poznajo in komunicirajo zgodbo Srca Slovenije. 
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2 ključna KORAKA na področju izkušnje obiskovalcev oziroma turistov:  
 

7. KORAK: Izobraževanje in usposabljanje ljudi na ključnih področjih (zgodba Srca 
Slovenije, komunikacija z gostom, trženje ponudbe, oblikovanje zelene ponudbe, trajnostna gradnja, 
skrb za gosta, tuji jeziki). 
 
8. KORAK: Oblikovanje in izvajanje »kriterijev – smernic za srčno in zeleno delovanje« 
na ravni celotnega območja ter enotnega načina za spremljanje zadovoljstva. 

 
 
 
PETA STRATEŠKA PRIORITETA:  
 
PREPOZNAVNOST in KROVNA ZNAMKA: izboljšanje prepoznavnosti destinacije pod 
krovno tržno znamko Srce Slovenije. 
 
CILJI na področju prepoznavnosti in krovne znamke: 
 

12. CILJ: Razviti prepoznavno in močno znamko Srce Slovenije (kot turistično 
znamko), ki bo v zavesti ciljnih obiskovalcev komunicirala zelo jasne predstave, kaj destinacija nudi 
(kakšno ponudbo, proizvode, doživetja). 

 
13. CILJ: Oblikovati ugled Srca Slovenije kot turistične destinacije, ki ponuja privlačna 
doživetja, tako v obliki nekajurnih ali enodnevnih izletov kot tudi nekajdnevnega oddiha. 

 
2 ključna KORAKA na področju prepoznavnosti in znamke:  
 

9. KORAK: Razvoj znamke Srce Slovenije kot močne in vseobsegajoče platformo za učinkovitejše 
uveljavljanje posameznih znamk, destinacij, produktov in ponudnikov − akterji s kakovostno 
ponudbo na območju (zasebni, javni, civilni sektor) uporabljajo znamko Srce Slovenije v 
vseh svojih razvojnih in trženjskih aktivnostih.  
 
10. KORAK: Priprava in zagon projektov, ki podpirajo realizacijo zastavljenih ciljev – 
(po čem postane Srce Slovenije prepoznavno – »7 podvizij«).  

 
  
 V poglavju 10 za vsako od prioritet podrobneje predstavljamo pričakovane rezultate, problematiko, cilje, ključne dejavnike 
uspeha, smernice, aktivnosti in konkretne ukrepe.  
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9.4 Prikaz soodvisnosti vizije, strateških prioritet delovanja in korakov 
 

Srce Slovenije postane 
priljubljena trajnostna turistična destinacija 

v središču Slovenije, 
ki je pod skupno znamko Srce Slovenija 

združila močen utrip celotnega območja in 
na prepoznaven način povezala 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.

TRAJNOSTNI RAZVOJ & PONUDBA: 
Razvoj prepoznavne, avtentične ponudbe, 

proizvodov, programov in doživetij, po 
trajnostnih načelih.

KROVNA ZNAMKA & PREPOZNAVNOST:
Izboljšanje prepoznavnosti destinacije pod 

krovno tržno znamko Srce Slovenije.

TRŽENJE: 
Povezano, okrepljeno, učinkovito in 

inovativno trženje (dva glavna stebra so trženjski 
programi in sodoben tržno naravnan portal)

IZKUŠNJA OBISKOVALCEV: 
Oblikovanje kakovostne, avtentične, srčne in 
zapomljive izkušnje obiskovalca na celotnem 

območju Srca Slovenije.

POVEZOVANJE & ORGANIZIRANOST: 
Destinacijski management in upravljanje 
učinkovitih podpornih razvojnih mrež in 

partnerstev.

1.

2.

3.

4.

5.

D. KORAKI ZA DOSEGANJE VIZIJE 
(po strateških prioritetah)

A. VIZIJA Srca Slovenije
(na področju turizma)

1.

2.

3.

4.

KORAK 2: 
Vzpostavitev sistema 

za izkoriščanje sinergij 
med projekti na 

področju turizma, 
podjetništva, kulture, 

okolja, športa - vsi 
potekajo pod znamko 

Srce Slovenije. 

KORAK 4: 
Razvoj (spodbujanje 

razvoja in povezovanje) 
zelenih dobrih praks (na 

nivoju posameznih 
ponudnikov, posameznih 

destinacij in celotnega 
območja).

KORAK 6: 
Združevanje sredstev pod znamko 
Srce Slovenije za skupne trženjske 
aktivnosti na domačem in na tujih 

trgih (ob tem tudi preko RDO Ljubljana -
Osrednja Slovenija).

KORAK 8: 
Oblikovanje in implementacija 
"kriterijev - smernic za srčno in 

zeleno delovanje" na nivoju 
celotnega območja ter načina za 

spremljanje zadovoljstva. 

KORAK 10: 
Priprava in zagon projektov, ki 

podpirajo realizacijo 
zastavljenih ciljev - po čem 

postane Srce Slovenije 
prepoznavno. 

KORAK 9: 
Znamko Srce Slovenije 

razviti kot močno in 
vseobsegajočo platformo za 
bolj učinkovito uveljavljanje

posameznih znamk, 
destinacij, produktov in 

ponudnikov. 

KORAK 7: 
Izobraževanje in 

usposabljanje ljudi na 
ključnih področjih.

KORAK 5: 
Vzpostavitev in upravljanje 

sodobnega in interaktivnega 
spletnega mesta

Srca Slovenije kot turistične 
destinacije.

KORAK 3: 
Oblikovanje prepoznavnih 

integralnih turističnih 
proizvodov 

na nivoju območja Srca 
Slovenije - in pretvorba v 

trženjsko privlačne programe, 
po meri ciljnih skupin.

KORAK 1: 
Vzpostavitev organizacijske 

platforme za izvajanje 
destinacijskega managementa 
na nivoju celotnega območja 

Srca Slovenije.

5.

PRVIČ: Prepoznavna izletniška destinacija v Sloveniji za 
srčna, privlačna in avtentična nekajurna in enodnevna 

doživetja, po meri obiskovalca.

DRUGIČ: Skozi lego v srcu Slovenije (in v zaledju Ljubljane) 
postane prepoznavna kot destinacija, ki je odlično 

izhodišče za odkrivanje območja, regije Ljubljana (!)–
Osrednje Slovenije in drugih regij. 

TRETJIČ: 
Na tujem (tudi domačem) trgu si razvije pozicijo zanimive 

zelene destinacije 
za kratek oddih (sprostitev, aktivno in odkrivanje), kot 
privlačna alternativa sicer bolj poznanim slovenskim 

destinacijam (prednost bližine Ljubljane).  

ČETRTIČ: Območje številka 1 v Sloveniji 
po bogatem in prepletenem utripu na vseh ravneh,
združenim pod skupno znamko Srce Slovenije - turistični, 

podjetniški, razvojni, kulturni, prireditveni. 

PETIČ: Destinacija številka 1 v Sloveniji 
za razvoj zdravega življenjskega sloga – vrt Slovenije

(aktivno in zdravo preživljanje prostega časa –
aktivno in v naravi, pridelava in uživanje zdrave, lokalne in po 

možnosti ekološko pridelane hrane).

ŠESTIČ: Najbolj prijazna destinacija v Sloveniji za 
obiskovalce z avtodomi.

SEDMIČ: Prva destinacija v Sloveniji v celoti pokrita z 
omrežjem WI FI (pokrite vse točke, kjer se 

zadržujejo turisti, izkoriščanje sodobnih IKT).

KROVNI STRATEŠKI MODEL:

Razvijamo TRAJNOSTNI TURIZEM, 
z močno poudarjeno noto 

lokalnega & avtentičnega in pod znamko Srce 
Slovenije.
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9.5 Krovni razvojno-trženjski koncept 
 
 
Najprej pojasnjujemo krovni razvojni koncept oziroma razvojno usmeritev, nato pa za boljše razumevanje 
celovitosti tega koncepta pojasnjujemo tudi pojem TRAJNOSTNI TURIZEM. 
 
 

 
Krovni KONCEPT  

turizma na območju in  
pod tržno znamko Srce Slovenije je 

 trajnostni (= zeleni) turizem. 
 

 
 
KAKO RAZUMEMO TRAJNOSTNI (= ZELENI) TURIZEM 

 
Razumemo ga v celotnem pomenu besede trajnostni 18  – kot turizem, ki prinaša največjo vrednost 
(ekonomsko, družbeno-kulturno in okoljsko) s kar najmanj negativnimi učinki na naravno in družbeno okolje, ob tem 
pa prinaša vrednost za: 
 

1. OBISKOVALCE (mednarodna praksa dokazuje, da so v destinacijah, ki razvijajo trajnostni turizem, 
doživetja bolj kakovostna, avtentična, pristna, izkušnja obiskovalca v destinaciji pa bolj 
poglobljena in pozitivna).  

 
2. PODJETJA (trendi in mednarodna praksa dokazujejo, da zelene prakse dosegajo boljšo pozicijo in 

ugled na trgu, lažje pritegnejo zahtevnejše segmente, pritegnejo in zadržijo kakovostnejše 
kadre, v prihodnosti pa bodo bolje pripravljeni na zakonodajo, imeli bodo boljše možnosti za pridobivanje 
raznih evropskih in drugih finančnih sredstev, bodo privlačnejši za investitorje). 

 

                                                 
18 Beseda »Green« se je najprej nanašala le na okoljska vprašanja, danes pa trajnostni oziroma zeleni turizem (Green Tourism) 
zaobjema vse vidike trajnostnega turizma: po definiciji UNWTO so to okoljsko, družbeno in ekonomsko področje delovanja, 
vključuje pa tudi korporativno družbeno odgovornost. Trajnostni turizem je odgovorni turizem – takšen, ki spoštuje 
potrebe okolja, ljudi, ki tam živijo, lokalnega gospodarstva in obiskovalcev – danes in za jutri. Trajnostni turizem: 

 minimizira vplive turizma na okolje in hkrati maksimira njegovo prilagoditev podnebnim spremembam, 
 zagotavlja dolgoročno gospodarjenje (spodbuja načrtovanje razvoja tako, da postavlja pravočasne in pravilne omejitve, ki 

ohranjajo naravne habitate, kulturno dediščino, lokalno kulturo in splošno privlačnost okolja), 
 prinaša družbenoekonomske koristi, pravično porazdeljene med vse deležnike, 
 spoštuje družbeno-kulturno avtentičnost lokalne destinacije, 
 prizadeva si za »kvaliteto« in »kvantiteto« (uspeh se ne meri le po številu prihodov in nočitev, temveč tudi po dolžini 

bivanja, strukturi potrošnje in kakovosti izkušnje). 
Pogosto se trajnostni turizem razume povsem napačno. Trajnostni turizem ne pomeni, da se lahko izvaja le na naravnih področjih. Te 
omejitve ni! Načela in prakse trajnostnega turizma se lahko prenesejo v vse oblike turizma ter v vse vrste destinacij, tako v nišne 
produkte kot tudi v bolj množični turizem.  
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3. (Naravno in družbeno) OKOLJE (zavarovanje naravnih vrednot, ohranitev biotske pestrosti ter ohranitev 
in krepitev krajinske pestrosti; z razvojem območja kot turistične destinacije so v ospredju skrb za bolj 
urejeno in čisto okolje, zmanjševanje negativnih vplivov izpustov toplogrednih plinov na okolje, vključevanje in 
oživljanje dediščine, graditev proizvodov na dediščini, izhajanje iz identitete lokalnega okolja, zaposlovanje 
lokalnega prebivalstva itd.). 

 
4. LOKALNO SKUPNOST in LJUDI, KI TU ŽIVIJO (kakovostnejše okolje za življenje – nove priložnosti, 

čisto in urejeno okolje, nove zaposlitvene priložnosti). 
 
 
Shema št. 7: Prikaz treh (oziroma z dodatnim podnebnim stebrom štirih) stebrov trajnostnega turizma 
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9.5.1 Smernice za izvajanje trajnostnega turizma 
 
 
Trajnostne aktivnosti na ravni destinacije razdelimo na 3 PODROČJA: 

 
 

1. PRVIČ: Območje je »zeleno« (zelena dejstva), kar pomeni, da je ponudba osnovana na naravi 
(to seveda še ne pomeni, da je trajnostna); območje je v veliki meri ruralno in umeščeno v privlačno 
naravno okolje, ki ga na severu mejijo Kamniško-Savinjske Alpe, na jugu pa dolenjski griči, ob tem pa 
so že tudi konkretni primeri trajnostnega delovanja (na območju trenutno, v začetku leta 2011 še 
edini z marjetico EU certificirani ponudnik). 

2. DRUGIČ: Usmerjamo se v razvoj po trajnostnih načelih (trajnostni razvoj), kjer je ključno 
sodelovanje vseh ključnih deležnikov ( glej shemo št. 8 v nadaljevanju, kjer opredeljujemo vlogo različnih 
deležnikov) – od občinske ravni in destinacijske organizacije do posameznih ponudnikov.  

3. TRETJIČ: »Zeleno« trženje in komuniciranje (kjer trajnostno ponudbo tudi predstavimo, 
komuniciramo). 

 
 
Shema št. 8: Shematski prikaz Kaj pomeni, da Srce Slovenije udejanja trajnostni razvoj 
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Kateri so KLJUČNI TEMELJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJNEGA KONCEPTA za Srce Slovenije 
– po treh ključnih stebrih trajnostnega razvoja 

 
 
POMEMBNO: Spodaj navajamo predvsem ključne aktivnosti, ki izhajajo iz pričujoče strategije. Glede na izredno 
kompleksno problematiko trajnostnega razvoja bi bilo treba izdelati podroben načrt trajnostnega managementa 
na področju turizma (z upoštevanjem Globalnih standardov trajnostnega ravnanja (Global Sustainable Tourism Criteria 
– GSTC, UNWTO) in Sistema indikatorjev za trajnostne turistične destinacije (Indicator System for Sustainable Tourism 
Destinations, Evropska komisija) s povezavo z drugimi področji načrtovanja in delovanja na ravni občin in ponudnikov (načrt 
delovanja za vse tri ravni, kot jih predstavljamo v naslednji shemi). Aktivnost smo opredelili v akcijskem načrtu. 
 
OKOLJSKI STEBER 
 

1. TRAJNOSTNO DELOVANJE NA RAVNI POSAMEZNIH OBČIN (ločevanje odpadkov, 
spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, ureditev javnega prevoza, spodbujanje energetsko 
učinkovite gradnje, energetska prenova stavbne kulturne dediščine, izkoriščanje finančnih virov za 
energetsko učinkovite gradnje in prenove, čistilne naprave, energijsko učinkovita javna razsvetljava 
ter ne nazadnje izdelava lokalnih energetskih načrtov, ki so podlaga za začetek izvajanja 
ukrepov s področij učinkovite rabe energije, večjega vključevanja lokalnih obnovljivih virov energije v 
sisteme oskrbe ter v smeri ekonomsko učinkovite in okoljsko sprejemljive oskrbe z energijo pri vseh 
skupinah porabnikov). Nekatere občine se že aktivno usmerjajo v trajnostni razvoj (npr. Šentrupert), 
spet v drugih občinah pa določeni kraji ali vasi (aktivnosti Velike Preske, term Snovik). Pomembno je, 
da tudi druge občine prepoznajo te priložnosti in začnejo delati konkretne korake v tej smeri. 

2. SPODBUJANJE RAZVOJA JAVNEGA PREVOZA in okolju bolj prijaznih načinov 
prometa. 

3. AKTIVNA USMERITEV V EKOLOŠKO KMETOVANJE. 
4. Uvajanje OKOLJU PRIJAZNEGA POSLOVANJA V ADMINISTRACIJI (pridobitev 

certifikata za okolju prijazno pisarno, za zmanjšanje ogljičnega odtisa v okviru Umanotere – na ravni 
občinskih uprav, pisarn turističnih ponudnikov). 

5. Podpiranje projektov, ki prispevajo k OHRANJANJU BIODIVERZITETE. 
6. RAZVOJ »ZELENIH PRIREDITEV« (brez plastike, ločevanje odpadkov, zagotovljen dostop z 

javnim prevozom itd.). 
7. MERITVE OGLJIČNEGA ODTISA na ravni posameznih turističnih ponudnikov. 

 
 
DRUŽBENO-KULTURNI STEBER 
 

1. Lokalna in ekološko pridelana hrana – MREŽA SAMOOSKRBE (in njena vključitev v 
turistične kanale v obliki oskrbe turističnih objektov, degustacij, prikazov pridelave in nakupov).  

2. POVEZAVA in PROMOCIJA PRODUKTOV PODEŽELJA. 
3. OHRANJANJE NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE – prikazi običajev, obrti, šeg, navad, 

znanja itd., ki se aktivno vključijo v turistični proizvod in programe. 
4. VKLJUČEVANJE KULTURNE DEDIŠČINE v ponudbo – povezovanje ponudbe. 
5. IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU in zaposlitvenih 

priložnosti (projekti v okviru LAS Srca Slovenije). 
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6. Spodbujanje razvoja dodatne ponudbe, ki gradi na AVTENTIČNOSTI. 
7. Zaščita lokalnih produktov z GEOGRAFSKIM POREKLOM. 
8. Razvoj AVTENTIČNE KULINARIKE. 
9. OBLIKOVANJE TURISTIČNIH PROIZVODOV, ki vključujejo naravno in kulturno dediščino 

in odražajo lokalno identiteto.  
10. UPORABA ELEMENTOV lokalne umetnosti, obrti, kulturne dediščine tudi v poslovanju, dizajnu, 

dekoraciji, hrani, trgovinah. 
11. ORGANIZACIJA PRIREDITEV in dogodkov, ki podpirajo lokalno kulturo in identiteto. 
12. Razvoj projektov, v katerih lahko prebivalci in turisti s PROSTOVOLJNIM DELOM pripomorejo 

k razvojnim projektom območja. 
13. Razvoj koncepta EKO TRŽNIC na območju, ki lahko postanejo prepoznaven element ponudbe. 
14. Razvoj avtentičnih SPOMINKOV SRCA SLOVENIJE. 
15. PROJEKT »VRT SLOVENIJE« (gre pravzaprav za projekt, kako skrbeti za sebe in za svoje 

zdravje; temelji na več elementih, kot so: nudenje zemljišča v najem za pridelavo svojega sadja in 
zelenjave z enotno leseno hiško, ki je pripravljena po standardih trajnostne gradnje, izobraževalni 
center za zdrav življenjski slog in delavnice za peko kruha, za pripravo zdrave hrane, tečaji, kako kar 
najbolje »preživeti«, vključevanje priznanih strokovnjakov po področjih itd.). 
 

EKONOMSKI STEBER 
 

1. Povezovanje ponudbe v zaokrožena doživetja – v integralne turistične proizvode (ki vključijo več 
aktivnosti in POVEČAJO POTROŠNJO NA OBISKOVALCA). 

2. Organizacija in izvajanje programov vodenja po območju v izvedbi LASTNIH oziroma 
LOKALNIH AGENCIJ. 

3. SPODBUJANJE ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI na podeželju (projekti LAS Srca Slovenije). 
4. Aktivnosti za IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI ponudbe na območju. 

 
NA RAVNI VSEH TREH STEBROV 
 

1. IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA (vključno z osveščanjem in motiviranjem) ponudnikov in drugih 
deležnikov za udejanjanje trajnostnega razvoja. 

 
 Glej shemo št. 9 v nadaljevanju o pristojnostih in odgovornosti glede na skupino deležnikov. 
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Shema št. 9: Katere so osrednje naloge ključnih deležnikov na področju trajnostnega razvoja turizma 
(katere so pristojnosti) 
 
 

Občina je odgovorna za 
razvojne ukrepe

na področju gospodarstva, 
negospodarstva, 

okolja in prostora, 
ki morajo slediti in uresničevati 
principe trajnostnega razvoja  

(prostorsko planiranje, 
urbanistično načrtovanje, 

gospodarska in celotna javna 
infrastruktura, varstvo okolja, 
varovanje naravne in kulturne 
dediščine, politika kmetijstva, 
gozdarstva, lova in ribolova, 

družbene dejavnosti).

OSREDNJE NALOGE 
KLJUČNIH DELEŽNIKOV 

NA PODROČJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA –
(KAJ SO PRISTOJNOSTI)

OBČINA 

Turistični ponudniki v 
trajnostnem razvoju 

prepoznavajo svojo poslovno 
priložnost – da se boljše 

pozicionirajo, dosegajo višjo 
ceno in so dolgoročneje 

konkurenčnejši
(razvoj zelenih proizvodov in zelene 

ponudbe, trajnostna gradnja, 
zmanjševanje porabe energije, vode 
in odpadkov, uporaba obnovljivih 

virov energije, povezovanje z 
destinacijo in razvijanje lokalnega 

karakterja ponudbe, lokalna delovna 
sila, vključevanje lokalnih izdelkov in 

hrane v ponudbo).

TURISTIČNI 
PONUDNIKI

Trženje po principih 
trajnostnega razvojnega 

koncepta (management razvoja 
zelenih proizvodov, vzpostavitev 
ustreznih distribucijskih kanalov, 

promocija zelene ponudbe).
Pomembna naloga je 

usmerjanje, spodbujanje, 
izobraževanje in osveščanje 

vseh turističnih in s turizmom 
povezanih ponudnikov, ki 

oblikujejo ponudbo destinacije, 
da v trajnostnih poslovnih 

konceptih in zelenih proizvodih 
prepoznajo svojo poslovno 

priložnost.

TURISTIČNE 
ORGANIZACIJE

Razvojni ukrepi
Razvoj trajnostne  

ponudbe in 
zelenih proizvodov

Trženje 
in osveščanje na področju 
trajnostnega delovanja

Aktivnosti se prepletajo in so soodvisne. 

SODELOVANJE IN KOORDINACIJA 
MED POSAMEZNIMI DELEŽNIKI. 
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9.6 Krovni razvojni princip – smernice  
 
 
Kakšen je krovni RAZVOJNI PRINCIP = 10 ključnih smernic: 
 

1. SKUPNO SODELOVANJE POD TRŽNO ZNAMKO SRCE SLOVENIJE JE 
PLATFORMA, skozi katero se učinkoviteje in uspešneje plasirajo vsi razvojni, 
investicijski in drugi projekti, ki se razvijajo na ravni posameznih občin. 
  

2. Temelj delovanja je močno in razvito RAZVOJNO PARTNERSTVO SRCA 
SLOVENIJE, ki daje kakovostno in že delujočo, operativno podlago v obliki številnih razvojnih, 
podjetniških in turističnih projektov – okrepitev slednjih v skladu z zastavljeno strategijo.  
 

3. DOSEGANJE SINERGIJ MED TREMI STEBRI ZA RAZVOJ ZNAMKE SRCA 
SLOVENIJE: (1) naše okolje, (2) podjetništvo in (3) turizem − turizem razviti kot 
platformo, skozi katero se povezujejo in valorizirajo vse aktivnosti s področja podjetništva in 
našega okolja (turizem kot tretji steber, ki pa pomembno povezuje in udejanja prva dva). 
 

4. DOSTOP DO AKTUALNIH RAZPISOV in pomoč pri pridobivanju nepovratnih 
sredstev in drugih spodbud za uresničevanje podjetniških in razvojnih projektov (na ravni 
ponudnikov, občin in celotnega območja). 
 

5. USMERJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA AVTENTIČNIH IN ZELENIH DOBRIH 
PRAKS – po načelih trajnostnega razvoja. 
 

6. TRAJNOSTNI RAZVOJ SE ZAČENJA NA RAVNI POSAMEZNIH OBČIN, v njihovih 
razvojnih programih. Brez bazičnega trajnostnega razvoja ni trajnostne destinacije! 
 

7. POD KROVNO TRŽNO ZNAMKO SRCE SLOVENIJE SE VODIJO »RAZVOJNI« 
PROJEKTI (in iščejo finančni viri), ki večajo prepoznavnost celotnega območja in vseh 
posameznih akterjev (izvedba projektov – po čem postane Srce Slovenije prepoznavno in tudi 
drugih).  
 

8. RAZVOJ POENOTENIH ELEMENTOV PONUDBE, ki skupaj prispevajo k močnemu 
in prepoznavnemu utripu (privlačna, povezana, avtentična in srčna doživetja). 
 

9. V razvoj in upravljanje turizma AKTIVNO VKLJUČITI VSE DELEŽNIKE IN CELOTNO 
OBMOČJE (veliko dela bo potrebnega prav na območju za identificiranje z znamko Srce 
Slovenije in navduševanje domačinov za to, da v turizmu prepoznajo podjetniško priložnost). 
 

10. Poudarek je na ELEMENTIH INOVATIVNOSTI – sistematično in strateško delo pri razvoju 
inovativnih pristopov.  
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9.7 Krovni trženjski princip – smernice  
 
 

Kakšen je krovni TRŽENJSKI PRINCIP = 10 ključnih smernic: 
 

1. Temeljna podlaga je POVEZOVANJE POD SKUPNO ZNAMKO SRCE SLOVENIJE 
(večina občin oziroma krajev ni dovolj turistično privlačna, sploh pa ne konkurenčna in sami ne 
morejo doseči želene prepoznavnosti na trgu – skupna znamka pa daje to osnovno 
platformo, tako za lažje geografsko pozicioniranje kot za vsebinsko prepoznavnost; za 
Kamnik, ki velja za edino razvito turistično destinacijo na območju, pa povezovanje in združevanje 
odpirata nove tržne priložnosti in večanje prepoznavnosti, tudi s sodelovanjem Srca Slovenije v 
okviru regijskega povezovanja z RDO Ljubljana – Osrednja Slovenije). 
 
 Identiteta in upravljanje Srca Slovenije kot znamke – z vidika turistične destinacije je opredeljeno v 
poglavju 11. 
 

2. Strategija usmerja VSE KRAJE, DESTINACIJE IN PONUDNIKE NA OBMOČJU V 
POVEZOVANJE IN ISKANJE SINERGIJ za ustvarjanje večje prepoznavnosti – tako 
celotnega območja kot posameznika znotraj območja. Posamezni kraji in že obstoječe 
turistične destinacije znotraj območja se povezujejo – gradijo na svoji 
komplementarnosti in ne konkurenčnosti (ne tekmujejo med seboj, saj imajo različno 
ponudbo). Skupaj smo močnejši! KONCEPT POVEZOVANJA JE, KOT SLEDI: 
 

a. Prepoznavnost območja (sploh na tujih trgih, za lažje pozicioniranje območja 
pa tudi na domačem) v največji meri GRADI NEKAJ PREPOZNAVNIH 
TURISTIČNIH TOČK: Kamnik kot staro mestno jedro, Velika planina, terme Snovik, 
Arboretum Volčji Potok, grad Bogenšperk, samostan Stična – to so že danes »vlečni 
konji« turizma na območju (in bodo tudi v prihodnosti), na to pa se navezujejo vse ostale 
»manjše« turistične točke oziroma turistične točke v razvoju. 

 
b. MANJŠE TURISTIČNE TOČKE IZREDNO POMEMBNO PRISPEVAJO K 

PRIVLAČNOSTI IN PESTROSTI DOŽIVETIJ CELOTNEGA SRCA 
SLOVENIJE (tako za gosta, ki je nastanjen v destinaciji, ki ima nastanitvene zmogljivosti, 
kar pa sta predvsem Kamnik in Domžale, v zelo majhnem obsegu pa druge občine, kot 
tudi za enodnevnega domačega ali tujega obiskovalca, ki pride na območje) – danes sta 
trend povezana ponudba in oblikovanje celostnih doživetij, ki ju lahko zagotovi 
le povezovanje med ponudniki in znotraj destinacije oziroma s sosednjimi 
destinacijami. 

 
c. V primeru stacionarnega turizma so gostje nastanjeni tam, kjer so 

nastanitvene zmogljivosti, OD TAM PA ODKRIVAJO ŠIRŠE OBMOČJE (na 
podlagi pripravljenih programov – cilj je, da se udeležujejo organiziranih programov, saj je 
potrošnja na gosta na ta način lahko večja; seveda pa lahko odkrivajo območje tudi v lastni 
režiji, a na podlagi namigov, priporočil, podanih v programih in seveda na internetu ter v 
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promocijskih gradivih). Glede na zastavljeni koncept, v katerem je eden od sedmih 
programskih sklopov tudi Srce Slovenije za odkrivanje regije in Slovenije ( glej strategijo 
proizvoda v poglavju 14), lahko od tu odkrivajo tudi Ljubljano, širšo regijo in Slovenijo (kar 
je že od začetka trženjski koncept hotela Ambient iz Domžal). 

 
d. V primeru IZLETNIŠKEGA TURIZMA pa gostje odkrivajo območje na podlagi 

pripravljenih programov – ki se jih udeležijo v organizirani obliki, lahko pa jim ti 
programi zgolj služijo kot namig, da si nato prilagodijo svoj obisk. Ko gre za tujega 
gosta, ki biva v Ljubljani ali na primer na Bledu, so to skoraj zagotovo 
organizirani programi, v primeru individualnega domačega gosta (Ljubljana ali 
pa od drugod iz Slovenije) so to lahko tudi individualni obiski. Programi so v 
vsakem primeru pomemben motivator za obisk. 
 

e. S tem, ko povezujemo ponudbo v zaokrožena doživetja (po programskih sklopih, kot smo jih 
opredelili v nadaljevanju v poglavju Strategije proizvodov, št. 13), SPODBUJAMO RAZVOJ 
TUDI MANJŠIH TURISTIČNIH TOČK, ki same težko dosegajo prepoznavnost. Le-
te na ta način krepijo svojo pozicijo, povečuje se obisk, spodbuja razvoj ponudbe, sčasoma 
pa lahko okrepijo tudi svojo vlogo kot »stacionarne« točke, čeprav za krajša 
bivanja in predvsem v konceptu podeželskega turizma.  

 
f. Ta trženjski koncept ne pomeni, da posamezni kraji/destinacije ne morejo tudi 

samostojno nastopati na trgu (domačem ali tujem) – vendar VEDNO 
UPORABLJAJO KROVNO ZNAMKO SRCE SLOVENIJE, ali vzpostavljati 
projektne povezave z novimi partnerji, pri čemer pa je treba za večje učinke slediti načelu 
osredotočanja in konsistentnosti. 

 
3. SPODBUJANJE PRETOČNOSTI IN KROŽENJA OBISKOVALCEV OZIROMA 

TURISTOV (med njimi tudi domačini) ZNOTRAJ OBMOČJA (po načelih interne prodaje 
in navzkrižnega trženja) – tako enodnevnih oziroma izletniških obiskovalcev kot tudi tistih, ki so 
stacionirani v določeni destinaciji. Vsaka točka hkrati informira o drugi ponudbi (podaja 
informacije o svoji ponudbi in informacije o ponudbi celotnega Srca Slovenije). Ob tem pa 
poteka tudi spodbujanje notranjega pretoka domačinov po območju (domačini so tudi 
pomembna ciljna skupina, tudi za večje poznavanje in identificiranje z znamko). KONCEPT 
(SPODBUJANJA) KROŽENJA GOSTOV TEMELJI NA NASLEDNJIH SMERNICAH: 

 
a. OBLIKOVANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV, ki vključujejo po več 

ponudnikov – in povezujejo različne kraje (občine) ter trženje teh programov 
preko »info točk« (lahko poteka tudi prodaja, lahko pa se zgolj usmerja na 
organizatorja/izvajalca). 

b. OBLIKOVANJE KROŽNIH TUR po različnih temah in z različnim trajanjem (če ima 
nekdo na voljo nekaj ur, dan ali več dni, s tem dobi zelo operativne in privlačne predloge, 
kaj lahko na območju počne in vidi).  

c. VZPOSTAVITEV »INFO TOČK«, preko katerih je mogoče dobiti informacije o 
celem območju Srca Slovenije (število smo si zastavili v kvantitativnih ciljih, projekt pa je v 
akcijskem načrtu). 

d. Vsi turistični ponudniki MORAJO POZNATI ZGODBO IN TRŽENJSKI 
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KONCEPT SRCA SLOVENIJE, da lahko usmerjajo obiskovalce in jim priporočajo, kaj 
si še lahko ogledajo. 

e. KONCEPT SPLETNEGA MESTA pri tem odigra najpomembnejše mesto. Zasnovan 
mora biti zelo trženjsko (pogosto so turistična spletna mesta preveč statična in zgolj 
nizajo posamezne možnosti) – kjer si lahko obiskovalec glede na čas in želje, ki jih ima, 
»meče« posamezne turistične točke v košarico oziroma v naslednji fazi spletno mesto 
omogoča sestavljanje individualnih programov – da si lahko vsak posameznik sestavi 
(krožno) turo. 

 
4. KROVNI PROGRAMI SRCA SLOVENIJE SO OBLIKOVANI TAKO, DA 

OBRAVNAVAJO DOLOČENO TEMO (npr. Trkamo na vrata dediščine) ali 
OBMOČJE (območje Kamnika, Litije ali Zasavja) – s tem pa vedno vključujejo več 
ponudnikov in doživetij ter tako presegajo občinske meje. Prizadevamo si za pokritje vseh 
tem in vseh krajev, ki imajo turistične točke oziroma ponudbo, ki je kakovostna in organizirana za 
sprejem gostov (pomen standardov kakovosti, kar npr. še posebej velja za turistične kmetije, ki 
pridelujejo hrano in imajo tudi možnost prodaje). 
 

5. Prepoznavnost na ravni območja Srca Slovenije je treba graditi v smeri, ki 
OMOGOČA DIFERENCIACIJO OBMOČJA OD DRUGIH DESTINACIJ V SLOVENIJI 
(in pozicioniranje tudi v tujini), z inovativnimi projekti in pristopi.  
 

6. Izkoriščanje trženjskih povezav S SODELOVANJEM NA RAVNI REGIJE LJUBLJANA 
– OSREDNJA SLOVENIJA, še posebej na tujih trgih.19  
 

7. LEGA SRCA SLOVENIJE V ZELENEM ZALEDJU LJUBLJANE daje območju in 
ponudbi veliko priložnost in dodatno privlačnost – na domačem trgu pomembno črpa iz 
velike baze prebivalcev za obisk območja Srce Slovenije v obliki izletniškega turizma ter tudi iz 
drugih krajev v Sloveniji (pa tudi obisk tujih gostov, ki bivajo v Ljubljani;  ciljne skupine smo 
opredelili po programskih sklopih v poglavju 12), na tujih trgih pa je območje odlična 
alternativa za ugodnejše in drugačno bivanje ter odkrivanje Ljubljane, območja in 
Slovenije.  
 

8. SPODBUJANJE RAZVOJA IN OBLIKOVANJA INTEGRALNIH TURISTIČNIH 
PROIZVODOV, ki izhajajo iz identitete območja ter omogočajo srčno in avtentično 
odkrivanje in doživljanje območja.  
 

9. POUDAREK JE PREDVSEM NA VEČJI PORABI NA OBISKOVALCA/TURISTA in ne 
zgolj na večjem številu obiskovalcev, kar se dosega na eni strani s povezovanjem in 
konceptom oblikovanih programov (ki vključujejo več storitev) ter na drugi z razvojem dodatne 
ponudbe, s katero je mogoče narediti doživetje pestrejše, potrošnjo na obiskovalca pa večjo. 
 

10. Razvojno-trženjski model USMERJA DESTINACIJE K RAZVOJU JASNE, LE 

                                                 
19 Osnutek modela, vzpostavitve in delovanja RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija (in način povezovanja) je bil pripravljen med 
decembrom 2010 in februarjem 2011 za prijavo na Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR 
za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij. V primeru uspešno pridobljenih sredstev bo v letu 2011 izdelana strategija 
na ravni regije, pri kateri bo aktivno sodelovalo tudi Srce Slovenije. 
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POSAMEZNI DESTINACIJI LASTNE IDENTITETE, na kateri temelji razvoj ponudbe in 
prodajnih programov (po kateri postane prepoznavna v okviru območja Srca Slovenije, 
hkrati pa s to identiteto prispeva k atraktivnejši in konkurenčnejši ponudbi Srca 
Slovenije kot turistične destinacije na krovni ravni) – hkrati gre za koncept mreženja, 
povezovanja.  
 
V OKVIRU STRATEGIJE SE PREDLAGAJO NASLEDNJE USMERITVE 
POSAMEZNIH OBČIN, ki presegajo meje, saj delovni predlagani koncept pomeni, da 
občina nosilka povezuje in vključuje tudi druge občine in deležnike od drugod pod temo, ki jo 
razvija (mreženje): 
 
a. Šentrupert: DEDIŠČINA KOZOLCEV (gre za obstoječi, načrtovani projekt gradnje 

muzeja na prostem – kozolci). Na južnem robu Šentruperta bo postavljenih 19 kozolcev, ki 
nimajo prihodnosti na mestu nastanka in propadajo, hkrati pa bo vzpostavljena tudi mreža 
ohranjenih in predstavljenih lesenih objektov na mestu nastanka, deloval pa bo tudi Center 
lesarskih veščin in znanj na Veseli Gori, kjer bo zbrano vse gradivo na temo lesa in kozolcev. 
Prostor med kozolci in pod njimi bo razdeljen na kozolce, ki bodo prikazovali razvoj kozolca, 
na kozolce, namenjene tradicionalni rabi (v okolici bodo posajene tradicionalne poljščine), in 
na kozolce, ki bodo služili kot kulisa prireditvenemu prostoru za glasbene dogodke, razstave 
… 

b. Ivančna Gorica: RAZVOJ ZELIŠČARSTVA (Samostan Stična je bil v vsej svoji dolgoletni 
zgodovini versko in kulturno središče, sloves stiškega zeliščarstva pa je razširil zlasti pater 
Simon Ašič. V samostanski prodajalni je že danes moč kupiti raznovrstne zeliščne mešanice, 
kar je odlična podlaga za nadgradnjo in razširitev proizvoda ter njegovo vključitev v območje, 
poleg tega pa v samostanski vrtnariji vzgojijo več kot 250.000 okrasnih rastlin letno; 
cistercijanska opatija Stična je leta 1992 ustanovila družbo SITIK d.o.o., da bi omogočila 
širšemu krogu ljudi dostop do bogate dediščine patra Simona Ašiča). 

c. Šmartno pri Litiji: RAZVOJ MOJSTRSKIH VEŠČIN (Grad Bogenšperk ima potenciale, 
da oživlja tradicionalne obrti – in postane evropska šola obrti; to so obrti, s katerimi so se v 
preteklosti ljudje preživljali na območju, kot so kovaštvo, lesarstvo, tkalstvo, mlinarstvo itd.). 

d. Kamnik: SREDNJEVEŠKA DEDIŠČINA (Kamnik kot staro mestno jedro postane 
osrednji povezovalec in razvojnik koncepta Trkamo na vrata dediščine in oživlja srednjeveško 
dediščino v Kamniku in na območju). 

e. Domžale: KAMNIŠKA BISTRICA KOT ZELENA OS REGIJE (Domžale so močno 
prisotne v segmentu športne ponudbe, ki jo lahko nadgradijo in iz nje gradijo prepoznavnost v 
širšem prostoru; ob tem se z ohranjanjem slamnikarstva vključujejo v oživljanje starih obrti, za 
katere kot razvojnik Srca Slovenije npr. skrbi Šmartno pri Litiji z gradom Bogenšperk. Še 
posebej pa ima tudi potencial izkoristiti Kamniško Bistrico kot zeleno os regije in na to 
navezati privlačno rekreativno ponudbo). 

f. Litija: RAZVOJNA VAS VELIKA PRESKA (kot vas, ki bo temeljila na lokalni samooskrbi 
– tako energetsko kot glede hrane, gradnja pasivnih hiš za promocijo okolju prijaznega bivanja 
itd.; gre za zelo celostno trajnostno pilotno zgodbo). 

g. Dol pri Ljubljani: DEŽELA JURIJA VEGE (znamka v razvoju, ki temelji na osebnosti 
svetovnega slovesa, Juriju Vegi). 

h. Lukovica: TEMATSKI TURISTIČNI PROIZVOD ČEBELARSTVO (sodi v produktno 
področje turizma na podeželju in ekoturizma z velikim potencialom, da postane eden od 
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nosilnih eko turističnih produktov Slovenije). 
i. Mengeš: OHRANJANJE GLASBENE TRADICIJE (graditi na tradiciji Mengša, ki je 

povezana z glasbo in harmonikami). 
 
POMEMBNO POJASNILO H GORNJIM PREDLOGOM: Z zadnjo, deseto točko trženjskega 
koncepta smo v okviru pričujoče strategije postavili pomembno usmeritev, da razvojno-trženjski 
model usmerja destinacije (kraje, občine) k razvoju jasne, le posamezni destinaciji lastne 
identitete, na kateri temelji razvoj ponudbe in prodajnih programov (po kateri postane 
prepoznavna), hkrati pa deluje po načelu horizontalnega povezovanja in mreženja ter vključuje druge 
občine.  
 
Ker natančna opredelitev identitete posamezne občine močno presega sposobnosti samega strateškega 
projekta (dokumenta), poleg tega pa zahteva poglobljeno delo in usklajevanje s posameznimi občinami, 
smo gornje točke podali predvsem kot predloge, da smo nakazali koncept.  
 
Predlagamo, da se v izvedbeni fazi projekta pristopi k izdelavi teh identitet, ki je nato vsaka 
zase konkreten izvedbeni projekt. Zato smo projekt vključili v akcijski načrt. 
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SKLOP IV: OBLIKOVANJE RAZVOJNE STRATEGIJE – 
KAKO BOMO URESNIČILI VIZIJO  
 

 
10. RAZVOJNA STRATEGIJA – SMERNICE IN UKREPI PO 
STRATEŠKIH PRIORITETAH 
 
 
V poglavju 9 smo opredelili strateški razvojno-trženjski model s ključnimi prioritetami delovanja. V 
naslednjem poglavju po posameznih prioritetah opredeljujemo naslednje elemente: 
 

1. Kakšno je stanje – ključna PROBLEMATIKA, ki izhaja iz analize stanja in s katero se v okviru 
tega področja spopadamo (issues); zgolj povzamemo tiste najbolj relevantne vidike iz analize, da na 
enem mestu podamo celostno sliko. 

2. Kateri so SPECIFIČNI CILJI v okviru te prioritete (le-te smo sicer že navedli v poglavju 9, 
zdaj jih povzemamo v enaki obliki, da je posamezna prioriteta celovita). 

3. SMERNICE – NAČIN DELOVANJA v okviru prioritete (gre za strateške smernice, ki 
definirajo koncept delovanja). 

4. Ključni DEJAVNIKI USPEHA (kaj moramo zagotoviti, da bomo uspešni na tem področju). 
5. Kaj želimo doseči − PRIČAKOVANI REZULTAT (outcome). 
6. KORAKI – KONKRETNE AKTIVNOSTI za dosego ciljev – kaj moramo narediti (le-te so v 

okviru akcijskega načrta v zadnjem poglavju dokumenta pretvorjene v konkretne projekte – ukrep, 
cilji, nosilci, okvirni znesek, vir financiranja in termini). 
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10.1 PRVA PRIORITETA: POVEZOVANJE in ORGANIZIRANOST – 
destinacijski management ter upravljanje učinkovitih podpornih razvojnih 
mrež in partnerstev 
 
 

 
PRVA PRIORITETA: POVEZOVANJE in ORGANIZIRANOST 

 Destinacijski management ter upravljanje učinkovitih  
podpornih razvojnih mrež in partnerstev 

 
Kakšno je stanje – 
ključna 
PROBLEMATIKA,  
ki izhaja iz analize 
stanja in s katero se v 
okviru tega področja 
spopadamo (issues) 
 

 
 Območje obsega veliko število občin (16), ki pa spadajo v 4 razvojne oziroma statistične regije – 

organiziranost poteka v okviru Razvojnega partnerstva središča Slovenije pod skupno tržno znamko Srce 
Slovenije (interesno povezovanje občin). 

 Turizem ni prioriteta na ravni posameznih občin (le redke izjeme). Pogosto vloga oziroma potencial 
turizma na ravni občine še ni jasno oziroma sploh ni opredeljen (čeprav so tudi med manj turistično 
profiliranimi občinami izjeme), kar zmanjšuje razvojni zagon, tako na ravni občine kot tudi celotnega 
območja. 

 Izredno slaba pokritost območja s TIC-i (dejansko je na območju le TIC Kamnik, ki deluje v pravem 
pomenu besede turistično-informacijskega centra), kar otežuje komunikacijo s turisti/obiskovalci in 
interno trženje znotraj območja (pretok po območju). 

 Majhno število kadrov v turističnih organizacijah (za razvoj in trženje), vendar hkrati veliko število raznih 
javnih zavodov na področju kulture in drugih področjih. 

 Značilnost območja so majhni ponudniki – ni mnogo velikih oziroma večjih turističnih nosilcev, ki bi 
predstavljali tudi pomembne nosilce razvoja in trženja ter s tem gradnje prepoznavnosti območja. 

 Veliko število projektov na različnih področjih (kultura, kmetijstvo, šport, podjetništvo), ki pa niso 
povezani in med njimi ni sinergij. 

 Že delujoče in prodorno Razvojno partnerstvo središča Slovenije − že vzpostavljena platforma, ki jo je 
treba nadgraditi na področju turizma. 
 

 
Kateri so  
SPECIFIČNI CILJI  
v okviru te prioritete 
 

 
1. Zagotoviti dolgoročno vzdržno in učinkovito upravljanje razvoja in trženja 

turizma na krovni ravni Srca Slovenije (vertikalna in horizontalna povezanost). 
2. Okrepiti povezovanje in sodelovanje med vsebinskimi področji, projekti, 

vsemi deležniki (javnim, zasebnim in civilnim sektorjem) in občinami – znotraj 
območja Srca Slovenije kot tudi zunaj njega. 
 

 
SMERNICE – NAČIN 
DELOVANJA  
v okviru prioritete  
 
 
 
 
 

 
1. Na horizontalni ravni Srce Slovenije spodbuja povezanost ponudnikov in dejavnikov 

turizma na ravni posameznih turističnih območij, kjer turisti doživljajo turistično 
ponudbo Srca Slovenije. 

2. Na vertikalni ravni pa mora Srce Slovenije zagotavljati ustrezno vertikalno 
povezanost turističnih subjektov in dejavnikov (povezanost in usklajenost delovanja do 
STO in RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija) kot tudi medsektorsko povezovanje 
(povezovanje turizma z drugimi sektorji, še posebej s kmetijstvom). 

3. Vzpostavi se krovno upravljanje razvoja in trženja turizma na območju Srca 
Slovenije – pri čemer se NE VZPOSTAVLJAJO NOVE ORGANIZACIJSKE 
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STRUKTURE, temveč se OKREPIJO IN POVEŽEJO OBSTOJEČE (v okviru 
Centra za razvoj Srca Slovenije20 se vodi krovno upravljanje turizma = TURIZEM JE 
ENO OD TREH PODROČIJ/STEBROV, ob tesni strateški in operativni povezanosti 
navzdol do lokalnih območij in obstoječih organizacij na lokalni ravni)  Konkretne 
smernice in organizacijski model so podani v poglavju 15. 

4. DOSEGANJE SINERGIJ MED TREMI STEBRI za razvoj znamke Srce 
Slovenije: (1) naše okolje, (2) podjetništvo in (3) turizem = turizem razviti kot 
platformo, skozi katero se povezujejo in valorizirajo vse aktivnosti s področja 
podjetništva in našega okolja (turizem kot tretji steber, ki pa povezuje in udejanja prva 
dva). Pomembno je, da je turizem dobro zastopan v okviru strokovno upravljavskega 
sveta, saj mora biti neposredno seznanjen s celotnim dogajanjem na področjih naše 
okolje in podjetništvo. 

5. Zagotovi se BOLJŠA INFORMACIJSKA PODPORA obiskovalcem/turistom na 
območju. 

6. Princip dela so POVEZOVANJE, MREŽENJE in DELO PO »PROJEKTNIH 
SKUPINAH« − po naslednjih principih: da se zagotavlja vključenost vseh ključnih 
deležnikov (javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja), da se k sodelovanju 
pritegnejo strokovnjaki po področjih (tudi zunanji) ter da se zagotovi vključenost 
celotnega območja. 

7. PROJEKTNO POVEZOVANJE na podlagi interesov − znotraj Slovenije in s tujino. 
8. Aktivno sodelovanje z RDO LJUBLJANA – OSREDNJA SLOVENIJA in 

izkoriščanje regijske platforme za lažje pozicioniranje na tujih trgih. 
 

 
Ključni  
DEJAVNIKI 
USPEHA – kaj 
moramo zagotoviti, 
da bomo uspešni na 
tem področju 
 

 
 Da bo skupna strategija zaživela, je ključno, da se zagotovi ustrezna organizacijska 

podlaga za pokrivanje ključnih funkcij (promocijska, distribucijska, razvojna in 
operativna, kot so opredeljene kot ključne funkcije v dobrih praksah destinacijskega 
managementa). Nekdo na krovni ravni mora skrbeti za izvajanje strategije (le-ta se 
izvaja seveda tudi na lokalni ravni), zato morajo biti opredeljena jasna in zadostna 
finančna sredstva, sicer ne bo pričakovanih učinkov.  Več v organizacijskem modelu v 
poglavju 15. 

 Pretvorba strateškega dokumenta v vsakoletne programe dela (na krovni ravni) (ki so 
terminsko in finančno ovrednoteni) – za področje turizma, kot je opredeljeno v 
organizacijskem modelu. 

 Ključno je, da bo delo potekalo tudi na ravni občin – le tako bo potreben razvojni 
zagon dovolj močan, da se bodo uresničili cilji. 

 
 
Kaj želimo doseči – 
PRIČAKOVANI 
REZULTAT 
(outcome) 

 
Srce Slovenije je območje, ki ga povezuje skupna znamka Srce Slovenije, razvija 
pa se po načelih sodobnega destinacijskega managementa – upravljanje 
destinacije poteka na krovni ravni preko Razvojnega centra Srca Slovenije 
(steber TURIZEM), na lokalni ravni pa preko obstoječih turističnih oziroma 
razvojno-podjetniških organizacij.  
 
S tem se izognemo ustanavljanju novih institucij ter dosežemo fokusirano delo, 
učinkovito upravljanje in uspešno izkoriščanje sinergije med področji, projekti, 
ljudmi in občinami. 

                                                 
20 Ki se bo v letu 2011 preimenoval v Razvojni center Srca Slovenije – zato ga pri vseh povezavah z upravljanjem krovne 
ravni Srca Slovenije imenujemo Razvojni center Srca Slovenije. 
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KORAKI – 
KONKRETNE 
AKTIVNOSTI za 
dosego ciljev – kaj 
moramo narediti 
 
 

 
2 KLJUČNA KORAKA 
1. Vzpostavitev in zagon organizacijske platforme za izvajanje destinacijskega 

managementa na krovni ravni območja Srca Slovenije (znotraj Razvojnega centra Srca 
Slovenije, ki destinacijski management izvaja preko obstoječih turističnih organizacij – 
ločeno za področje turizma). 

2. Vzpostavitev sistema usklajevanja in izkoriščanja sinergij med projekti na 
področju turizma, podjetništva, kulture, okolja, športa oziroma med TREMI STEBRI 
DELOVANJA (NAŠE OKOLJE, PODJETNIŠTVO IN TURIZEM) – vsi 
potekajo pod znamko Srce Slovenije (skupni imenovalec njihove valorizacije je prav 
turizem). 

 
DRUGE KLJUČNE AKTIVNOSTI: 
3. Vzpostavitev mreže »info točk« – turistični ponudniki in razne obiskane lokacije 

delujejo kot neke vrste »mikro TIC-i« – priprava projekta identifikacije točk, priprava 
kriterijev, zagotovitev potrebne infrastrukture in promocijskih gradiv ter izvedba 
usposabljanja (s podelitvijo licence). »Info točke« se razvijejo na obiskanih turističnih 
točkah oziroma pri turističnih ponudnikih. V kvantitativnih ciljih smo opredelili, da 
mora imeti vsaka občina vsaj eno točko (ko je mogoče in ko obstaja interes, tudi več). 
»Info točka« je opremljena enotno. Vsebuje enotno označitev prostora (z močno 
vizualno komponento znamke Srce Slovenije), promocijska gradiva, po možnosti pa je 
tudi nadgrajena z enotnim prodajnim mestom za prodajo spominkov Srca Slovenije. 
Upravitelj objekta, kjer je »info točka«, mora biti izobražen o ponudbi Srca Slovenije. 
Uradne »info točke« imajo licenco, ki jo podeljuje krovna raven Srca Slovenije. Projekt 
je opredeljen v akcijskem načrtu. 

4. Na vhodu na območje se zagotovijo močnejše »info točke« oziroma TIC-i 
(kar pomeni, da se ob obstoječih zagotovi TIC na Trojanah). 

5. Razvojne aktivnosti na krovni ravni Srca Slovenije se v okviru stebra TURIZEM 
udejanjajo preko »RAZVOJNEGA PROJEKTNEGA TEAMA ZA TURIZEM« 
(operativna strokovna skupina za področja, kot so razvoj proizvodov in programov, 
prodaja in trženje, raziskave, kakovost, razvoj »zelene oziroma trajnostne« ponudbe. 

6. Projekti, ki vključujejo tudi ljudi, ki tu živijo – za osveščanje o vrednosti okolja in 
potencialih turizma, od najmanjših naprej (močno sodelovanje z nevladnim sektorjem, 
vrtci in šolami). 

7. Občinske uprave turizem jasno umestijo v organiziranost občinske uprave 
kot samostojno delovno področje ali v kombinaciji z drugimi resorji – 
zagotovijo ustrezno kadrovsko pokritost. 

8. Nevladni sektor na območju predlaga vzpostavitev zveze turističnih društev območja 
(ki med drugim upravlja izvajanje prireditev in lahko prevzema nekatere operativne 
naloge) – aktivnost v tej fazi navajamo kot predlog in je ne vključujemo v akcijski načrt.  

 
 Konkretne smernice in organizacijski model je podan v poglavju o modelu organiziranosti št. 15. 

 

 
 POMEMBNO: V okviru akcijskega načrta so aktivnosti pretvorjene v konkretne projekte – ukrep, nosilci in termini. 
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10.2 DRUGA PRIORITETA: TRAJNOSTNI RAZVOJ IN PONUDBA − 
razvoj prepoznavne, avtentične ponudbe, proizvodov, programov in 
doživetij po trajnostnih načelih 

 
 

 
DRUGA PRIORITETA: TRAJNOSTNI RAZVOJ in PONUDBA 

 Razvoj prepoznavne, avtentične  
ponudbe, proizvodov, programov in doživetij  

po trajnostnih načelih 

 
Kakšno je stanje – 
ključna 
PROBLEMATIKA,  
ki izhaja iz analize 
stanja in s katero se v 
okviru tega področja 
spopadamo (issues) 
 

 
 Na območju je množica posameznih, večinoma manjših, a privlačnih znamenitosti − ponudba je 

razdrobljena, nepovezana. 

 Atrakcije na območju se večinoma predstavljajo kot posamezne točke (po občinah) − ki pa jih 
obiskovalec ne zna povezati v idejo za nekaj ur ali dan (obstoječi programi, ki jih trenutno na ravni 
območja trži Jarina, na lokalnih območjih pa turistične organizacije, kot je Agencija za razvoj turizma in 
podjetništva v občini Kamnik, še niso dovolj prepoznavni in dostopni oziroma jih potencialni obiskovalci 
težko najdejo, se ne zavedajo, da obstajajo).  

 Območje danes nima prepoznavnih turističnih proizvodov – poznani so predvsem posamezni ponudniki, 
sicer pa ni integralnih turističnih proizvodov, po katerih bi bila destinacija prepoznavna, oziroma niso 
jasne asociacije, kaj ponuja območje. 

 Majhno število nastanitvenih zmogljivosti – destinacija ni in ne bo močna stacionarna destinacija.  

 Primanjkuje razvojnih projektov in spodbud, kar je povezano s tem, da vloga in potenciali turizma v 
večini občin niso opredeljeni.  
 

 
Kateri so  
CILJI  
v okviru te prioritete 
 

 
1. Znotraj krovne prepoznavnosti Srca Slovenije razviti prepoznavne 

integralne turistične proizvode in doživetja (začeti tržiti obstoječe proizvode in 
vzporedno razvijati nova) in s tem doseči bolj jasne asociacije, kaj ponuja Srce 
Slovenije. 

2. Pod znamko Srce Slovenije na trg ponuditi dodelane in trženjsko privlačne 
programe (od nekajurnih in enodnevnih do večdnevnih programov v okviru 
identificiranih 7 programskih sklopov  glej strategijo proizvoda v poglavju 14), ki 
zajemajo vso vzpostavljeno in delujočo ponudbo. 

3. Z razvojnimi partnerstvi in nudenjem inovativnega podpornega okolja spodbujati 
nadgradnjo obstoječe ponudbe in razvoj novih dobrih zelenih praks. 
 

 
SMERNICE – NAČIN 
DELOVANJA  
v okviru prioritete  
 
 
 
 
 

 
1. Velik poudarek na POVEZOVANJU PONUDBE V ZAOKROŽENA 

DOŽIVETJA po meri ciljnih skupin. 
2. RAZVOJ in IZVAJANJE PROJEKTOV, s katerimi bo Srce Slovenije postalo 

prepoznavno v določenih segmentih, s tem pa si krepilo prepoznavnost (Vrt Slovenije, 
avtodomi). 

3. Z oblikovanjem programov (turističnih programov – paketov) se NAČRTNO IN 
SISTEMATIČNO POVEČUJE POTROŠNJA NA OBISKOVALCA. 

4. SPODBUJANJE RAZVOJA TRAJNOSTNIH DOBRIH PRAKS (nastanitvene 
zmogljivosti po načelih trajnostne gradnje, lokalno in ekološko pridelana hrana, 
oživljanje dediščine in njeno vključevanje v ponudbo, zaposlovanje lokalnega 
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prebivalstva, javni prevoz, prostovoljstvo itd.). 
5. SPODBUJANJE KROŽENJA OBISKOVALCEV/TURISTOV (kot tudi 

domačinov) znotraj območja ( kot je opredeljeno v krovnem trženjskem konceptu v 
poglavju 9.7). 
 

 
Ključni  
DEJAVNIKI 
USPEHA – kaj 
moramo zagotoviti, 
da bomo uspešni na 
tem področju 
 

 
 Trajnostni razvoj turizma se lahko resnično udejanja le takrat, ko trajnostni razvoj 

udejanja tudi občina v vseh svojih projektih (ločevanje odpadkov, spodbujanje rabe 
obnovljivih virov energije, ureditev javnega prevoza, energijska učinkovitost, čistilne 
naprave, energijsko učinkovita javna razsvetljava itd.) – turizem se ne odvija ločeno od 
tega, ključno je usklajeno delovanje na ravni občine, ponudnikov in destinacije. Srce 
Slovenije s krovnim modelom trajnostnega razvoja turizma usmerja vse ravni (nove 
destinacije, ponudnike in občine) k razvoju tovrstne ponudbe. 

 Preboj (v smislu večje prepoznavnosti in s tem obiska) bo mogoče doseči predvsem z 
inovativnejšimi praksami, proizvodi in jasnim fokusom, koga želimo pritegniti in kaj za 
to potrebujemo.  
 

 
Kaj želimo doseči – 
PRIČAKOVANI 
REZULTAT 
(outcome) 

 
Srce Slovenije ima razvite prepoznavne proizvode, ki temeljijo na dediščini, 
naravi in zdravju. Poudarek je na avtentični ponudbi. Ponudba je povezana in 
pretvorjena v privlačne turistične programe po meri ciljnih skupin, ki jih je 
mogoče preprosto najti (spletno mesto Srce Slovenije), kupiti (pri izvajalcih – 
nosilcih programov in na prodajnih točkah), rezervirati ali iz njih zgolj črpati 
ideje za izlet/oddih.  
 
Srce Slovenije uspešno udejanja trajnostni razvoj zaradi gospodarskih, okoljskih 
in družbenih učinkov ter tako dosega večjo konkurenčnost.  
 

 
KORAKI – 
AKTIVNOSTI za 
dosego ciljev – kaj 
moramo narediti 
 
( V okviru akcijskega 
načrta so aktivnosti 
pretvorjene v konkretne 
projekte – ukrep, nosilci in 
termini) 

 
2 KLJUČNA KORAKA 
1. Oblikovanje prepoznavnih integralnih turističnih proizvodov na ravni območja 

Srca Slovenije – in pretvorba v trženjsko privlačne programe po meri ciljnih skupin. 
2. Razvoj (in spodbujanje razvoja) zelenih dobrih praks (na ravni posameznih 

ponudnikov, posameznih destinacij in celotnega območja).  
 
DRUGE KLJUČNE AKTIVNOSTI: 
3. Priprava programov po enotni »metodologiji« – vsi programi na območju se 

pripravljajo na enoten način (template program). V okviru operativne skupine »Razvojni 
projektni team za turizem« se izvaja usklajevanje za pripravo programov in skrbi za 
spremljanje realizacije, zadovoljstva, nadgradnje. 

4. Izdelava konkretnih smernic za »zelene programe« – priporočil, kaj je mogoče 
narediti za kakovostnejše in trajnostno naravnano izkušnjo.  

5. Izvedba izobraževanja za razvoj zelene ponudbe – prilagojeno različnim 
skupinam ponudnikov.  

6. Okrepiti in razširiti zdajšnjo mrežo samooskrbe pod znamko Srce Slovenije in 
jo vključiti tudi v turistične kanale (s programi, internetom in možnostjo nakupa) ter 
okrepiti in razviti močno mrežo prodajnih točk. 

7. V okviru operativne skupine »Razvojni projektni team za turizem« se glede na 
pomanjkanje znanja na področju trajnostnega turizma (čeprav je prav na območju edini 
z marjetico certificirani hotel – ki ima ta znanja) predlagata usmerjanje tega 
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področja in skrb za koordinacijo med občinsko ravnjo trajnostnega razvoja 
in destinacijsko ravnjo. 

8. V občinske načrte vključiti elemente, ki podpirajo zeleno ponudbo (ravnanje 
z vodo, ločevanje odpadkov itd.). 

9. Izvajanje raziskav in seznanjanje s trendi ter spodbujanje deležnikov v 
turističnem gospodarstvu in tudi širše k trajnostnemu delovanju (pomembna 
podpora temu je STO-jev portal www.slovenia.info, Poslovne strani, kjer STO tudi 
objavlja vse raziskave, informacije, novosti in dobre primere prakse na področju 
zelenega turizma, na www.slovenia.info/zeleniturizem). Ker ponudniki pogosto niso s 
tem seznanjeni, jim je treba olajšati dostop (jih usmeriti). 

10. Razvojni center Srca Slovenije kot prva organizacija na območju sprejme aktivnosti 
za okolju prijazno delovanje (pisarna, prijazna Sloveniji, zeleno komuniciranje 
– uporaba ekološkega papirja, nižje gramature itd.) – certificiranje preko 
Umanotere. Pozneje temu sledijo tudi druge javne organizacije.  

11. Prizadevanje za sodelovanje v okviru razpisov za Evropske destinacije odličnosti 
(EDEN). 

12. Spodbujanje družbene odgovornosti podjetij na območju. 
13. V razvoj programov so vključeni obstoječi večji ponudniki ter tudi novi, manjši 

in na celotnem območju (turistična organizacija na lokalnem območju redno 
vzdržuje in razvija odnose in vabi k sodelovanju). 

14. V razvoj ponudbe so tesno vključene vse ključne izobraževalne institucije na 
območju (turistični krožki na vseh osnovnih šolah, vključevanje razvoja turističnega 
pomladka že tudi v vrtce), spodbujanje projektov, ki k sodelovanju pritegnejo tudi 
civilno družbo. 
 

 
 
 POMEMBNO: V okviru akcijskega načrta so aktivnosti pretvorjene v konkretne projekte – ukrep, nosilci in termini. 
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10.3 TRETJA PRIORITETA: TRŽENJE − povezano, okrepljeno, učinkovito 
in inovativno trženje  
 
 
 

 
TRETJA PRIORITETA: TRŽENJE 

Povezano, okrepljeno, učinkovito in  
inovativno trženje  

(dva glavna stebra so trženjski programi in sodoben tržno naravnan portal) 
 

 
Kakšno je stanje – 
ključna 
PROBLEMATIKA,  
ki izhaja iz analize 
stanja in s katero se v 
okviru tega področja 
spopadamo (issues) 
 

 
 V preteklih nekaj letih je bilo izvedenih nekaj skupnih trženjskih aktivnosti, večinoma na domačem trgu 

(TIP in razne prireditve, kjer se Srce Slovenije predstavlja).  

 Danes so na območju le redki kraji/destinacije, ki so trženjsko aktivni na tujih trgih – to so predvsem 
Kamnik kot destinacija in nekateri posamezni turistični ponudniki, ki imajo nastanitvene zmogljivosti 
(terme Snovik, hotel Ambient).  

 Srce Slovenije se kot znamka še ne uporablja v vseh trženjskih aktivnostih in na ravni celotnega območja 
(tudi ne pri tistih ponudnikih, ki so z aktivnostmi prisotni na trgu). 

 Omejena sredstva in omejeno število ponudnikov za aktivnejšo prisotnost na trgu. 

 Zelo omejena sredstva za vlaganje v trženje ponudbe na ravni območja.  

 Posamezne občine veliko sredstev namenijo izdaji raznih turističnih publikacij (pregled smo naredili v 
okviru priloge št. 1, poglavje 4.2) – seštevek bi pokazal na znatne zneske, a učinki so omejeni.  
 

 
Kakšni so  
CILJI  
v okviru te prioritete 
 

 
1. S prepoznavno znamko Srce Slovenije, dodelanimi trženjsko privlačnimi programi ter 

povezanim in okrepljenim trženjem in informiranjem (usmerjanjem gostov) povečati 
povpraševanje po enodnevnih izletih (po 10-odstotni stopnji letno) in 
večdnevnem bivanju na celotnem območju (povečanje po 4-odstotni stopnji 
letno). 

2. S privlačnimi in zaokroženimi programi povečati potrošnjo na obiskovalca 
(enodnevnega) oziroma turista (večdnevno bivanje) – za 25 % v obravnavanem 
obdobju. 
 

 
SMERNICE – NAČIN 
DELOVANJA  
v okviru prioritete  

 
1. Ključno orodje na ravni Srca Slovenije, ki ga mora zagotoviti krovna raven (nosilec 

upravljanja turizma), je ODLIČEN IN TRŽENJSKO DOVRŠEN SPLETNI 
PORTAL SRCA SLOVENIJE kot turistične destinacije, poleg tega še druga 
infrastrukturna trženjska orodja.  Konkretne smernice so podane v poglavju o 
promocijskih orodjih, 15.4. 

2. POVEZOVANJE IN ZDRUŽEVANJE LJUDI IN SREDSTEV (kar je temeljni 
namen povezovanja na ravni destinacij). 

3. VSE AKTIVNOSTI POTEKAJO POD TRŽNO ZNAMKO SRCE SLOVENIJE 
(več v okviru 5. prioritete). 

4. POVEZOVANJE Z RDO LJUBLJANA – OSREDNJA SLOVENIJA. 
5. Izkoriščanje pozicije območja v ZALEDJU LJUBLJANE. 
 
 Celoten oziroma krovni trženjski koncept smo predstavili v poglavju 9.7. 
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Ključni  
DEJAVNIKI 
USPEHA – kaj 
moramo zagotoviti, 
da bomo uspešni na 
tem področju 
 

 
 Uspešno lahko tržimo dejansko tisto ponudbo, ki ima nosilca, povpraševanju prilagojen 

odpiralni čas, urejen dostop in je pretvorjena v doživetje – da so torej oblikovani 
programi (zato so ključne aktivnosti iz druge prioritete). 

 Zavedati se je treba, da smo na tujem trgu lahko močnejši v navezavi z Ljubljano (RDO 
Ljubljana – Osrednja Slovenija + izkoriščanje regijske platforme). 

 Ključnega pomena so dobro, trženjsko dodelana trženjska infrastrukturna orodja 
(internet – komunikacijsko odličen in funkcionalen ter visoko pozicioniran, brošure, 
oglasi, promocijska darila itd.). 

 Poenoteno komuniciranje, kaj območje je in kaj ponuja – tako na krovni ravni kot na 
ravni posameznih občin. 

 Potrebna so finančna sredstva – v prvi fazi za promocijska infrastrukturna orodja 
(spletno mesto za turizem v prvi vrsti), v naslednji fazi pa tudi za aktivnosti (ljudje in 
sredstva). 
 

 
Kaj želimo doseči - 
PRIČAKOVANI 
REZULTAT 
(outcome) 
 

 
Srce Slovenije s koordinirano, združeno in bolj ciljno promocijo na opredeljenih 
trgih izboljša prepoznavnost v ciljnih segmentih. Vse trženjske aktivnosti se 
izvajajo pod krovno znamko. Srce Slovenije nudi trženjsko privlačna 
infrastrukturna orodja, ki predstavljajo pomembno podporo za turistične 
ponudnike. 
 

 
KORAKI – 
AKTIVNOSTI za 
dosego ciljev – kaj 
moramo narediti 
 
 

 
2 KLJUČNA KORAKA 
1. Vzpostavitev in upravljanje sodobnega in interaktivnega spletnega mesta 

Srca Slovenije kot turistične destinacije, z odlično optimizacijo.  
2. Povezovanje in združevanje sredstev pod znamko Srce Slovenije za skupne 

trženjske aktivnosti na domačem trgu, v naslednji fazi pa tudi na tujih trgih 
(izkoriščanje navezave na RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija).  

 
DRUGE KLJUČNE AKTIVNOSTI: 
3. Vzpostavitev več prodajnih mest za trženje (in prodajo) programov. 
4. Priprava in upravljanje kakovostne foto banke – po temah oziroma proizvodih. 
5. Priprava in izvedba koncepta brošur na ravni območja (celotna arhitektura – 

od krovne do produktnih, za manj in bolj trženjsko učinkovita promocijska gradiva). 
6. Vzpostavitev navzkrižnega (internega) trženja na območju (za kroženje in 

pretočnost gostov). 
 

 
 POMEMBNO: V okviru akcijskega načrta so aktivnosti pretvorjene v konkretne projekte – ukrep, nosilci in termini. 
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10.4 ČETRTA PRIORITETA: IZKUŠNJA OBISKOVALCEV − oblikovanje 
kakovostne, avtentične in poglobljene izkušnje obiskovalca na celotnem 
območju Srca Slovenije 
 
 

 
ČETRTA PRIORITETA: IZKUŠNJA OBISKOVALCEV/TURISTOV 

Oblikovanje kakovostne, avtentične,  
srčne in zapomljive izkušnje obiskovalca oziroma  

turista na celotnem območju Srca Slovenije 

 
Kakšno je stanje – 
ključna 
PROBLEMATIKA,  
ki izhaja iz analize 
stanja in s katero se v 
okviru tega področja 
spopadamo (issues) 
 

 
 Kot smo že zapisali, je na območju veliko manjših turističnih točk oziroma ponudnikov, ki nimajo vsega 

potrebnega znanja (še posebej na primer v okviru turizma na podeželju – turističnih kmetij oziroma 
kmetij z dopolnilno dejavnostjo, ki vstopajo tudi v turizem). 

 Med znanji prevladuje pomanjkanje znanja tujih jezikov, pomanjkanje znanja na področju oblikovanja 
turističnih proizvodov, trženja in komunikacije do gosta. 

 Veliko ponudnikov še ne pozna znamke in zgodbe Srca Slovenije, so pa prav oni tisti, ki prihajajo v stik z 
obiskovalcem/turistom. 
 

 
Kateri so  
CILJI  
v okviru te prioritete 
 

 
3. Zagotoviti kakovostno izkušnjo obiskovalca – razviti pozitivno izkušnjo na vseh 

točkah (pred prihodom, v času obiska in po odhodu). 
4. Pretvarjati vrednote znamke v konkretne, »materializirane« oblike. 
5. Doseči, da vsi, ki delajo v turizmu, soustvarjajo ponudbo oziroma prihajajo v stik z 

gostom, poznajo in komunicirajo zgodbo Srca Slovenije. 
 

 
SMERNICE – NAČIN 
DELOVANJA  
v okviru prioritete  
 
 
 
 
 

 
1. UPRAVLJANJE IZKUŠNJE OBISKOVALCA NA VSEH TOČKAH – preden 

pride v destinacijo (in se z destinacijo srečuje preko medijev in v veliki meri preko 
spletnega mesta), v času bivanja/obiska destinacije pa tudi po odhodu domov.  To smo 
opredelili v strategiji podpornega okolja v poglavju 14. 

2. UPORABA ENOTNIH KOMUNIKACIJSKIH MOTIVOV, BESEDNIH ZVEZ 
(kot so opredeljeni v Smernicah za upravljanje znamke) – ter njihova distribucija do 
vseh turističnih točk in ponudnikov. 

3. Na območju je zelo močen utrip zelo raznovrstnih prireditev – pomembno je, 
da se vse ZDRUŽIJO POD KROVNO ZNAMKO SRCA SLOVENIJE, 
TERMINSKO USKLADIJO in opredelijo osnovne stalnice na področju kakovosti in 
komuniciranja.  
 

 
Ključni  
DEJAVNIKI 
USPEHA – kaj 
moramo zagotoviti, 
da bomo uspešni na 
tem področju 

 
 Usposabljanje in izobraževanje ponudnikov na področjih, kjer primanjkuje znanja. 
 Komuniciranje znamke Srce Slovenije do ponudnikov – za njihovo poznavanje zgodbe, 

vrednot, identitete znamke. 
 Opredeliti je treba neke vrste »standarde« za izvajanje storitve – še posebej za tisti del, 

ki se nanaša na »materializacijo« z vizualno pojavnostjo znamke (da npr. ponudniki sami 
ne razvijajo svojih spominkov s podobo Srca Slovenije idr.). 
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  Zelo pomembno je upravljati področje izvajanja prireditev. 
 

 
Kaj želimo doseči – 
PRIČAKOVANI 
REZULTAT 
(outcome) 

 
Srce Slovenije je prepoznavno po privlačnih, povezanih, avtentičnih in srčnih 
doživetjih, ki nudijo kakovostno, avtentično, srčno in zapomljivo izkušnjo 
obiskovalca oziroma turista na celotnem območju Srca Slovenije. 

 
KORAKI – 
AKTIVNOSTI za 
dosego ciljev – kaj 
moramo narediti 
 
 

 
2 KLJUČNA KORAKA 
1. Izobraževanje in usposabljanje ljudi na ključnih področjih (zgodba Srca 

Slovenije, komunikacija z gostom, trženje ponudbe, oblikovanje zelene ponudbe, 
trajnostna gradnja, skrb za gosta, tuji jeziki). 

2. Oblikovanje in izvajanje »kriterijev – smernic za srčno in zeleno delovanje« 
na ravni celotnega območja ter enotnega načina za spremljanje zadovoljstva. 
 

DRUGE KLJUČNE AKTIVNOSTI: 
3. Vzpostavitev destinacijskega časopisa Srca Slovenije, s katerim je mogoče 

aktivno komunicirati tudi z vsemi javnostmi na območju, za večje identificiranje z 
znamko Srce Slovenije. 

4. Vzpostavitev prodajne mreže spominkov Srca Slovenije, po katerih postane 
območje prepoznavno. 

5. Vzpostavitev in upravljanje sistema prireditev Srca Slovenije (oblikovanje 
nekaj prepoznavnih prireditev, ki lahko generirajo obisk in prepoznavnost – in ki so 
geografsko in časovno dobro porazdeljene). 
 

 
 POMEMBNO: V poglavju 15 smo opredelili aktivnosti za oblikovanje kakovostne izkušnje obiskovalca (pred prihodom, v času 
bivanja, po odhodu) – in kdo (katera raven) skrbi za kaj. 
 
 POMEMBNO: V okviru akcijskega načrta so aktivnosti pretvorjene v konkretne projekte – ukrep, nosilci in termini. 
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10.5 PETA PRIORITETA: KROVNA ZNAMKA IN PREPOZNAVNOST − 
izboljšanje prepoznavnosti destinacije pod krovno tržno znamko Srce 
Slovenije 
 
 

 
PETA PRIORITETA: KROVNA ZNAMKA in PREPOZNAVNOST  

Izboljšanje prepoznavnosti destinacije  
pod krovno tržno znamko Srce Slovenije 

 
Kakšno je stanje – 
ključna 
PROBLEMATIKA,  
ki izhaja iz analize 
stanja in s katero se v 
okviru tega področja 
spopadamo (issues) 
 

 
 V treh letih obstoja znamke Srce Slovenije znamke še ne poznajo in ne uporabljajo vsi na območju (tako 

ne v javnem, zasebnem kot civilnem sektorju). 

 Še nezadostno razumevanje kapitala, ki ga ima v sebi znamka. 

 Ni še jasnega arhitekturnega sistema do znamke na višji ravni od Srca Slovenije (npr. do I feel Slovenia 
ali RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija), prav tako še niso skomunicirani odnosi do lokalnih znamk. 

 Na območju je na ravni posameznih občin nekaj znamk v razvoju (npr. Črni graben v Lukovici, Dežela 
Jurija Vege v Dolu pri Ljubljani) – interes posameznih območij je, da v prvi vrsti razvijajo te znamke. 
 

 
Kateri so  
CILJI  
v okviru te prioritete 
 

 
1. Razviti prepoznavno in močno znamko Srce Slovenije (kot turistično znamko), 

ki bo v zavesti ciljnih obiskovalcev komunicirala zelo jasne predstave o tem, kaj 
destinacija nudi (kakšno ponudbo, proizvode, doživetja). 

2. Oblikovati ugled Srca Slovenije kot turistične destinacije, ki ponuja privlačna 
doživetja, tako v obliki nekajurnih ali enodnevnih izletov kot tudi nekajdnevnega 
oddiha. 
 

 
SMERNICE – NAČIN 
DELOVANJA  
v okviru prioritete  
 
 

 
1. VSE TRŽENJSKE AKTIVNOSTI na območju potekajo pod znamko Srce Slovenije. 
2. UPORABLJA SE NA RAVNI CELOTNEGA (GEOGRAFSKEGA) 

OBMOČJA (= uporabljajo jo vse občine pri vseh svojih aktivnosti, na vseh področjih) 
TER ZA VSA PODROČJA DELOVANJA, VEDNO IN BREZ IZJEME (to so 
podjetništvo, razvojni projekti, prireditve, šport, kultura in seveda turizem). 

3. Kot izredno pomembna aktivnosti prav za gradnjo zavedanja znamke je izvajanje vseh 
PRIREDITEV NA OBMOČJU POD ZNAMKO SRCE SLOVENIJE (kot krovne 
znamke, seveda pa prireditev v določnem kraju komunicira tudi svojo »lokalno« 
znamko kot tudi znamko prireditve – če le-ta že obstaja oziroma je razvita). 

4. Vse promocijske brošure (pa tudi informacijske table) na območju imajo NA 
NASLOVNICI VKLJUČENO TRŽNO ZNAMKO SRCE SLOVENIJE (na 
način, kot je opredeljeno v brand booku), povezave iz občinskih spletnih portalov na 
spletni portal Srca Slovenije. 

5. Zelo močno lahko komunicirajo SPOMINKI SRCA SLOVENIJE (projekt zasnove 
koncepta in uvedbe prepoznavnih spominkov, ki komunicirajo zgodbo Srca Slovenije). 
 

 
Ključni  
DEJAVNIKI 
USPEHA – kaj 

 
 Doseči zavedanje vseh akterjev o pomenu znamke in njihovo zavedanje, da so prav oni 

ključni za udejanjanje znamke 
 Doseči, da jo vsi ključni deležniki dejansko uporabljajo v vseh svojih aktivnostih. 
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moramo zagotoviti, 
da bomo uspešni na 
tem področju 
 

 Ključnega pomena sta aktivna distribucija znamke in strateško upravljanje znamke.  
 Doseči, da znamko poznajo in jo priznavajo tudi na nacionalni ravni slovenskega 

turizma (kar pomeni tudi priznavanje Srca Slovenije kot partnerja). 
 

 
Kaj želimo doseči – 
PRIČAKOVANI 
REZULTAT 
(outcome) 

 
Srce Slovenije je vseobsegajoča znamka, ki se uporablja na vseh področjih 
(podjetništvo, šport, kultura, turizma) in uspešno izkorišča te sinergije. Na 
področju turizma (Srce Slovenije kot turistična destinacija) znamka komunicira 
prepoznavno in daje jasne asociacije o tem, kje je Srce Slovenije in kaj ponuja. 
 

 
KORAKI – 
AKTIVNOSTI za 
dosego ciljev – kaj 
moramo narediti 
 
( V okviru akcijskega 
načrta so aktivnosti 
pretvorjene v konkretne 
projekte – ukrep, nosilci in 
termini) 

 
2 KLJUČNA KORAKA 
3. Razvoj znamke Srce Slovenije kot močne in vseobsegajoče platforme za 

učinkovitejše uveljavljanje posameznih znamk, destinacij, produktov in 
ponudnikov − vsi akterji na območju (zasebni, javni, civilni sektor) uporabljajo znamko 
Srce Slovenije v vseh svojih razvojnih in trženjskih aktivnostih.  

4. Priprava in zagon projektov, ki podpirajo doseganje zastavljenih ciljev (po 
čem postane Srce Slovenije prepoznavno – 7 »podvizij«; med njimi so 3 opredeljene 
kot projekti). 
 

DRUGE KLJUČNE AKTIVNOSTI: 
6. Priprava in izvedba jasnega in preprostega arhitekturnega sistema znamke 

– kjer krovna znamka Srce Slovenije nadomesti številne projektne in produktne 
znamke (oziroma z njimi vzpostavi jasno povezavo); po vzoru Južne Tirolske. 

7. Izvajanje Smernic za upravljanje znamke – učinkovito upravljanje znamke Srce 
Slovenije. 

 
 Več v poglavju 11 o strategiji znamke – kjer znamko Srce Slovenije podrobneje opredelimo na 
turističnem področju. 

 

 
 POMEMBNO: V okviru akcijskega načrta so aktivnosti pretvorjene v konkretne projekte – ukrep, nosilci in termini. 
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SKLOP V: OBLIKOVANJE TRŽENJSKE STRATEGIJE  
 
 
V 5. sklopu dokumenta predstavljamo glavne elemente trženjske strategije, ki vsebuje v 
spodnji shemi prikazane elemente. POMEMBNO POJASNILO: Gre za strategijo trženja – opredelitev 
elementov na strateški ravni, ki bodo podlaga za to, da se bo na letni ravni pripravljal izvedbeni trženjski 
načrt. 
 
Shema št. 10: Prikaz strukture trženjske strategije 
 

STRATEGIJA TRŽENJA

Glavni cilj strateškega trženjskega koncepta je povečanje prepoznavnosti (po 
ciljnih trgih in pri ciljnih segmentih) Srca Slovenije kot turistične destinacije 

ter skozi to povečanje potrošnje in obiska na območju. 

STRATEGIJA 
PROIZVODA

Katere integralne 
turistične proizvode 

bo destinacija 
razvijala in po katerih 

bo postala 
prepoznavna na 
krovnem nivoju?

STRATEGIJA 
(geografskih) 
TRGOV IN 

VSTOPA NA TRGE

Na katerih trgih bo 
destinacija prisotna?

STRATEGIJA 
DISTRIBUCIJE
(TRŽNE POTI)

Preko katerih tržnih 
poti bomo delali na 

trgu?

STRATEGIJA 
TRŽNIH 

SEGMENTOV

Katere so naše ciljne 
skupine – kateri tržni 

segmenti so 
potencialni 

(krovni profil in ciljni 
segmenti po motivih 

pridoda)?

STRATEGIJA 
PROMOCIJE 

(TRŽENJSKEGA
KOMUNICIRANJA)

S katerimi 
promocijskimi orodji 
bomo komunicirali na 

trgu?

TRŽNO POZICIONIRANJE 
(kako želimo, da smo pozicionirani na trgu)

Ključni TRŽENJSKI CILJI, 
kot so opredeljeni v okviru

5 STRATEŠKIH PRIORITET

KROVNA TRŽNA ZNAMKA Srce Slovenije –
turizem je zgolj eno področje za komuniciranje te znamke, 

ki pa aktivno vzpostavlja sinergije z ostalimi področji

POSLOVNI MODEL 
ORGANIZIRANOSTI

IZVEDBENI LETNI NAČRT =
LETNI PROGRAM

DELA 
(ki pretvarja strategijo v prakso) 

Se dela na letni osnovi

EVALVACIJA

KROVNI KONCEPT 
STRATEGIJE TRŽENJA JE 

PREDSTAVLJEN V POGLAVJU 
9.4 

(Kakšen je krovni TRŽENJSKI 
PRINCIP = 10 smernic)
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11. KROVNO TRŽNO POZICIONIRANJE SRCA SLOVENIJE 
KOT TURISTIČNE DESTINACIJE = VIZIJA »OD ZUNAJ« 
 
Tržno pozicioniranje je ključni element oblikovanja skupne turistične ponudbe, kjer se oblikuje edinstveni ugled, ki ga Srce 
Slovenije komunicira svojim potencialnim gostom. Ta element je izredno pomemben, saj opredeljuje način, kako 
ciljni trgi in segmenti opredeljujejo (vidijo) pozicijo Srca Slovenije v odnosu do nekaterih njegovih konkurentov 
– poleg tega pa tudi odloča o tem, kako bodo trženjske aktivnosti učinkovito nagovorile in pridobile potencialne goste v odnosu do 
konkurence. 
 
KORAKI za GRADNJO POZICIONIRANJA destinacije: 

 
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  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«. 

 
 
Shema št. 11: Kako gradimo koncept tržnega pozicioniranja Srca Slovenije kot turistične destinacije 
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11.1 Opredelitev tržnega pozicioniranja Srca Slovenije kot turistične 
destinacije 

 
 

 PRVI korak: Kaj ima destinacija = kateri so najpomembnejši elementi ponudbe 

 
 Glej ključne sposobnosti Srca Slovenije, kot smo jih opredelili v točki 8.2. 
 
 

 DRUGI KORAK: Katera so najpomembnejša pričakovanja ciljnih skupin gostov, ki jih želimo 
pritegniti 
 

1. (Povezana), kakovostna in privlačna ponudba, ki dobro komunicira do ciljne skupine 
(nagovarja njene potrebe ter je privlačno in hkrati funkcionalno predstavljena). 

2. Oblika odgovornega turizma, ki spoštuje ter varuje in ohranja naravno okolje – konkretne 
zelene prakse. 

3. Čisto in urejeno okolje, ohranjena naravna in kulturna krajina. 
4. Avtentičnost – ponudba, ki spoštuje in gradi na svoji identiteti, ki predstavlja tisto, kar je v nekem 

okolju posebnega.  
5. Urejene sprehajalne, pohodniške in druge tematske poti (dostop, označenost, informacije – 

pred prihodom in na terenu). 
6. Interpretacija naravne in druge dediščine.  
7. Preprosta dostopnost (urejen dostop, parkirišča, dobre ceste, označenost). 
8. Kakovostne informacije v skladu z dobrimi praksami in sodobnimi informacijsko-

komunikacijskimi tehnologijami (pred prihodom, v času obiska). 
9. Nekaj drugačnega – ne nekaj že videnega in doživetega. 

 
 

 Tretji korak: V ČEM SMO DRUGAČNI (v čem se razlikujemo od drugih primerljivih destinacij, na 
čem lahko gradimo pozicioniranje) – NA ČEM LAHKO GRADIMO POZICIONIRANJE 
 

1. Območje je ZELENO ZALEDJE LJUBLJANE (neposredna bližina prestolnice). 
2. Na območju je nekaj PREPOZNAVNIH KRAJEV OZIROMA PONUDNIKOV, ki lahko 

gradijo prepoznavnost za celotno območje; poleg tega ima območje tudi kar nekaj dobrih 
podlag za razvoj zgodb in tematskih turističnih proizvodov. 

3. Že vzpostavljena kakovostna platforma celotnega razvojnega in turističnega dogajanja POD 
ZNAMKO SRCE SLOVENIJE. 

4. Že vzpostavljena mreža SAMOOSKRBE, ki predstavlja odlično podlago za nadgradnjo 
(Vrt Slovenije, eko tržnice, obisk območja z nakupom hrane). 

5. Območje predstavlja odlično IZHODIŠČNO TOČKO ZA ODKRIVANJE Ljubljane in 
regije ter celotne Slovenije (lahka dostopnost do Ljubljane). 

6. Povezana in AVTENTIČNA PONUDBA. 
7. RAZGIBANOST OBMOČJA – od vznožij Kamniško-Savinjskih Alp do dolenjskega gričevja ter od 

vzhodnih obronkov Ljubljane do posavskih ravnic. 
8. DOSTOPNOST (fizična in finančna – dobra vrednost za ceno). 
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9. VELIKA SPOSOBNOST AKTIVIRATI POTENCIALE OBMOČJA (ki že več let poteka v 
okviru razvojnega partnerstva). 

 
 

 Četrti korak: KROVNO TRŽNO POZICIONIRANJE 
 
 

 
Kako se bomo na trgu pozicionirali 

 
= KROVNO TRŽNO POZICIONIRANJE 

SRCA SLOVENIJE KOT TURISTIČNE DESTINACIJE 
 

 

Srce Slovenije je destinacija  
v samem središču Slovenije, v zelenem zaledju prestolnice,  

z močnim in prepoznavnim utripom  
pod znamko Srce Slovenije,  

ki ponuja  
privlačna, povezana, 

avtentična in srčna doživetja,  
ki gradijo na dediščini, naravi in zdravju,  

za nekaj ur, dan ali več dni. 

 
KRAJŠE: 

Srce Slovenije ni le geografski prostor. 
Srce Slovenije so srčna doživetja. 

Je destinacija, kjer čas dobi druge dimenzije. 
 
 

 Spodaj opredeljujemo tudi pozicioniranje ločeno po trgih, saj se razlikuje. 
 

 
Naj na tem mestu dodamo, da se Ljubljana v širšem regijskem okvirju pozicionira kot  
»regija, ki nudi edinstven preplet doživetij glavnega mesta z zelenim zaledjem«. 
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NA KATERIH TRGIH dosega Srce Slovenije prepoznavnost − opredelitev pozicioniranja 
GLEDE NA TRGE 

 
 
A. NA DOMAČEM TRGU  
 
Srce Slovenije na domačem trgu dosega splošno prepoznavnost (med ciljnimi segmenti pa tudi zelo 
konkretno) po vseh ključnih elementih, kot smo jih opredelili v viziji – še posebej pa kot: 
 

1. Izletniška destinacija, poznana po privlačnih, povezanih, avtentičnih in srčnih doživetjih − močna 
baza zaledja Ljubljane (družine, individualni pari 25+, šole, vrtci ter organizirane skupine iz vse 
Slovenije21). 

2. Vrt Slovenije (destinacija za pridelavo in nabavo zdrave hrane, delavnice za zdrav življenjski slog) – 
osrednji trg sta Ljubljana in tudi območje Srca Slovenije.  

3. Bogat in prepleten utrip na vseh ravneh, združen pod skupno znamko Srce Slovenije 
(turistični, podjetniški, razvojni, kulturni, prireditveni) – v strokovni in splošni javnosti.  

4. Destinacija, ki nudi privlačne možnosti za oddih v sozvočju z naravo, tradicijo in zdravjem, 
v neposredni bližini Ljubljane (bivanje v Ljubljani, izlet v Srce Slovenije) – kot privlačna 
alternativa sicer bolj znanim turističnim destinacijam. 
 

 
B. NA TUJIH TRGIH ( geografski ciljni so opredeljeni v poglavju 13) 
 
Srce Slovenije dosega na tujih ciljnih trgih (in med opredeljenimi ciljnimi segmenti) 
prepoznavnost, kot sledi: 
 

1. Destinacija v središču Slovenije (in v zaledju Ljubljane), ki je odlično izhodišče za odkrivanje 
regije Ljubljana – Osrednja Slovenija (še posebej Ljubljane in nekaterih točk v okolici Ljubljane) 
in tudi drugih regij oziroma celotne Slovenije (bivanje v Srcu Slovenije, od koder je mogoče 
odkrivati regijo, Slovenijo – organizirane skupine in individualni gostje). 

2. Destinacija, ki nudi privlačne možnosti za oddih v sozvočju z naravo, tradicijo in zdravjem, 
v neposredni bližini Ljubljane (bivanje v Ljubljani, izlet v Srce Slovenije) – kot privlačna 
alternativa sicer bolj znanim turističnim destinacijam. 

3. Avtodomom najbolj prijazna destinacija (veliko možnosti za odkrivanje, pomembna navezava z 
bližino Ljubljane).  

4. Pozicionira se v povezavi z regijo oziroma RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija, preko 
aktivnosti na ciljnih trgih turistične destinacije Ljubljane, ki svoje aktivnosti vse bolj trži tudi v 
navezavi z zelenim zaledjem.  

 
 

                                                 
21 Ki so opredeljene v poglavju o strategiji proizvoda, in sicer po proizvodih – programskih sklopih, v poglavju 12. 
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12. STRATEGIJA KROVNE ZNAMKE SRCE SLOVENIJE KOT 
TURISTIČNE DESTINACIJE 
 
12.1 Že obstoječe aktivnosti na področju znamke Srce Slovenije – iz česa 
izhajamo 
 
 
Iz česa izhajamo: 
 

a. Uvodoma izpostavljamo, da celotna strategija krovne znamke Srce Slovenije kot turistične destinacije 
temelji na SMERNICAH ZA UPRAVLJANJE Z ZNAMKO SRCE SLOVENIJE (RCL, januar 
2011) – pri čemer jih opredeljujemo in nadgrajujemo s turističnega vidika.  

b. Upoštevamo druge obstoječe znamke na območju (na ravni krajev ter produktov in projektov). 
Kot je bilo ugotovljeno v analizi, na območju že obstajajo znamke, ki se s pričujočo strategijo ne 
ukinjajo, temveč je treba vzpostaviti jasen arhitekturni odnos do krovne znamke.  

c. »Nova« znamka nastaja tudi na regionalni ravni (Osrednjeslovenska regija), kjer je v Osnutku 
modela vzpostavitve in delovanja RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija (februar 2011) predlagano, »da 
se izkoristi moč znamke Ljubljana ter da se za trženjske potrebe nastopov v tujini 
predlaga uporaba znamke Ljubljana − Osrednja Slovenija oziroma Ljubljana − regija 
Osrednja Slovenija (= izkoristimo prepoznavnost imena prestolnice in jo umestimo v centralno 
Slovenijo).  
 

 
KAJ JE ZNAMKA SRCE SLOVENIJE – kot je opredeljeno v Smernicah za upravljanje z 
znamko Srce Slovenije 
 
Srce Slovenije je znamka, ki povezuje projekte, pobude, dogodke, izdelke … zaokroženega območja v osrčju 
Slovenije (v oblika srca), ki omogočajo edinstvene izkušnje in doživetja. Ob povezovanju in vsebinskem 
nadgrajevanju pod enovito znamko dosegajo večjo prepoznavnost na trgu in večjo dodano (tudi družbeno) 
vrednost. Znamka Srce Slovenije je vezni člen med deležniki zaokroženega območja, ki s svojim 
znanjem, storitvami, produkti, dogodki, praksami … dvigujejo ustvarjalni potencial prostora in 
kakovost bivanja. 
 
Srce Slovenije je besedna zveza, ki skupaj s slikovnim likom jasno opredeli poreklo in obenem pripadnost 
znamki. Upoštevani sta tako racionalna komponenta (geografsko dejstvo) kot tudi čustvena 
(osebna vpetost v utrip dogajanja). Izžareva pozitivno energijo, ki predstavlja (vzpostavlja) dobro 
počutje in medsebojno povezanost. 
 
Pozicijsko geslo: »Znamka Srce Slovenije dviguje ustvarjalni potencial prostora in kakovost bivanja.« 
 



Strategija razvoja in trženja turizma  
Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011–2018 

 

 

106 

12.2 Kakšen je arhitekturni sistem na področju znamke in kdo uporablja 
znamko 
 
 
Obstajajo NASLEDNJE RAVNI znamk, ki jih moramo upoštevati in med katerimi 
vzpostavljamo ustrezen sistem iskanja sinergij, a hkrati jasnega osredotočanja: 

 
1. Na nacionalni ravni (slovenskega turizma) je znamka I FEEL SLOVENIA. 
2. Na ravni območja Srca Slovenije je KROVNA ZNAMKA SRCE SLOVENIJE (ki deluje na 

vseh področjih, ne zgolj turističnem). 
3. Na lokalni ravni so ZNAMKE POSAMEZNIH DESTINACIJ (dejansko na območju aktivno 

komunicira le ena destinacijska znamka, to je Kamnik, medtem ko so tri zasavske občine oblikovale 
znamko »V tri krasne«, Lukovica »Zakladi Črni graben«, Dol pri Ljubljani »Dežela Jurija Vege«, Dole 
pri Litiji pa »Oglarska dežela«, ki pa niso aktivno prisotne na trgu.  

4. Na produktnih področjih in po načelu projektnega pristopa obstajajo še številne druge 
znamke, ki jih je – kot je pokazala analiza – treba umestiti pod krovno tržno znamko Srce Slovenije in 
tako doseči večje in medsebojne učinke. 

 
 

 
KROVNA STRATEGIJA NA PODROČJU ZNAMKE 

 
Celotna strategija razvoja in trženja območja  

temelji na povezovanju  
in trženju  

pod skupno tržno znamko Srce Slovenije. 
 

Brez te znamke povezav med partnerji na območju dejansko ne bi bilo.  
Je največji kapital, ki ga ima območje. 

 

 
Srce Slovenije 

JE KROVNA ZNAMKA. 
UPORABLJA SE ZA VSE AKTIVNOSTI, 

ki se izvajajo s ciljem razvoja, promocije in trženja ponudbe na območju Srca Slovenije. 
 
 

Deluje na dveh področjih: 
 

PRVIČ: na ravni celotnega (geografskega) območja  
(= uporabljajo jo vse občine – ki financirajo model,  

pri vseh svojih aktivnosti, na vseh področjih) 
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DRUGIČ: uporablja se za vsa osrednja področja delovanja 
 

To so podjetništvo, razvojni projekti, prireditve,  
šport, kultura in seveda turizem.  

 
Kot je opredeljeno v Smernicah za upravljanje z znamko Srce Slovenije, je znamka vezni člen med deležniki 
zaokroženega območja, ki s svojim znanjem, storitvami, produkti, dogodki, praksami … dvigujejo ustvarjalni 

potencial prostora in kakovost bivanja. 
 
 

Posamezni kraji/destinacije (in na enak način tudi druge produktne znamke)  
krovno znamko uporabljajo v vseh svojih komunikacijah na trgu –  
tako tistih, ki se izvajajo preko DMO (krovne ravni Srce Slovenije), kot tudi tistih,  

ki jih na trgu izvajajo samostojno  
(pri individualnih nastopih je v prvem planu destinacija,  

pod njo je jasno kot krovna destinacijska znamka Srce Slovenije). 
 
 

UPORABA ZNAMKE GLEDE TRGOV 
 

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). 

 
Za ustvarjanje povezave s Slovenijo se  

na tujih trgih vedno uporablja I feel Slovenia,  
za lažje pozicioniranje pa tudi znamka Ljubljana – Osrednja Slovenija. 

 
 
 
NAJTEŽJI DEL procesa gradnje znamke je prav tisti del, ko je na eni strani treba doseči 
zavedanje vseh akterjev o pomenu znamke ter njihovo zavedanje, da so prav oni ključni za udejanjanje 
znamke, na drugi strani pa doseči, da jo dejansko uporabljajo v vseh svojih aktivnostih.  
 
Kakšna je torej VLOGA PARTNERJEV v procesu gradnje znamke Srce Slovenije: 

 
1. Znamko POZNA, SPREJEMA, PRIZNAVA IN UPORABLJA krovna nacionalna raven 

slovenskega turizma (STO), kar pomeni, da mora upravljavec znamke (Razvojni center Srca 
Slovenije) s STO aktivno komunicirati. 

2. Znamko POZNA, SPREJEMA, PRIZNAVA IN UPORABLJA Turizem Ljubljana (oziroma 
RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija), kar pomeni, da mora upravljavec znamke (Razvojni 
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center Srca Slovenije) s to organizacijo aktivno komunicirati (sodelovanje v okviru regijskih 
aktivnosti, tudi z Regionalnim razvojnim centrom Ljubljanske urbane regije). 

3. Turistični ponudniki in TIC-i so tisti, ki izvajajo storitev in torej najbolj aktivno, neposredno in 
redno prihajajo v stik z obiskovalcem oziroma turistom. Če znamke ne poznajo, je ne razumejo in ne 
uresničujejo dane obljube, je znamka le beseda na papirju. ZATO JE KLJUČNO, DA ZNAMKO 
POZNAJO, JO RAZUMEJO, SPREJEMAJO, UPORABLJAJO (!) IN PRISPEVAJO K 
NJENEMU RAZVOJU. Pomembno je tudi, da podajajo povratne informacije (ki so podlaga za 
izboljšave in nadgradnje na področju komuniciranja znamke). 

4. Tudi ljudje, ki na tem območju živijo, so obraz znamke – oni so tisti, ki poosebljajo znamko, 
ZATO JE KLJUČNO, DA ZNAMKO POZNAJO IN SE Z NJO IDENTIFICIRAJO. Z njimi 
je treba vzpostaviti aktivno komunikacijo. 

5. Javni sektor (občine kot institucije in tudi vse organizacije v javnem sektorju) je 
pomemben promotor uporabe znamke na svojem območju (v občini) – zato je pomembno, da jo 
uporablja v vseh svojih aktivnostih – ZATO JE POMEMBNO, DA JIH SPODBUDIMO K 
AKTIVNI UPORABI IN NADALJNJI PROMOCIJI ZNAMKE. Ključnega pomena sta aktivna 
distribucija in strateško upravljanje znamke.  
 

 
 

12.3 Katere so ključne smernice in aktivnosti za gradnjo znamke Srce 
Slovenije – na področju turizma in s turizmom 
 
 
Predstavljamo v spodnji preglednici po petih sklopih gradnje znamke (v skladu z mednarodno metodologijo 
na področju razvoja znamke), pri čemer so bile nekatere aktivnosti že predstavljene v okviru 
prioritet delovanja. 
 

 
1. sklop aktivnosti 

 

Ustvarjanje ZAVEDANJA krovne znamke  
 

 
Ciljne javnosti se morajo najprej zavedati, da obstaja območje, ki nastopa in razvija ponudbo 
skupaj pod tržno znamko Srce Slovenije. Pri tem je pomembno jasno geografsko – KJE SMO 
(seveda tudi produktno – KAJ NUDIMO) pozicioniranje. Če ne dosežemo tega zavedanja, potem so 
vse aktivnosti komuniciranja znamke otežene. 
 
Ne pozabimo, da ne gre za novo znamko, saj se že nekaj let komunicira – vendar izključno na 
domačem trgu. Znamka Srce Slovenije lahko hitro doseže prepoznavnost med ciljnimi javnostmi, na ciljnih 
trgih, še toliko bolj, ker se že nekaj let komunicira tudi na drugih področjih. Dejstvo, da je vzpostavljena 
platforma za doseganje sinergij, je pomembno, v slovenskem prostoru pa sploh redko. Na ta način je tudi 
zasnovana znamka I feel Slovenia, a še ne dosega teh sinergij na različnih področjih. Poleg tega ima 
znamka Srce Slovenije zelo dopadljivo in komunikacijsko močno celostno grafično podobo 
(zavedati se je treba tudi omejitev, posebej na tujih trgih!), ki komunicira močno, barvito in 
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srčno.  
 
Ker pa so na območju ponudniki, ki so odvisni od tujega trga, se je treba zavedati, da bomo uspešni le, če 
bomo uspeli ozavestiti oziroma vzpostaviti jasno pozicioniranje tudi na tujih trgih (ne na 
splošno, temveč med ciljnimi segmenti).  
 
KATERE SO KLJUČNE AKTIVNOSTI v podporo ustvarjanju ZAVEDANJA o krovni destinacijski 
tržni znamki Srce Slovenije: 
 

1. Zelo velik poudarek je na VZPOSTAVITVI IN UPRAVLJANJU KROVNEGA SPLETNEGA 
PORTALA Srca Slovenije (turizem je umeščen v krovni portal in hkrati deluje samostojno) – ključno je 
res dobro pozicioniranje portala − da bo visoko uvrščen v vseh glavnih spletnih iskalnikih. 

2. SODELOVANJE s Slovensko turistično organizacijo in Turizmom Ljubljana (v okviru RDO 
Ljubljana – Osrednja Slovenija). 

3. Velik poudarek je na PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTIH. 
4. Zagon in kontinuirano izhajanje DESTINACIJSKEGA ČASOPISA SRCA SLOVENIJE.  
5. Priprava in izvajanje ustreznega IZVEDBENEGA NAČRTA TRŽENJA, ki je usmerjen v 

uresničevanje trženjskih in prodajnih ciljev ter ciljev na področju znamke, ki udejanja komunikacijsko 
strategijo. Ob tem je ključna konsistentna uporaba krovne znamke v vseh trženjskih orodjih in 
aktivnostih. 

6. Izredno pomembna aktivnost prav za gradnjo zavedanja znamke je izvajanje kakovostnih PRIREDITEV 
NA OBMOČJU POD ZNAMKO SRCE SLOVENIJE (kot krovne znamke, seveda pa prireditev v 
določnem kraju komunicira tudi svojo »lokalno« znamko in tudi znamko prireditve – če le-ta že obstaja 
oziroma je razvita). 

7. VSE PROMOCIJSKE BROŠURE na območju imajo na naslovnici vključeno tržno znamko Srce 
Slovenije (na način, kot je opredeljeno v brand booku), vzpostavljene so povezave iz občinskih spletnih 
portalov na spletni portal Srca Slovenije. 

8. SPOMINKI SRCA SLOVENIJE (projekt zasnove koncepta in izvedbe prepoznavnih spominkov, ki 
komunicirajo zgodbo Srca Slovenije). 

 
 

2. sklop aktivnosti 
 

Ustvarjanje DOSTOPNOSTI krovne znamke  
 
 

Znamka obstaja in deluje zgolj, če je dostopna – da se torej kot destinacija pojavlja na trgu ter da je 
informacije o njej preprosto pridobiti. Danes je ključna podlaga za to njena odlična prisotnost na 
spletu. Pomembna je tudi prisotnost na splošnih (in tudi specializiranih) sejmih, v člankih in 
oglasih v potovalnih oziroma drugih revijah in časopisih se mora brati o njej brati, mora se dogajati – a vse 
to je danes osnova, da nekdo konkretnejše informacije išče na spletu. 
 
KATERE SO KLJUČNE USMERITVE za ustvarjanje DOSTOPNOSTI o krovni destinacijski 
tržni znamki Srce Slovenije 
 

1. Ključno vlogo igra SPLETNI PORTAL SRCA SLOVENIJE KOT TURISTIČNE DESTINACIJE. 
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2. Aktivnosti smo opredelili v strategiji promocije v poglavju 13. 
 
 

3. sklop aktivnosti 
 

Ustvarjanje VREDNOSTI krovne znamke  
 

 
Srce Slovenije mora ponuditi jasno pozicioniranje, obljubo in korist – vrednost za obiskovalca 
oziroma turista ter dobro razmerje med kakovostjo in ceno, kar je še toliko pomembneje, če npr. 
obiskovalec izbira med bolj in manj uveljavljeno destinacijo. Danes je pomembno, da se obljuba (opredelili 
smo jo v nadaljevanju v okviru identitete Srca Slovenije kot turistične znamke), ki jo znamka daje z načinom 
komuniciranja, celostno grafično podobo, predstavitvami v brošurah in na spletu, dejansko uresniči. 
 
KATERE SO KLJUČNE USMERITVE za ustvarjanje VREDNOSTI o krovni destinacijski tržni 
znamki Srce Slovenije: 
 

1. Oblikovanje TURISTIČNIH PROGRAMOV, KI NUDIJO DOŽIVETJA (POVEZANA, 
PRIVLAČNA, AVTENTIČNA IN SRČNA). 

2. KOMUNICIRANJE SKOZI ZGODBE – z oblikovanjem zgodb, ki so pretvorjene v konkretne 
programe (ki jih je dejansko mogoče doživeti, kjer obiskovalci niso le opazovalci, temveč aktivni 
soudeleženci v zgodbi). 

3. PODAJANJE OBLJUB, KI JIH SRCE SLOVENIJE LAHKO URESNIČI (pomembni so standardi 
– kriteriji za oblikovanje doživetij in zelenih programov). 

4. Vodenje sistema kakovosti na ravni destinacije – OBLIKOVANJE IN UPRAVLJANJE POZITIVNE 
IZKUŠNJE OBISKOVALCA NA RAVNI DESTINACIJE. 

5. DOBRO RAZMERJE MED CENO IN KAKOVOSTJO – obiskovalec ima občutek, da je bilo 
vredno. 

6. SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA OBISKOVALCEV in spodbujanje sporočanja povratnih 
informacij. 

7. Razvoj INOVATIVNIH PRODUKTOV. 
 

 
4. sklop aktivnosti 

 

Ustvarjanje RAZLIKOVANJA krovne znamke  
 
 

Gre za ključni moment, ki ga znamka mora imeti, saj znamko s tem bolj ali manj uspešno pozicioniramo v 
odnosu do drugih destinacij (v našem primeru v odnosu do številnih uveljavljenih destinacij v Sloveniji).  
Ključne točke diferenciacije smo opredelili v poglavju o tržnem pozicioniranju, 8.5, po produktih in po motivih prihoda 
pa v poglavju 13. 
 
KATERE SO KLJUČNE USMERITVE za ustvarjanje RAZLIKOVANJA o krovni destinacijski tržni 
znamki Srce Slovenije: 
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1. IZVAJANJE INOVATIVNIH PROJEKTOV ZA GRADNJO PREPOZNAVNOSTI PO 
DOLOČENIH ELEMENTIH (na krovni ravni so to Vrt Slovenije, avtodomi in brezžična pokritost 
območja, na občinski ravni so to projekti posameznih občin, na ponudbeni ravni pa projekti posameznih 
ponudnikov – v smeri inovativnih dobrih trajnostnih praks). 

2. PREPOZNAVNO KOMUNICIRANJE ZNAMKE V VSEH TRŽENJSKIH SPOROČILIH ter razvoj 
prepoznavnega vizualnega in verbalnega komuniciranja. 

 
 

5. sklop aktivnosti 

 
Ustvarjanje ČUSTVENE POVEZANOSTI  

na krovno znamko  
 
 

Ta stopnja je vedno najvišja in cilj, h kateremu stremimo. Če ni čustvene navezanosti na znamko, je pogosto 
izkušnja z destinacijo le enkratna; prave želje za vračanje ni, prav tako ne priporočanja (gre zgolj za enkratno 
izkušnjo z destinacijo – enkratni obisk). V procesu razvoja znamke Srce Slovenije kot turistične 
destinacije želimo priti od zavedanja o znamki (od prepoznavnosti Srca Slovenije – torej od prvega 
koraka) preko dostopnosti in razlikovanja znamke oziroma doseganja preference Srca Slovenije kot 
turistične destinacije v primerjavi z drugimi destinacijami do čustvene navezanosti na znamko oziroma do 
lojalnosti znamki (vrh piramide). Seveda je to izredno težko, posebej na turističnem destinacijskem trgu, kjer 
je velik del turistov usmerjen vedno znova k odkrivanju novih destinacij; lažje je to doseči na ravni 
posameznega ponudnika. Še posebej težko pa je prav za Srce Slovenije, ker ni močna stacionarna destinacija, 
velik motiv prihoda je predvsem izletniški turizem. 
 
Cilj je, da Srce Slovenije pozicioniramo na trgu z inovativnimi pristopi in projekti, z zelo dodelanimi 
komunikacijskimi aktivnostmi, ne nazadnje pa tudi z zelo dodelanimi programi – povezanimi, privlačnimi, 
avtentičnimi in srčnimi doživetji. V okviru pričujoče strategije bo še vedno treba največ energije 
usmeriti v prvi dve stopnji – zavedanje in dostopnost znamke, proces pa bo lažji z uvajanjem 
projektov, ki so inovativni in gradijo na vzpostavitvi poglobljene in individualne izkušnje obiskovalca.  
 
KATERE SO KLJUČNE USMERITVE za ustvarjanje ČUSTVENE NAVEZANOSTI na krovno 
destinacijsko tržno znamko Srce Slovenije: 
 

1. OBLIKOVANJE KAKOVOSTNE IN POZITIVNE IZKUŠNJE GOSTA − sistematično delo za 
izboljšanje kakovosti v vseh posameznih fazah (kot je opredeljeno v okviru četrte prioritete v poglavju 
9.4. 

 
Ker se zavedamo pomena te stopnje, smo veliko pozornost dali prav oblikovanju kakovostne izkušnje obiskovalca 
(kar je ena od petih strateških prioritet).  

 

 



Strategija razvoja in trženja turizma  
Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011–2018 

 

 

112 

12.4 Opredelitev identitete znamke Srce Slovenije kot turistične 
destinacije 
 
 
V okviru Smernic za upravljanje znamke Srce Slovenije je opredeljena temeljna identiteta znamke – na tem 
mestu pa jo podrobneje opredeljujemo s turističnega vidika (po mednarodni metodologiji 
oblikovanja modela znamke). 
 
1. POSLANSTVO – NAMEN ZNAMKE  
 
Kaj je POSLANSTVO 
znamke Srce Slovenije kot 
turistične destinacije 
 

 
POSLANSTVO ZNAMKE DO OBISKOVALCEV 

Srce Slovenije obiskovalcem nudi  
privlačna, povezana, avtentična in srčna doživetja  

v sozvočju z dediščino, naravo in zdravjem,  
za nekaj ur, dan ali več dni. 

 
POSLANSTVO ZNAMKE DO DELEŽNIKOV NA 

OBMOČJU 

Z soustvarjanjem skupne razvojne in trženjske  
turistične zgodbe Srca Slovenije  

ustvarjamo SRČNO VREDNOST za vse:  
 

Obiskovalca = VEČJE ZADOVOLJSTVO  
Destinacijo = VEČJA PRIVLAČNOST IN KONKURENČNOST 

Turističnega ponudnika = USPEŠNEJŠE POSLOVANJE 
 

2. VIZIJA ZNAMKE  
 
Kaj je VIZIJA znamke – kdo 
oziroma kaj želimo postati 
 

 

VIZIJA ZNAMKE 
= Avtentična in srčna doživetja v Srcu Slovenije.  

 
3. VREDNOTE ZNAMKE 
 
Katere so VREDNOTE 
znamke – katere vrednote 
živi znamka  
 

 
TEMELJNE VREDNOTE (ki so tudi opredeljene v Smernicah za 
upravljanje znamke Srce Slovenije): ETIČNOST, SRČNOST, 
KAKOVOST, EDINSTVENOST IN MREŽENJE 
 
VREDNOTE, na katerih ustvarjamo razlikovanje na področju 
turizma: TRAJNOSTNOST, SRČNOST, AVTENTIČNOST 
 

4. OSEBNOST ZNAMKE 
 
Kakšna je OSEBNOST 

 
Kakšna je osebnost Srca Slovenije kot turistične destinacije: 
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znamke s turističnega vidika  
SRČNA, ZVESTA SAMA SEBI, PRIJAZNA, ODPRTA, 
ČLOVEŠKA 

 
5. RAZLIKOVALNE PREDNOSTI  
 
Katere so 
RAZLIKOVALNE 
PREDNOSTI znamke s 
turističnega vidika – katere 
so tiste točke diferenciacije, na katerih 
gradimo in ki nas razlikujejo od 
drugih 
 

 
Razlikovalne prednosti smo izpostavili že pri tržnem pozicioniranju v 
poglavju 8.2. Povzamemo jih lahko, kot sledi: 
 

Destinacija v središču Slovenije. 
Zaledje Ljubljane – lahka dostopnost. 
Avtentičnost. 

6. OBLIKOVANJE (DOLOČITEV) KORISTI ZA CILJNEGA GOSTA – kakšne koristi oziroma 
obljube mu znamka podaja 
 
Katere so KORISTI, ki nam 
jih daje znamka 
 

 
Srce Slovenije nudi koristi po programskih sklopih (ki jih opredeljujemo v 
okviru strategije proizvoda v poglavju 12): 
 
ENODNEVNA DOŽIVETJA: 

1. IZLETI (Excursions) – Radovedno srce. 
2. PRIREDITVE (Events) – Utripajoče srce.  
3. REKREACIJA (Recreation) – Aktivno srce. 
4. VRT SLOVENIJE (Healthy Living) – Zdravo srce. 

 
VEČDNEVNA DOŽIVETJA: 

5. SPROSTITEV (Leisure – Relax & Active) – Sproščeno srce.  
6. POSLOVNO (Business) * tudi zgolj enodnevni obisk – Poslovanje s 

srcem. 
7. IZHODIŠČE ZA REGIJO IN SLOVENIJO (Discovery) – Potujoče 

srce. 
 
Naj poudarimo, da zgoraj ne gre za kreativni koncept poimenovanja. V fazi 
programskih sklopov smo želeli le izpostaviti različne koristi. V izvedbeni 
fazi in fazi kreativne verbalne komunikacije se le-to pretvori v kreativni 
koncept besedil (copy). 

7. OBLIKOVANJE OBLJUBE – kakšno obljubo daje znamka 
 
Funkcionalna obljuba 
(osnovna, funkcionalna obljuba – kaj 
osnovnega s tem dobi) 

 
Privlačna, povezana, avtentična in srčna doživetja,  
v sozvočju z dediščino, naravo in zdravjem, za nekaj ur, dan ali več 
dni. 

Čustvena (emocionalna) 
obljuba (kakšne čustvene koristi bo 
dobil) 

Srčna doživetja. 
 

Izkustvena obljuba 
(kakšna izkustva, statusne koristi mu 
znamka daje) 

Kjer čas dobi druge dimenzije. 
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 V shemi v nadaljevanju predstavljamo elemente identitete znamke Srce Slovenije – kot model znamke.  
 
 
Shema št. 12: Prikaz modela destinacijske znamke 
 
 

Model znamke 
Srce Slovenije

POSLANSTVO

Srce Slovenije obiskovalcem nudi 
privlačna, povezana, avtentična in 

srčna doživetja 
v sozvočju z dediščino, naravo in 

zdravjem, 
za nekaj ur, dan ali več dni.

VIZIJA

Srčna in avtentična doživetja v 
Srcu Slovenije.

VREDNOTE

Temeljne vrednote 
ETIČNOST, SRČNOST, KAKOVOST, 

EDINSTVENOST IN MREŽENJE
Razlikovalne vrednote

TRAJNOSTNOST, SRČNOST, 
AVTENTIČNOST

OSEBNOST 

Srce Slovenije je srčno, zvesto 
samemu sebi, prijazno, odprto, 

človeško

RAZLIKOVALNE 
PREDNOSTI

Destinacija v središču Slovenije
Zaledje Ljubljane – lahka dostopnost

Avtentičnost

KORISTI

Enodnevna doživetja
IZLETI (Excursions) - Radovedno srce.

PRIREDITVE (Events)  - Utripajoče srce. 
REKREACIJA (Recreation) - Aktivno srce.

VRT SLOVENIJE (Healthy Living) - Zdravo srce.

Večdnevna doživetja
SPROSTITEV (Leisure - Relax & Active) - Sproščeno srce. 

POSLOVNO (Business) - Poslovanje s srcem.
IZHODIŠČE ZA REGIJO IN SLOVENIJO (Discovery) -

Potujoče srce.

OBLJUBA

FUNKCIONALNA OBLJUBA
Privlačna, povezana, avtentična in srčna doživetja, 

v sozvočju z dediščino, naravo in zdravjem, 
za nekaj ur, dan ali več dni.

EMOCIONALNA OBLJUBA
Srce Slovenije ni le geografski 

prostor, so srčna doživetja.

IZKUSTVENA 
OBLJUBA

Kjer čas dobi druge 
dimenzije
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12.5 Upravljanje znamke (na področju turizma) 
 
 
 

 

KDO JE LASTNIK, 
UPRAVLJAVEC in KROVNI DISTRIBUTER 

krovne destinacijske znamke Srce Slovenije 

 
= Center za razvoj Litije oziroma Razvojni center Srca Slovenije 

 
Način upravljanja z znamko – Srce Slovenije  

tudi na turističnem področju sledi smernicam, kot so opredeljene v dokumentu Smernice za 
upravljanje z znamko Srce Slovenije. 

 
 
 
Znamka je lahko dolgoročno živa le, če je aktivna, če ima razvojno podporo in če je njeno upravljanje 
kontinuirano in strateško zasnovano. Kot je opredeljeno v Smernicah za upravljanje znamke, so 
finančni viri, ki omogočajo vzpostavitev in začetni razvoj znamke Srce Slovenije, vezani na 
različne projekte. Zato so uvajalne aktivnosti, ki jih RCL vodi pri vzpostavljanju znamke Srce Slovenije, za 
nosilce/udeležence območja brezplačne. Nadaljnje financiranje razvoja znamke je treba ustrezno zagotoviti in 
pri tem upravljavec pričakuje aktivno vlogo vseh partnerjev/nosilcev znamke ter prispevanje določenih 
sredstev (»franšizni fee«) za uporabo znamke. Ključno vlogo igrajo vodilni predstavniki občin, ki naj bi v 
okviru partnerskega odnosa predstavljali ambasadorje znamke Srce Slovenije, hkrati pa zagotavljali razvojna 
sredstva.  
 
 
CILJ UPRAVLJANJA znamke Srce Slovenije je, da zagotovimo: 

 
 široko, 
 pravilno,  
 konsistentno in  
 učinkovito uporabo znamke,  

 
ki bo s trgom komunicirala na profesionalno, kreativno in dosledno.  
 
NALOGE na področju upravljanja znamke so močno prepletene s trženjsko funkcijo (izvajanje 
promocije, trženja in pospeševanja prodaje na opredeljenih trgih), zato ne opredeljujemo, da ima skrbnik 
znamke posebej nalogo izvajanja trženjskih aktivnosti v podporo razvoju in komuniciranju znamke (le-te 
opredeljujemo v okviru trženjskega dela strategije) – saj gre za majhno organizacijo.  
 
NA PODROČJU UPRAVLJANJA skrbnik predvsem: 
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a. skrbi za pravilno (= da se znamka pravilno prenese na vsa promocijska gradiva, skrbi za 
pravnoformalne postopke na področju znamke − da je znamka ustrezno zaščitena),  

b. konsistentno (= da razvijemo prepoznaven in poenoten način komuniciranja znamke s 
prepoznavnimi elementi) 

c. in učinkovito uporabo znamke (= da jo gradimo dolgoročno, da oblikujemo in komuniciramo 
zgodbe, da v vseh trženjskih komunikacijah izkoriščamo priložnost za gradnjo znamke, da znamko 
vgradimo v vsa orodja in da poskrbimo, da razpolagamo z vsem potrebnim gradivom – oglasi, 
internet, Priročnik CGP – brand book, razna promocijska darila itd.). 

 

Če izpostavimo ključne elemente iz Smernic upravljanja z znamko Srce Slovenije: 
 

1. Upravljavec znamke Srce Slovenije se zavezuje, da kandidatom, ki bi želeli postati nosilci 
znamke, posreduje vse potrebne informacije, znanje, izkušnje in jih seznani s pravili uporabe znamke 
– tako na vsebinski kot na vizualni ravni.  

2. Nosilec znamke pa se sočasno zavezuje, da bo upošteval pravila in priporočila ter se aktivno 
vključeval v razvoj lastnega izdelka, storitve, točke … in aktivno prispeval k razvoju znamke Srce 
Slovenije v celoti. 

3. Kdor se prepozna kot potencialni nosilec znamke Srce Slovenije in bi želel aktivno 
sodelovati pri njenem razvoju, izpolni evidenčni obrazec, ki je dostopen na spletnem naslovu 
upravljavca znamke (www.razvoj.si). Upravljavec si pridržuje pravico do presoje skladnosti prijave z v 
tem dokumentu predstavljenimi kriteriji za nosilce znamke. 
 

OSNOVNO ORODJE DISTRIBUCIJE je Priročnik znamke Srce Slovenije (oziroma tako imenovani 
Priročnik za uporabo celostne grafične podobe). Natančna pravila uporabe in aplikacije znaka so določena v 
Priročniku CGP. 
 

NALOGE na področju DISTRIBUCIJE znamke so: 
 

1. Distribucija Priročnika znamke (Priročnika CGP) vsem uporabnikom znamke (= 
turistični ponudniki v destinaciji) in tudi ciljnim javnostim (na primer medijem, agentom itd.). 
Priročnik je objavljen na www.razvoj.si (oziroma na spletnem portalu Razvojnega centra Srca 
Slovenije), vendar lahko na ta način izgubimo pregled nad uporabo znaka (priporočana je objava, 
vendar pa mora uporabnik za ustrezen format znaka pisno zaprositi pri skrbniku). 

2. Stalno seznanjanje novih potencialnih nosilcev (uporabnikov) z vsebino in načini uporabe 
znamke. 

3. Kontinuirana skrb za dosledno upoštevanje navodil za uporabo znaka Srce Slovenije 
(CILJ JE, DA SE ZNAMKA UPORABLJA), kot je opredeljeno v Priročniku za uporabo 
celostne grafične podobe, in takojšnji naziv ob zaznanih napakah. 

4. Vodenje evidence partnerjev, ki uporabljajo znamko. 
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13. STRATEGIJA TURISTIČNIH PROIZVODOV 
 
 

13.1 Uvod v strategijo turističnih proizvodov 
 
 
Analiza je pokazala potrebo po aktivnem delu pri razvoju in oblikovanju privlačnih, konkurenčnih, 
doživljajskih, izvirnih proizvodov, ki bodo jasno pozicionirali Srce Slovenije (z vidika, kaj nudi) ter nagovarjali 
in za obisk motivirali zelo jasno opredeljene ciljne segmente. Zato je bilo: 
 

1. MED KVALITATIVNIMI CILJI opredeljeno, da je na krovni ravni Srca Slovenije treba 
razviti prepoznavno ponudbo in turistične proizvode za jasne tržne segmente. 

2. Kot ena od PETIH STRATEŠKIH PRIORITET DELOVANJA pa opredeljena 
TRAJNOSTNI RAZVOJ IN PONUDBA: razvoj prepoznavne, avtentične ponudbe, 
proizvodov, programov in doživetij po trajnostnih načelih. Smernice smo podali že v okviru 
poglavja 9.3, v nadaljevanju pa opredeljujemo krovni koncept turističnih proizvodov. 

 
KAJ NAS JE VODILO pri oblikovanju strategije turističnih proizvodov: 

 
 Da oblikujemo turistične proizvode, ki bodo gradili krovno prepoznavnost Srca 

Slovenije = JASNE ASOCIACIJE, KAJ NUDI SRCE SLOVENIJE. 
 Da s krovnimi programskimi sklopi nastavimo takšno produktno platformo, V KATERI 

SE BODO LAHKO NAŠLI VSI OBSTOJEČI (PA TUDI PRIHODNJI) PONUDNIKI IN 
CELOTNO OBMOČJE (»OBČINE«). Tako smo pri pripravi krovnih programskih sklopov, kot 
smo jih poimenovali (ki izhajajo iz motivov prihoda na območje), dejansko razmišljali o vsakem 
ponudniku posebej in o vseh občinah, hkrati pa sledimo opredeljenemu krovnemu trženjskemu 
konceptu (poglavje 11). 

 Da poskušamo razvijati INOVATIVNE PRISTOPE IN KONCEPTE, s katerimi bomo 
hitreje dosegli cilje in bomo uspešnejši. 

 Da IZKORIŠČAMO IN TRŽIMO že delujoče turistične proizvode oziroma ponudbo, 
HKRATI PA JE KONCEPT RAZVOJNO NARAVNAN (izboljšanje konkurenčnosti in 
privlačnosti obstoječih proizvodov in razvoj novih). 

 
 
Na tej podlagi smo razvili dva pristopa ( glej spodaj shematsko predstavitev št. 13): 
 

1. TRŽENJSKI KONCEPT PROIZVODOV – s katerim smo želeli na jasen in trženjski način 
povedati, kaj dejansko nudi Srce Slovenije. Izhajali smo iz motivov prihoda na destinacijo – vprašali 
smo se, zakaj nekdo pride/zakaj bi nekdo prišel = in na tej podlagi oblikovali 7 programskih sklopov 
oziroma motivov prihodov. 

2. RAZVOJNI KONCEPT STRATEGIJE PRODUKTOV – ki bo podlaga za delo pri razvoju 
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. 13: Odnos med trženjskim in razvojnim konceptom proizvodov 
 
 

0 

0 

0 

0 

0 

Opredelimo jih na način, 
da bo komuniciranje krovnih proizvodov Srca 

Slovenije čim bolj preprosto in vzpodbujalo jasne 
asociacije, kaj Srce Slovenije ponuja.

Ta pristop se udejanja skozi trženjska orodja 
(internet, brošure, komunikacijske aktivnosti itd).

Namenjen je jasnemu komuniciranju na trgu.

Pri trženjski delitvi proizvodov izhajamo iz 
MOTIVOV PRIHODA
ciljnih obiskovalcev –

vprašamo se, 
zakaj pridejo/

bi prišli na določeno destinacijo. 

Odnos med 
TRŽENJSKIM in RAZVOJNIM

konceptom proizvodov 

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)
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 13.3
Poglavje 13.2, 

po sedmih motivih 
prihoda.
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13.2 Trženjski koncept proizvodov − glede na motive prihoda 
 
 
Na podlagi analize stanja in identificiranih potencialov Srca Slovenije smo oblikovali 7 MOTIVOV 
PRIHODA v Srce Slovenije kot turistično destinacijo = to so PROGRAMSKI SKLOPI, ki jih 
razvija Srce Slovenije ter na katere se navežejo vsi obstoječi turistični proizvodi (tisti, ki so že 
privlačni in konkurenčni, in tisti, ki jih je treba še nadgraditi) in tudi novi potencialni turistični 
proizvodi, ki jih moramo razvijati za privlačnejše in konkurenčnejše pozicioniranje.  
 
 
Za lažje razumevanje za vsak sklop navajamo tudi vrsto turizma. 
 
PROGRAMSKI SKLOPI NA KROVNI RAVNI SRCA SLOVENIJE 
 
NEKAJURNA IN DNEVNA DOŽIVETJA: 
 

1. IZLETI (Excursions) – Izletniški (v največji meri kulturni) turizem  
2. PRIREDITVE (Events) – Prireditveni turizem 
3. REKREACIJA (Recreation) – Rekreativni turizem  
4. VRT SLOVENIJE (Healthy Living)22 – Ekoturizem 

 
VEČDNEVNA DOŽIVETJA: 
 

5. KRATEK ODDIH – Aktivni in sprostitev (Leisure – Active & Relax) – Aktivni oddih in 
sprostitev 

6. POSLOVNO (Business) * tudi zgolj enodnevni obisk – Poslovni turizem 
7. IZHODIŠČE ZA REGIJO IN SLOVENIJO (Discovery) – Odkrivanje 

 
POJASNILO: To so krovni programski sklopi, ki jasno komunicirajo, kaj nudi Srce Slovenije z vidika 
motiva prihoda. Napolniti pa jih je treba s konkretnimi vsebinami, temami, doživetji, prilagojenim različnim 
ciljnim skupinam in v skladu s ciljnim tržnim pozicioniranjem.  
 
V nadaljevanju bomo za vsak programski sklop ločeno opredelili, katere turistične proizvode vključuje, kdo 
so ciljne skupine in kateri so ključni elementi razvojno-trženjske strategije.  
 
 
 
Najprej motive prikazujemo shematsko, nato pa jih podrobneje razložimo. 
 
 

                                                 
22 Za to obliko inovativnega proizvoda je težko najti pravo poimenovanje, le delno gre za ekoturizem.  
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Shema št. 14: Kateri so motivi prihoda v Srce Slovenije kot turistično destinacijo  
 

0 

0 

0 

0 

0 
1. IZLETI

(Excursions)

4. KRATEK ODDIH 
(Aktivni in sprostitev)
(Leisure – Relax & Active)

Kaj so 
MOTIVI PRIHODA 

v Srce Slovenije?
Zakaj pride obiskovalec?

S kakšnim »splošnim, glavnim« interesom, motivom?

7. VRT SLOVENIJE
(Healthy Living)

2. PRIREDITVE
(Events)

3. REKREACIJA
(Recreation)

5. POSLOVNO
(Business)

* tudi zgolj dnevni obisk

6. IZHODIŠČE ZA REGIJO & 
SLOVENIJO
(Discovery)

NEKAJURNA IN DNEVNA 
doživetja

VEČDNEVNA doživetja

Podpira in gradi prepoznavnost 
območja, skozi mrežo prodajnih 

točk za prodajo lokalno pridelane 
hrane pa tudi pospešuje 

potrošnjo. Vključen je tudi v 
druge motive prihoda.  

 
 V nadaljevanju sledi podrobnejši trženjski in razvojni koncept posameznih programskih sklopov, še prej pa 
v shemi št. 12 prikazujemo proizvode, ki so vključeni v posamezne motive prihodov. Gre za prikaz, kateri 
posamezni parcialni turistični proizvodi se tržijo v okviru določenega motiva prihoda.  
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Shema št. 15: Turistični proizvodi, ki so vključeni v posamezni motiv prihoda 

 



  
 
 
V spodnji shemi pa prikazujemo KONCEPT 3 KROVNIH INTEGRALNIH TURISTIČNIH 
PROIZVODOV, po katerih postane prepoznavno Srce Slovenije. 
 
 
Shema št. 16: Glavni integralni turistični proizvodi na ravni destinacije 
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13.3 Razvojni koncept proizvodov 

 
 
Naj pojasnimo, da nekatere aktivnosti spadajo v več sklopov – v tem primeru jih ne podvajamo (ponavljamo). 
 
 
Pri razvojni delitvi proizvodov opredeljujemo RAZVOJNO STRATEGIJO – in podajamo 
smernice za razvoj ponudbe po sedmih programskih sklopih oziroma motivih prihodov. 
Znotraj tega proizvode delimo: 
 

1. NOSILNI PROIZVODI (proizvodi, ki so že danes razviti in se tržijo). To so: 
 

a. Izleti, ki vključujejo in povezujejo posamezne turistične točke (tematsko in po ciljnih skupinah). 
b. Kratek aktivni oddih (na primer bivanje v termah Snovik, vendar pa je treba delne proizvode še 

dodatno razviti). 
c. Poslovni turizem (bivanje poslovnih gostov, medtem ko poslovna srečanja navajamo pod proizvodi 

v razvoju) 
 

2. PROIZVODI V RAZVOJU (že obstajajo, vendar jih je treba nadgraditi za večjo 
konkurenčnost23 in privlačnost24): 

 
a. Odkrivanje regije in Slovenije 

                                                 
23 A) 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: 

 relativni tržni delež (kolikšen tržen delež imamo na trgu, na katerega smo usmerjeni); 
 stroškovno prednost (ali so naše cene nižje od cen drugih ponudnikov oziroma kakšno je razmerje med ceno in kakovostjo 

– kakšna je vrednost); 
 prepoznavnost (ali je naš produkt prepoznaven med ciljnimi segmenti, ali je naša destinacija prepoznavna po tem produktu); 
 inovativnost (ali ima naš produkt elemente inovativnosti oziroma ali je inovativen v mednarodnem merilu); 
 obstoječo infrastrukturo (kakšna je obstoječa infrastruktura – ali obstaja oziroma ali je razvita, kakovost, vlaganja v 

izboljšave); 
 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). 
 
24 B) PRIVLAČNOST PROIZVODA pa se nanaša na trenutni, obstoječ oziroma razpoložljiv trg, znotraj te kategorije pa 
ocenjujemo:  

 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); 

 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); 

 povprečno porabo (kolikšna je povprečna poraba v okviru tega produkta, ali obstajajo možnosti za izboljšanje); 
 sezonskost (ali je ponudba vezana na določeno sezono ali ne oziroma ali je celoletna); 
 potrebo po investicijah (kolikšen je obseg sredstev, ki jih moramo vložiti, da »usposobimo« segment v pogledu ureditve 

infrastrukture in ga začnemo tržiti); 
 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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b. Delni turistični proizvodi, ki so tematsko obarvani: oglarji, pastirji, čebelarstvo, slamnikarstvo, 
mlinarstvo in drugi podobni proizvodi. 

c. Tematske, rekreativne in učne poti. 
d. Aktivnosti: pohodništvo, kolesarjenje, vodni športi. 
e. Poslovna srečanja. 
f. Kulinarika. 
g. Degustacije in nakupi lokalne hrane. 

 

3. NOVI POTENCIALNI PROIZVODI (ki jih je treba zgraditi na novo) 
 

a. Celosten proizvod (ki ga obravnavamo kot projekt) »Vrt Slovenije«. 
b. Vzpostavitev ponudbe za avtodome. 
c. Team-building programi v Srcu Slovenije. 
d. Incentive programi v Srcu Slovenije. 
e. Drugi inovativni turistični proizvodi, ki so v načrtu na ravni posameznih občin. 

 
 
 
13.3.1 Prvi programski sklop: IZLETI (Excursions) 
 
 

 

1. Motiv prihoda – programski sklop: 
IZLETI (Excursions) 

Izletniški turizem 

A. Trženjski koncept 
 
Kaj je MOTIV 
prihoda 
 

 

 
Osrednji motiv prihoda v destinacijo je IZLET: 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.). 
 
Zakaj prihod v Srce Slovenije: Ker nudi veliko povezanih doživetij, tematsko obarvanih 
in prilagojenih ciljnim skupinam. Poleg tega je lahko dostopno, relativno sveže/novo na trgu, 
znamka Srce Slovenije pa prepoznavno in povezano komunicira celoten utrip na območju. 
 
Dodatno pojasnilo: Izletništvo pogosto velja za manj vredno obliko turizma, saj ponudba 
ponavadi ni povezana, od obiskovalcev pa zato ne znamo iztržiti dovolj. Dejstvo je, da je 
območje zelo primerno prav za izletniški turizem – vendar s ciljem, da povežemo ponudbo 
in povečamo potrošnjo na obiskovalca. Ne pozabimo, da to pomeni tudi izlet tujega gosta za 
nekaj ur ali pol dneva v destinacijo (kar je aktualno tudi za razvite turistične destinacije, kot 
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je Kamnik). 
 

 
Kateri PROIZVODI 
so vključeni v ta 
motiv prihoda – 
zakaj konkretno 
pride nekdo v Srce 
Slovenije na izlet 

 
Kateri so NOSILNI/GLAVNI PROIZVODI znotraj tega motiva 
prihoda/programskega področja: 
 Naravne 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, 
lahko pa tudi zelo tematsko, kot je npr. Plečnik, oglarji, kozolci, čebele itd.). 

 Muzeji, spominske sobe, zbirke, galerije – ogledi (tudi kombinacija z delavnicami, 
degustacijami, prikazi). 

 Kulinarika (pogostitev – degustacije). 
 Prikazi izvajanja raznih običajev (pastirji, oglarji, slamnikarstvo, kozolci itd.). 

 
Kateri proizvodi DOPOLNJUJEJO osrednje turistične proizvode (kateri produkti, 
doživetja so še pomembni za oblikovanje privlačnejšega doživetja): 
 Nakup hrane, izdelkov, spominkov. 
 Različne »avtentične« delavnice (ki črpajo iz dediščine območja) po ciljnih skupinah 

(otroci, družine, upokojenci itd.). 
 Tematske, učne poti. 
 Lahka oblika aktivnosti (pohodništvo – sprehodi, tudi kolesarjenje, vodni športi). 
 
POJASNILO: V ta sklop se navežejo vsa obstoječa ponudba, ki temelji na 
kulturnih in naravnih danostih, ter tudi vsi projekti, ki se razvijajo na območju na 
ravni posameznih občin (npr. projekt kozolcev v občini Šentrupert, Plečnik na 
Domžalskem in Kamniškem itd.). 
 
KLJUČNI PONUDNIKI 
 
Za ta programski sklop je primerno celotno območje. Vendar pa v organizirane programe 
lahko vključujemo le tisto ponudbo, ki zadovoljuje standarde kakovosti (ki se razvijajo na 
krovni ravni). Pri nosilnih (krovnih) programih, s katerimi želimo graditi krovno, večjo 
prepoznavnost območja, vključimo prepoznavnejše in razvitejše točke (kot smo opredelili v 
krovnem trženjskem konceptu v poglavju 9.7), a dopolnjene tudi z manjšimi.  
 

 
CILJNA SKUPINA 
– kdo je potencialni 
obiskovalec 

 
1. Ljubljančani (družine z otroki do 12 let, individualni pari 25+), ki iščejo ideje za 

popoldanski izlet ali izlet ob koncu tedna. 
2. Domačini – ljudje, ki živijo na območju in spoznavajo svoje okolje (ki ga – kot 

se je pokazalo v pogovorih na delavnicah – ne poznajo dovolj). 
3. Poleg Ljubljančanov pa naslednje ciljne skupine iz celotne Slovenije: 

 osnovne šole, 
 vrtci, 
 upokojenci (organizirane skupine), 
 družine z otroki, 
 individualni pari 25+.  

4. Tuji obiskovalci: 
 ki bivajo v Ljubljani ali v bližnjih večjih turističnih centrih, npr. Bledu (motiv prihoda 
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v Slovenijo je bila Ljubljana ali npr. Bled – city break/leisure), 
 tuji gostje, ki bivajo na območju Srca Slovenije in v okviru tega odhajajo na izlete po 

območju,  
 tranzitni obiskovalci. 

 
 
TRAJANJE obiska  

 
Večinoma nekajurni (med tednom in ob koncu tedna), poldnevni do celodnevni obisk 
(ob koncu tedna). 
 

 
Kaj pričakujejo 
udeleženci izletov –  
KAJ MORAMO 
ZAGOTOVITI, če 
želimo ponuditi 
kakovostno izkušnjo 

 
Pri organiziranih izletih: 
 Kontaktno – info oziroma prodajno točko, ki jo preprosto najdejo in ki je 

dosegljiva (daljši delovni čas, vse informacije tudi na internetu). 
 Odlično organizacijo – brez napak ali improviziranja. 
 Privlačne vsebine – programe, ki nagovarjajo jasne ciljne skupine in so jim 

prilagojene. 
 Fleksibilnost pri organizaciji, izvedljivost programov tudi ob manjšem številu 

obiskovalcev, prilagajanje posebnim željam skupin. 
 Vzpostavljeno in razvito ponudbo (na primer pri jahanju – ponudba konjev, tečaj, 

inštruktor, spremljanje na terenskem jahanju, ustrezen čas odprtja, da ni toliko potrebe 
po vnaprejšnji najavi). 

 Ustrezne in lahko dosegljive informacije o ponudbi – že pred prihodom 
(internet), možnost pridobitve dodatnih informacij na samem mestu (zloženke). 

 Kakovostno gostinsko ponudbo, ki odseva identiteto območja. 
 Možnost kupiti izdelke in spominke. 
 
Pri individualnem odkrivanju: 
 Ustrezne in lahko dosegljive informacije o ponudbi – že pred prihodom (internet 

– zelo funkcionalen in informativen), možnost pridobitve dodatnih informacij na samem 
mestu (zloženke). 

 Vzpostavljeno in razvito ponudbo. 
 Info točke na območju, kjer je mogoče pridobiti več informacij. 
 Da znajo ljudje (ponudniki) priporočati, kako in kam naprej – povezano 

ponudbo. Ta vidik je za individualnega obiskovalca res zelo pomemben. 
 Dober označevalni sistem in interpretacijo dediščine (informacijske table). 
 

 
Glavne TOČKE 
RAZLIKOVANJA 
destinacije na 
področju izletov  
 

 
1. Velika množica točk, ki so privlačne in povezane, a še manj poznane 

(odkrivanje novega), temeljijo pa na avtentičnosti in srčni izkušnji – na domačem trgu. 
2. Na tujih trgih je zelo pomembna neposredna bližina Ljubljane – zeleno zaledje, ki je 

tako lahko dostopno in tako kontrastno ruralnemu.  
3. Vsi programi na območju so razviti po enotnem »vzorcu«, a seveda vsak s 

svojo vsebino, temo, zgodbo, zato komunicirajo prepoznavno. Za vsak program, izlet, se 
ve, da je del Srca Slovenije. 

4. Ogledi različnih atrakcij (od naravnih do kulturnih, turističnih kmetij, prikazov 
sušenja sadja, pridelave rož itd.) – združeno oziroma nadgrajeno z možnostjo 
nakupov hrane/izdelkov. 

5. Srce Slovenije je izletniška destinacija, kjer zaradi individualnosti in nemnožičnosti 
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še vedno lahko začutimo tisti pravi občutek stika s samim sabo, z dediščino 
in z naravo. 
 

 
CILJNI TRŽENJSKI 
KONCEPT 
programskega 
sklopa 

 

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. Razvojni koncept – podlaga za razvojne aktivnosti na področju ponudbe izletov 
 
KLJUČNI 
DEJAVNIKI 
USPEHA, če želimo 
postati vodilni na 
področju izletniške 
destinacije (od 
nekajurnih do dnevnih 
doživetij) 
 

 
Poleg zagotavljanja vsega, kar pričakuje obiskovalec (kot smo opredelili v sklopu A): 
1. Odlični spletni portal Srca Slovenije kot turistične destinacije. 
2. Oblikovane turistične programe je treba razumeti tudi tako, da ga nekdo vzame kot 

idejo, nato pa se odloči za individualno organizacijo (se na izlet poda sam); to je seveda 
povezano s spremembami vsebine – zato je ključno, da sta na internetu pregledna 
predstavitev programov in možnost za dinamično/individualno sestavljanje programov. 

3. Povezovanje ponudnikov in točk ter zagotavljanje standardov kakovosti. 
4. Kakovostni in prepoznavni spominki.  
5. Destinacije usmerjati v specializacijo ponudbe – da ne ponujajo vsi vsega.  
6. Zagotavljanje stalne kakovostne ponudbe, ustrezna odprtost (dostopnost) ponudbe. 

 
 
AKTIVNOSTI ZA 
RAZVOJ 
PONUDBE 

 
1. Oblikovanje nekaj (5) krovnih vodilnih in prepoznavnih turističnih 

programov (paketov – izletov oziroma programov kratkega oddiha), ki 
gradijo prepoznavnost destinacije na krovni ravni. Objavljeni so na internetu kot krovni 
prepoznavni programi (highlights – must sees destinacije). Ob tem se za vsak programski 
sklop razvijejo po 3 programi, nato pa še prilagoditve glede na ciljne skupine in trajanje. 

2. Nadaljevanje projekta Trkamo na vrata dediščine (a pod znamko Srce 
Slovenije) z označevanjem točk z enotnimi tablami (z znamko Srca Slovenije) in 
razvojem ponudbe, poleg tega tudi nadaljevanje številnih projektov, ki so v preteklih 
letih potekali pod LAS Srca Slovenije. 

3. Zasnova in izvedba projekta oblikovanja spominkov ter vzpostavitev prodajne 
mreže (enotno opremljeno prodajno mesto). 

4. Tako k temu kot tudi k drugim proizvodom sodi izobraževanje javnega, 
gospodarskega in nevladnega sektorja ponudnikov (za izboljšanje ključnih 
kompetenc in kakovosti ponudbe in storitve). 

5. Priprava programov po enotni »metodologiji« – vsi programi na območju so 
pripravljeni na enoten način (template program). Sestava »Projektne skupine« za pripravo 
programov in skrb za spremljanje realizacije, zadovoljstva, nadgradnje. 

6. Vzpostavitev sistema merjenja zadovoljstva udeležencev organiziranih 
programov. 

7. Razvoj prepoznavnih identitet za posamezne občine/lokalna območja 
(okvirno smo nakazali v trženjskem konceptu, poglavje 9.7). 

 
Na to se navežejo tudi aktivnosti v okviru tega programskega sklopa na ravni občin in ponudnikov – 
ki so že načrtovane ali pa bodo v prihodnje. 
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13.3.2 Drugi programski sklop: PRIREDITVE in DOGODKI  
 

 

 

2. Motiv prihoda – programski sklop: 
PRIREDITVE in DOGODKI (Events) 

Prireditveni turizem 

A. Trženjski koncept 
 
Kaj je MOTIV 
prihoda  
 

 

 
Obisk območja prioritetno zaradi prireditve (ki dejansko ustvari motiv za 
prihod), združeno s kulinariko (pogostitev, degustacije, nakupi izdelkov oziroma hrane) in 
še kakšnim ogledom. Sicer ta produkt predstavlja tudi pomembno dopolnilno ponudbo 
ostalim motivom prihoda. 
 
K obisku pritegne določena prireditev (močen prireditveni utrip z nekaj vodilnimi 
prireditvami – enakomerno razporejenimi geografsko in časovno, ki gradijo prepoznavnost 
območja), ob tem pa si obiskovalec zaokroži doživetje s kulinariko (obiskom gostilne, 
nakupom hrane, degustacijami) in obiskom nekaterih naravnih in kulturnih znamenitosti. 
 
Zakaj prihod v Srce Slovenije: Ker je blizu, lahko dostopno, ker se veliko dogaja in ker 
Srce Slovenije vse združuje pod eno znamko, zaradi česar je razvilo prepoznaven in močen 
utrip dogajanja. 
 

 
Kateri PROIZVODI 
so vključeni v ta 
motiv prihoda – 
zakaj konkretno 
pride nekdo v Srce 
Slovenije na 
prireditev 

 
Kateri so NOSILNI/GLAVNI PROIZVODI znotraj tega motiva 
prihoda/programskega področja: 
 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). 
 
Kateri proizvodi DOPOLNJUJEJO osrednje turistične proizvode (kateri produkti, 
doživetja so še pomembni za oblikovanje privlačnejšega doživetja): 
 Kulinarika. 
 Naravne vrednote in kulturna dediščina – ogledi. 
 Muzeji, spominske sobe, zbirke, galerije – ogledi. 
 Nakup hrane, izdelkov, spominkov. 
 
KLJUČNI PONUDNIKI 
 
Gre za prireditve na celotnem območju, ki se časovno in vsebinsko upravljajo s krovne ravni 
(da se ne podvajajo ali prekrivajo). Na ravni Srca Slovenije pa se razvije nekaj prepoznavnih, 
edinstvenih in močnih dogodkov, ki pomembno prispevajo k prepoznavnosti destinacije.  
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 Pregled ključnih prireditev po občinah je bil opravljen v prilogi št. 1, poglavje 2.5. 
 

 
CILJNA SKUPINA 
– kdo je potencialni 
obiskovalec 

 
 Ljubljančani (družine z otroki do 12 let, individualni pari 25+), ki iščejo ideje za 

večinoma ob koncu tedna. Obisk prireditve razširijo v pol- do enodnevni izlet. 
 Domačini (ljudje, ki živijo na območju). 
 
Za večje in prepoznavnejše prireditve tudi od drugod v Sloveniji: 

 upokojenci (organizirane skupine), 
 družine z otroki, 
 individualni pari 25+. 

 
In tujci, ki so že na območju ali v Ljubljani (za vodilne prireditve). 
  

 
TRAJANJE obiska  

 
Večinoma nekajurni ali poldnevni, lahko tudi celodnevni obisk (ko je obisk 
prireditve združen še z ogledi in kulinariko). 
 

 
Kaj pričakujejo 
udeleženci 
prireditev – KAJ 
MORAMO 
ZAGOTOVITI, če 
želimo ponuditi 
kakovostno izkušnjo 

 
Ozko vezano na samo prireditev (sicer pa podobne elemente kot pri izletih): 
 Ažurne in lahko dosegljive informacije o prireditvi (da dobijo več informacij kot 

zgolj ime in čas). 
 Na samem mestu želijo spoznati destinacijo – nekdo jih mora znati usmeriti, že 

pred prihodom, da si lahko naredijo dober načrt (zato je ključen internet). 
 

 
Glavne TOČKE 
RAZLIKOVANJA 
destinacije na 
področju prireditev 
 

 
1. Vse prireditve na celotnem geografskem območju in tudi na različnih področjih 

potekajo pod skupno znamko Srce Slovenije, kar ustvarja močen in prepoznaven 
utrip. 

2. Močno vizualno komuniciranje vizualne identitete Srca Slovenije (močno 
obeležje na vseh prireditvah). 

3. Bogata in ohranjena dediščina, ki se oživlja s prireditvami in drugimi elementi 
ponudbe.  

 
 
CILJNI TRŽENJSKI 
KONCEPT 
programskega 
sklopa 

 

Srce Slovenije se ponaša z izredno močnim in prepoznavnim 
prireditvenim utripom, ki gradi na dediščini. 
 

B. Razvojni koncept – podlaga za razvojne aktivnosti na področju ponudbe prireditev 
 
KLJUČNI 
DEJAVNIKI 
USPEHA, če želimo 
postati destinacija z 
močnim in 
prepoznavnim 

 
1. Razvoj nekaj prepoznavnih in resnično 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. 

2. Razvoj edinstvenih prireditev v slovenskem prostoru (kot je npr. projekt 
Abrahamov ključ) – izhaja se iz obstoječih oziroma iz pobud na območju.  
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prireditvenim 
utripom 
 

3. Pestrost in stalnost dogodkov. 
4. Doseganje geografske »uravnoteženosti« − da se dogaja povsod, ne nujno s 

povsem uravnoteženim utripom. 
5. Razvoj in trženjska izpostavljanje prireditev, ki gradijo na dediščini lokalnega 

prostora − razvoj prireditev mora iti v smeri izbora avtentičnih prireditev, ki 
so povezane z načinom življenja ljudi v teh krajih in sedanje ustvarjalnosti. 

6. Prireditve morajo glede na današnji trende imeti za cilj tudi aktivno vključevanje 
obiskovalcev. 

7. Doseganje, da so prireditve resnično motiv prihoda v destinacijo – tudi od 
drugod v Sloveniji in za tujce, ki so že v regiji (npr. Ljubljani). 

8. Kakovostna ponudba – tako prireditvena kot tudi spremljevalna. 
 

 
AKTIVNOSTI za 
razvoj ponudbe 

 
1. Priprava načrta prireditev pod znamko Srce Slovenije: v vsakem letnem času 

ena nosilna (močna in trženjsko privlačna – gradnja na obstoječih) prireditev (ki podpira 
krovno pozicioniranje destinacije, ki se močno komunicira in ki je privlačna tudi za tuje 
obiskovalce) – na to prireditev se vežejo tudi drugi dogodki, programi, medtem ko so 
ostale prireditve dobro časovno, geografsko in vsebinsko porazdeljene med letom (ne 
smejo se prekrivati). 

2. Organizacija eko tržnic – priprava projekta identifikacije točk in načrta nadgradnje 
obstoječe ponudbe eko tržnic. 

 
Na to se navežejo tudi aktivnosti v okviru tega programskega sklopa na ravni občin in ponudnikov – 
ki so že načrtovane ali pa bodo v prihodnje. 

 
 

 
13.3.3 Tretji programski sklop: REKREACIJA 
 
 

 
3. Motiv prihoda – programski sklop: 

 REKREACIJA (Recreation) 
Rekreativni turizem 

A. Trženjski koncept 
 
Kaj je MOTIV 
prihoda 
 

 

 
Osrednji motiv je rekreacija, aktivno preživljanje prostega časa v naravi. 
 
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.  
 
Zakaj prihod v Srce Slovenije: Ker je blizu, ker ponuja veliko možnosti aktivnega oddiha 
v prostem času (pohodništvo – pohodniške poti, vzponi, sprehajanje, kolesarjenje – 
rekreativno in vzponi, jahanje, vodni športi, golf), je lahko dostopno in ker nudi dobre 
informacije o možnostih rekreacije. 
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Kateri PROIZVODI 
so vključeni v ta 
motiv prihoda – 
zakaj konkretno 
pride nekdo v Srce 
Slovenije na 
rekreacijo 

 
Kateri so NOSILNI/GLAVNI PROIZVODI znotraj tega motiva 
prihoda/programskega področja: 
 Kolesarjenje. 
 Pohodništvo (lažji/krajši sprehodi, krožne ture, vzponi na okoliško hribovje, pohodniške 

in sprehajalne poti). 
 Jahanje. 
 Golf. 
 Vodni športi. 
 Zimski športi. 
 Prireditve – pohodi. 

 
Kateri proizvodi DOPOLNJUJEJO osrednje turistične proizvode (kateri produkti, 
doživetja so še pomembni za oblikovanje privlačnejšega doživetja) – vendar v manjši meri 
kot npr. pri izletih: 
 Učne in tematske poti. 
 Kulinarika. 
 Naravne vrednote in kulturna dediščina – ogledi. 
 Nakup hrane, izdelkov, spominkov. 
 Pikniki (produkt kot tak še ni razvit). 
 

 
Ciljna skupina – kdo 
je potencialni 
obiskovalec 

 
1. Večinoma Ljubljančani z okolico, ki iščejo aktivnejšo obliko preživljanja prostega 

časa (popoldan ali ob koncu tedna). 
2. Domačini (ki iščejo aktivnejšo obliko preživljanja prostega časa (popoldan ali ob koncu 

tedna). 
3. !!! V okviru večdnevnega bivanja (kratkega aktivnega oddiha in sprostitve) so ciljni 

gostje za rekreacijo tudi ciljni gostje za aktivni oddih ( glej naslednji sklop). 
 

 
TRAJANJE obiska  

 
Gre večinoma za nekaj ur do pol dneva, lahko tudi ves dan, če je rekreacija 
združena v obliko izleta. 
 

 
Kaj pričakujejo 
udeleženci 
rekreacije –  
KAJ MORAMO 
ZAGOTOVITI, če 
želimo ponuditi 
kakovostno izkušnjo 

 
 Urejeno okolje in še posebej infrastrukturo za izvajanje rekreacije (označene 

pohodniške, kolesarske, jahalne poti – z vso dodatno infrastrukturo, kot so 
usmerjevalne table, klopi, smeti za odlaganje odpadkov).  

 Ustrezne in lahko dosegljive informacije o posamezni ponudbi – že pred 
prihodom, možnost pridobitve dodatnih informacij na samem mestu. 

 Lahek dostop in še posebej urejena parkirišča (na pravih lokacijah, ob izhodiščih poti). 
 Čisto naravno okolje (še posebej, da ni divjih odlagališč smeti). 
 Vzpostavljeno in razvito ponudbo. 
 Možnost kakovostne gostinske ponudbe, ki odseva identiteto območja. 
 Urejene prostore za počitek in piknik. 
 

 
GLAVNE TOČKE 

 
1. Razgibana pokrajina – od Kamniško-Savinjskih Alp do posavskih gričev.  
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RAZLIKOVANJA 
destinacije na 
področju rekreacije 

2. Povezava s turističnimi točkami (usmerjanje k ogledu). 
3. Bližina Ljubljane – zeleno zaledje. 

 
CILJNI TRŽENJSKI 
KONCEPT 
programskega 
sklopa 

 
Srce Slovenije kot lahko dostopna destinacija z lepim naravnim 
okoljem in dobrim usmerjanjem obiskovalcev na poti nudi prijetno 
rekreacijo.  
 

B. Razvojni koncept – podlaga za razvojne aktivnosti na področju ponudbe rekreacije 
 
KLJUČNI 
DEJAVNIKI 
USPEHA, če želimo 
biti konkurenčni s 
ponudbo rekreacije 
 

 
Kot smo opredelili zgoraj pod pričakovanji: 
1. Razvoj prepoznavne ponudbe – ki bo dajala motiv za prihod jasnim ciljnim 

segmentom. 
2. Če želimo imeti od tega tudi finančne učinke, ne zgolj obremenitve prostora, sta 

potrebni ustrezna organiziranost ponudbe in njeno oblikovanje v bolj celostna 
doživetja (v osnovi pa je treba imeti dobro gostinsko ponudbo). 

3. Prepoznavnost območja po nekaj prepoznavnih lokacijah in načinih 
rekreacije; pomembni so tudi tradicionalni pohodi, ki lahko mobilizirajo večje množice 
ljudi (izkoristiti, da se bodo ti ljudje tudi pozneje vračali v destinacijo). 
 

 
Aktivnosti za razvoj 
ponudbe 

 
1. Na ravni celotnega območja vzpostavitev enotnega načrtovanja in označevanja 

pohodniških, kolesarskih in drugih tematskih/učnih poti. 
2. Razvoj krožnih poti – po načelu povezovanja in kroženja. 
3. Ureditev dostopnosti in možnosti za parkiranje na izhodiščnih točkah – 

oziroma s promocijskimi gradivi usmerjati na tista mesta, kjer sta dostop in parkiranje 
urejena. 
 

Na to se navežejo tudi aktivnosti v okviru tega programskega sklopa na ravni občin in ponudnikov – 
ki so že načrtovane ali pa bodo v prihodnje. 
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13.3.4 Četrti programski sklop: KRATEK ODDIH 
 

 

 

4. Motiv prihoda – programski sklop: 
KRATEK ODDIH –  

AKTIVNO & SPROSTITEV (Leisure – Relax & Active) 
Aktivni oddih 

A. Trženjski koncept 
 
Kaj je MOTIV 
prihoda 
 

 

 
Osrednji motiv so kratke počitnice, aktivnejše ali bolj sproščujoče preživete, tudi 
odkrivanje in spoznavanje območja. 
 
Gre za nekajdnevno bivanje v destinaciji – gost pride z motivom kratkih počitnic, kjer uživa v 
naravi, wellness ponudbi, zmernih aktivnostih v naravi, kulinariki, prireditvah ter odkriva 
okolico.  
 
Zakaj prihod v Srce Slovenije: Destinacija je manj poznana in odlična alternativa sicer 
bolj poznanim destinacijam za kratek oddih. Ponuja drugačna, bolj avtentična doživetja, v 
bližini Ljubljane, lahko dostopna (npr. nekaj dni na Veliki Planini, v pastirski koči, v termah 
Snovik itd.). 
 

 
Kateri PROIZVODI 
so vključeni v ta 
motiv prihoda – 
zakaj konkretno 
pride nekdo v Srce 
Slovenije na kratek 
oddih 

 
Kateri so NOSILNI/GLAVNI PROIZVODI znotraj tega motiva 
prihoda/programskega področja: 
 Raziskovanje destinacije (naravne vrednote in kulturna dediščina). 
 Spa – wellness. 
 Aktivnosti (zmerne): kolesarjenje, sprehodi/pohodništvo, zimske aktivnosti, golf. 
 Kulinarika (pogostitev – degustacije). 

 
Kateri proizvodi DOPOLNJUJEJO osrednje turistične proizvode (kateri produkti, 
doživetja so še pomembni za oblikovanje privlačnejšega doživetja): 
 Prikazi izvajanja raznih običajev (oglarji, slamnikarstvo, kozolci itd.). 
 Muzeji, spominske sobe, zbirke, galerije – ogledi (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. 
 
KLJUČNI PONUDNIKI 
 
Ta motiv prihoda je vezan na bivanje in zato na destinacije/kraje/ponudnike, ki lahko 
ponudijo kakovostno nastanitev (terme Snovik, hotel Malograjski dvor, hotel Ambient, za 
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malo drugačen koncept sprostitve, v tesnem stiku z naravo in dediščino npr. Velika planina, 
sicer pa tudi razne domačije in turistične kmetije, čeprav so mogoče danes manj 
konkurenčne). 
 

 
CILJNA SKUPINA 
– kdo je potencialni 
obiskovalec 

 
 Domači gostje (nekajdnevna sprostitev, alternativa sicer bolj poznanim destinacijam v 

Sloveniji) – iz bolj oddaljenih koncev Slovenije (ne Ljubljane, čeprav v določenih 
primerih, kot je Velika planina, lahko tudi iz Ljubljane).  

 Tuji gostje, motiv sprostitev (leisure motiv, relax produkt) v kombinaciji z odkrivanjem 
regije (individualni in zelo pomembno tudi organizirane skupine). 

  
 
TRAJANJE obiska  

 
Več dni (vsaj ena nočitev, cilj je, da se povprečna doba bivanja na območju dvigne), od 2 do 
5 dni, povprečje slabih 3 dni. 
 

 
Kaj pričakujejo 
gostje –  
KAJ MORAMO 
ZAGOTOVITI, če 
želimo ponuditi 
kakovostno izkušnjo 

 
 Kakovostno nastanitev (z dodatno ponudbo – ali da je ta na voljo v okolici, je odvisno 

od motiva prihoda). 
 Privlačno ponudbo − naravne in kulturne atrakcije, razvite do te mere, da nudijo 

osnovo za privlačen obisk (urejena in vzdrževana atrakcija, urejen dostop, možnost 
parkiranja, oblikovana ponudba, zgodba) − podane na sodoben način, skozi zgodbe. 

 Turistične informacije in dostop do vseh informacij preko interneta. 
 Razpoložljivo tiskano gradivo o naravnih in kulturnih spomenikih in znamenitosti (da 

je na voljo že pred prihodom).  
 Programe, izlete, s katerimi si lahko popestrijo bivanje. 
 Označene poti do znamenitosti. 
 Lokalne turistične vodnike, ustrezno interpretacijo atrakcije (informativne table). 
 Možnost nakupa kakovostnih spominkov, ki so v skladu z identiteto območja. 
 Dogajanje v obliki prireditev: različne delavnice, turistične, kulturne in etnografske 

prireditve, razstave, sejmi z avtohtonimi lokalnimi izdelki. 
 Kakovostno gostinsko ponudbo v bližini atrakcij, ki odseva identiteto območja. 

 
 
GLAVNE TOČKE 
RAZLIKOVANJA 
destinacije na 
področju kratkega 
oddiha 

 
 Nabiranje energije, aktivni oddih in sprostitev v manjših, prijaznih centrih in na 

podeželju. 
 Avtentičnost. 
 

 
CILJNI TRŽENJSKI 
KONCEPT 
programskega 
sklopa 

 
Srce Slovenije je sveža, privlačna alternativa sicer bolj poznanim 
destinacijam za kratek oddih v Sloveniji. 
 

B. Razvojni koncept – podlaga za razvojne aktivnosti na področju ponudbe kratkega oddiha 
 
KLJUČNI 
DEJAVNIKI 
USPEHA, če želimo 

 
1. Povezovanje ponudbe v zaokrožena doživetja. 
2. Možnost, da obiskovalci res spoznajo identiteto območja – tisto, kar je drugačno 

(skozi zgodbe, prikaze izvajanja starih običajev, predstavitve in prodajo lokalnih izdelkov 
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postati tudi 
destinacija za 
kratek oddih 
 

itd.). 
3. Trajnostni razvojni koncept – razvoj zelenih praks; udejanjanje vseh vidikov 

trajnostnega razvoja. 
4. Zainteresiranost ponudnikov za povezovanje (ta interes je treba razviti). 

 
 
AKTIVNOSTI za 
razvoj ponudbe 

 
Gre za razvit proizvod, saj za njim stojijo (naj)močnejši nosilci na območju. 
Ključno je povezovanje ponudbe za nudenje bolj celostnega doživetja – in aktivno 
delo turističnih organizacij na lokalni ravni, da pritegnejo tako manjše kot velike ponudnike k 
sodelovanju in povezovanju (delavnice, stalni stiki, sodelovanje pri razvojnih projektih, 
obveščanje, osebni stiki).  
 
Aktivnosti v podporo temu so opredeljene že v drugih sklopih. 
Na to se navežejo tudi aktivnosti v okviru tega programskega sklopa na ravni občin in ponudnikov – 
ki so že načrtovane ali pa bodo v prihodnje. 

 
 
 
13.3.5 Peti programski sklop: POSLOVNO 
 

 

 

5. Motiv prihoda – programski sklop: 
POSLOVNO (Business) 

Poslovni turizem 
A. Trženjski koncept 
 
Kaj je MOTIV 
prihoda 
 

 

 
Poslovni obisk – manjši seminarji, srečanja team-building, poslovni obisk 
(alternativa Ljubljani), incentive (za udeležence na kongresih v Ljubljani) in študijska 
potovanja (Srce Slovenije kot dober primer prakse). 
 
Zakaj v Srce Slovenije: Srce Slovenije nudi manjša kreativna okolja za delovna srečanja in 
seminarje, neposredna bližina Ljubljane je privlačna za bivanje poslovnih gostov (ugodnejše in 
dostopno), območje pa nudi tudi team-building programe, ki črpajo iz lokalnega okolja. 
Lahko so to tudi dnevni seminarji in srečanja. 
 

 
Kateri PROIZVODI 
so vključeni v ta 
motiv prihoda – 
zakaj konkretno 
pride nekdo v Srce 
Slovenije na 
poslovni obisk 

 
Kateri so NOSILNI/GLAVNI PROIZVODI znotraj tega motiva 
prihoda/programskega področja: 
 Bivanje za 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). 
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Kateri proizvodi DOPOLNJUJEJO osrednje turistične proizvode (kateri produkti, 
doživetja so še pomembni za oblikovanje privlačnejšega doživetja): 
 Kulinarika. 
 Programi – izleti, posebej prilagojeni potrebam skupine. 
 
KLJUČNI PONUDNIKI 
 
Ta motiv prihoda je vezan predvsem na bivanje v Domžalah in v Kamniku – za tranzitnega 
poslovnega gosta, za manjše seminarske skupine pa tudi manjši ponudniki, ki nudijo bolj 
kreativno, a kakovostno okolje (kot npr. Dobra vila Polšnik). 
 

 
CILJNA SKUPINA 
– kdo je potencialni 
obiskovalec 

 
 Tuji poslovni gostje (ki pridejo poslovno – posel v Ljubljani oziroma bližini).  
 Slovenska podjetja, ki iščejo kreativnejše okolje, manjše zmogljivosti, zunaj Ljubljane 

(seminar, srečanje). 
 Tujci v Ljubljani na kongresu/konferenci, ki iščejo ideje za dodatni program zunaj 

mesta (organizirano).  
 Tranzitni gostje (s poslovnim motivom). 

 
 
TRAJANJE obiska  

 
Večinoma enodnevni do večdnevni obisk (tranzitni poslovni obiskovalec, ki biva na 
območju in se od tu odpravlja na poslovne obveznosti). 
 

 
Kaj pričakujejo 
poslovni gostje –  
KAJ MORAMO 
ZAGOTOVITI, če 
želimo ponuditi 
kakovostno izkušnjo 

 
 Kakovostno nastanitev (ki zadovoljuje pričakovanja poslovnega gosta; čisto, urejeno, 

dostop do interneta, osnovni poslovni servis). 
 Lahko dostopnost do poslovnih centrov. 
 Dobro razmerje med kakovostjo in ceno. 
 Za manjša poslovna srečanja pa bolj kreativno in individualno okolje (nekaj več 

v primerjavi z uveljavljenimi ponudniki v Ljubljani). 
 

 
GLAVNE TOČKE 
RAZLIKOVANJA 
destinacije na 
področju poslovnega 
turizma 
 

 
 Manjše in bolj individualno, kreativno okolje, ki odseva identiteto območja. 
 Avtentična in bolj individualna storitev.  
 Blizu Ljubljane, a vendar tako drugačno kot klasična mestna poslovna ponudba. 
 Pri manjših poslovnih srečanjih ne gre zgolj za prostor – v to se vnese srčni pristop 

(vsekakor bolj poglobljen in individualen kot pri klasičnih, večjih kongresnih 
ponudnikih). 

 Tukaj poslovni turizem ni »industrija«. 
 

 
CILJNI TRŽENJSKI 
KONCEPT 
programskega 
sklopa 

 
Srce Slovenije je prijeten prostor za kreativna poslovna srečanja. 
»Heartstorming«. 
 

B. Razvojni koncept – podlaga za razvojne aktivnosti na področju ponudbe poslovnega turizma 
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KLJUČNI 
DEJAVNIKI 
USPEHA, če želimo 
postati tudi 
destinacija za 
poslovni turizem 
 

 Zagotovitev vse potrebne osnovne infrastrukture in udobja, ki ga pričakuje 
poslovni obiskovalec (nižja cena še ne pomeni, da je ponudba lahko manj kakovostna). 

 Precejšnja priložnost je v nudenju zelenih srečanj (udejanjanje trajnostnih 
kriterijev, ki jih za segment poslovnega turizma razvija Zavod kongresno-turistični urad) 
in pa v team-building programih. 

 
AKTIVNOSTI za 
razvoj ponudbe 

 
1. Razvoj edinstvene in kakovostne ponudbe za team-building programe (delno 

razvita že na Veliki Planini, potrebno tudi drugod). 
2. Oblikovanje incentive programov (ki lahko predstavljajo motiv prihoda skupine, ki 

je npr. na kongresu v Ljubljani – kot dodatni program). 
3. Priprava promocijsko-predstavitvene brošure, ki nagovarja poslovnega gosta (in 

kakovostne informacije na spletnem mestu). 
4. Izobraževanje ponudnikov. 
 
Na to se navežejo tudi aktivnosti v okviru tega programskega sklopa na ravni občin in ponudnikov – 
ki so že načrtovane ali pa bodo v prihodnje. 

 
 

 
13.3.6 Šesti programski sklop: ODKRIVANJE REGIJE in SLOVENIJE 
 
 

 

6. Motiv prihoda – programski sklop: 
ODKRIVANJE REGIJE in SLOVENIJE (Discovery) 

 

A. Trženjski koncept 
 
Kaj je MOTIV 
prihoda 
 

 

 
Prihod za nekaj dni za odkrivanje območja, Ljubljane, regije oziroma celotne 
Slovenije. 
 
Srce Slovenije nudi vse potrebno za kratko bivanje na območju – in od tu 
odkrivanje Ljubljane, regije, območja oziroma celotne Slovenije. Srce Slovenije 
postane tudi najbolj prijazna destinacija do obiskovalcev z avtodomom v Sloveniji. 
 
Zakaj prihod v Srce Slovenije: Ker je blizu Ljubljane, pa vendar v naravnem okolju. 
Predstavlja prijetno izhodišče, od koder so vse zanimivosti lahko dostopne. 
 

 
Kateri PROIZVODI 
so vključeni v ta 
motiv prihoda – 
zakaj konkretno 
pride nekdo v Srce 

 
Kateri so NOSILNI/GLAVNI PROIZVODI znotraj tega motiva 
prihoda/programskega področja: 
 Naravne 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, 
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Slovenije, da od tu 
odkriva regijo in 
Slovenijo 

lahko pa tudi zelo tematsko, npr. Plečnik, oglarji, kozolci, čebele itd.). 
 Muzeji, spominske sobe, zbirke, galerije – ogledi (tudi kombinacija z delavnicami, 

degustacijami, prikazi). 
 Kulinarika (pogostitev – degustacije). 
 Prikazi izvajanja raznih običajev (oglarji, slamnikarstvo, kozolci itd.). 

 
Kateri proizvodi DOPOLNJUJEJO osrednje turistične proizvode (kateri produkti, 
doživetja so še pomembni za oblikovanje privlačnejšega doživetja): 
 Nakup hrane, izdelkov, spominkov. 
 Različne »avtentične« delavnice (ki črpajo iz dediščine območja), po ciljnih skupinah 

(otroci, družine, upokojenci itd.). 
 Tematske, učne poti. 
 Lahka oblika aktivnosti (pohodništvo – sprehodi, tudi kolesarjenje, vodni športi). 
 
KLJUČNI PONUDNIKI 
 
Gre za nastanitvene ponudnike, kot so hotel Ambient (ki ima ta princip, kot že zapisano, v 
svoji trženjski strategiji), terme Snovik, tudi mestni kamniški hotel, seveda pa tudi manjši 
ponudniki na podeželju (vendar bolj v bližini Ljubljane). Na ta programski sklop se naveže 
tudi projekt razvoja destinacije, ki je prijazna avtodomom. 
 

 
CILJNA SKUPINA 
– kdo je potencialni 
obiskovalec 

 
Tujci – organizirane skupine in individualni obiskovalci, ki pridejo odkrivat Ljubljano 
in Slovenijo – ter iščejo dostopno in zanimivo izhodiščno točko za odkrivanje, ki že sama po 
sebi nudi veliko.  
 

 
TRAJANJE obiska  

 
Več dni (vsaj ena nočitev, cilj je, da se povprečna doba bivanja na območju dvigne), od 2 do 
5 dni, povprečje slabih 3 dni. 
 

 
Kaj pričakujejo 
udeleženci –  
KAJ MORAMO 
ZAGOTOVITI, če 
želimo ponuditi 
kakovostno izkušnjo 

 
 Kakovostno nastanitev (z dodatno ponudbo – ali da je ta na voljo v okolici, je odvisno 

od motiva prihoda). 
 Privlačno ponudbo − naravne in kulturne atrakcije, razvite do te mere, da nudijo 

podlago za privlačen obisk (urejena in vzdrževana atrakcija, urejen dostop, možnost 
parkiranja, oblikovana ponudba, zgodba) – podane na sodoben način, skozi zgodbe. 

 Turistične informacije in dostop do vseh informacij preko interneta. 
 Razpoložljivo tiskano gradivo o naravnih in kulturnih spomenikih in znamenitosti (da 

je na voljo že pred prihodom).  
 Programe, izlete, s katerimi si lahko popestrijo bivanje. 
 Označene poti do znamenitosti. 
 Lokalni turistični vodniki, ustrezno interpretacijo atrakcije (informativna tabla). 
 Možnost nakupa kakovostnih spominkov, ki so v skladu z identiteto območja. 
 Dogajanje v obliki prireditev: različne delavnice, turistične, kulturne in etnografske 

prireditve, razstave, sejmi z avtohtonimi lokalnimi izdelki. 
 Kakovostna gostinska ponudba v bližini atrakcij, ki odseva identiteto območja. 
 Dobro dostopnost od območja in od tu naprej. 
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GLAVNE TOČKE 
RAZLIKOVANJA 
destinacije na 
področju odkrivanja 
 

 
 Bližina Ljubljane – pa vendar prijetno, naravno in individualno okolje. 
 Lahka dostopnost za odkrivanje – tako individualno z lastnim prevozom kot tudi z 

vlakom. 
 

 
CILJNI TRŽENJSKI 
KONCEPT 
programskega 
sklopa 

 
Srce Slovenije je glede na lego izhodiščna, lahko dostopna in ugodna 
točka za obisk Ljubljane in odkrivanje območja, regije. 
 

B. Razvojni koncept – podlaga za razvojne aktivnosti na področju ponudbe odkrivanja regije in 
Slovenije 
 
KLJUČNI 
DEJAVNIKI 
USPEHA, če se 
želimo uveljaviti na 
področju odkrivanja 
regije in Slovenije  

 
 Pozicioniranje v tem segmentu zahteva ciljne trženjske aktivnosti in navezavo na 

Ljubljano (ključni element) – jasno komuniciranje, kje je območje in kako 
preprosto je od tu odkrivati regijo, Ljubljano oziroma celotno Slovenijo. 
Pomemben element pri tem je res trženjsko dodelan spletni portal. 

 Aktivno delo na tujih trgih. 
 Razvoj inovativnih projektov, s katerimi se območje hitreje in uspešnejše 

pozicionira v določenem segmentu (kot so npr. avtodomi). 
 

 
AKTIVNOSTI za 
razvoj ponudbe 
 

 
 Priprava projekta za razvoj destinacije kot prijazne avtodomom. 
 V okviru tega programskega sklopa navajamo projekt razvoja »info točk«, saj je 

dobro informiranje še posebej pomembno prav v okviru tega sklopa. 
 
Na to se navežejo tudi aktivnosti v okviru tega programskega sklopa na ravni občin in ponudnikov – 
ki so že načrtovane ali pa bodo v prihodnje. 

 
 

 
13.3.7 Sedmi programski sklop: VRT SLOVENIJE 
 
 

 

7. Motiv prihoda – programski sklop: 
VRT SLOVENIJE (Healthy Living) 

Ekoturizem 

A. Trženjski koncept 
 
Kaj je MOTIV prihoda 
 

 

 
V Srce Slovenije prihaja po zdravo, lokalno in ekološko pridelano hrano 
(ki jo lahko sam pridela na najetem vrtičku ali pa kupi v dobri prodajni mreži). 
 
Gre pravzaprav za celosten projekt razvoja zdravega življenjskega sloga, 
kako skrbeti za sebe in za svoje zdravje; temelji na več elementih, kot so: nudenje 
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zemljišča v najem za pridelavo svojega sadja in zelenjave z enotno leseno hiško, ki je 
pripravljena po standardih trajnostne gradnje, izobraževalni center za zdrav 
življenjski slog in delavnice za peko kruha, za pripravo zdrave hrane, tečaji, kako kar 
najbolje »preživeti«, vključevanje priznanih strokovnjakov po področjih itd.).  
 
Odpira veliko priložnosti za razvoj novih proizvodov, ki so danes v trendu. 
 

 
Kateri PROIZVODI so 
vključeni v ta motiv 
prihoda  

 
Kateri so NOSILNI/GLAVNI PROIZVODI znotraj tega motiva 
prihoda/programskega področja: 
 Lokalna 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. 
 
Kateri so DODATNI PROIZVODI znotraj tega motiva 
prihoda/programskega področja: 
 Ponudba izletov. 

 
 
CILJNA SKUPINA – kdo je 
potencialni obiskovalec 

 
 Ljubljančani – urbana populacija, ki nima svojega vrta ali vikenda. 
 Urbana populacija, ki bi rada naredila več za bolj zdrav način življenja, pobeg 

iz mesta ob koncu tedna. 
 Domačini (ljudje, ki živijo na območju – vendar bolj v »urbanem« okolju – 

nimajo svojega vrta). 
 V primeru edinstvenih in ciljno zastavljenih delavnic so lahko tudi tujci 

(segment LOHAS25). 

                                                 
25 Beseda LOHAS je akronim za Lifestyle of Health and Sustainability (življenjski slog, usmerjen v zdravje posameznika in zdravje 
okolja) in predstavlja: 
 

− ljudi z izrazitim življenjskim slogom, povezanim z vzdrževanjem zdravja, trajnostnim razvojem, (tudi) turizma, varovanjem 
okolja in z izrazitim občutkom za družbeno odgovornost,  

− ljudi torej, ki izkazujejo odgovoren odnos do svojega zdravja in »zdravja« (naravnega in družbenega) okolja, cenijo 
kakovost, avtentičnost in so odprti do spiritualnosti,  

− ti ljudje so večinoma bolj izobraženi in imajo višji dohodek, visoko afiniteto do tehnike, a hkrati so zelo odprti za zelo 
različne zelene pobude, na vseh področjih (od bolj zdrave hrane, zelenih potovanj do avtomobilov in kupovanja bolj 
trajnostne opreme za svoje domove itd.),  

− potujejo odgovorno, etično korektno, vendar ne tako, da bi se bili pripravljeni odpovedati udobju in doživetjem. Ravno 
nasprotno, imajo visoka pričakovanja po visoki kakovosti, odlični storitvi, še posebej pa visoka pričakovanja do okolju 
prijaznega ravnanja,  

− narava jim predstavlja izvor za umiritev in prostor za pobeg pred vsakdanjimi težavami (s katerimi se spopadajo v službi in 
doma, 

− iščejo prvinskost in cenijo avtentičnost okolja, kulture, tradicije, želijo spoznavati posebnosti lokalnega okolja in iščejo stike 
z ljudmi, ki v tem okolju živijo, 

− današnji potrošnik LOHAS se močno razlikuje od včerajšnjega »ekološkega aktivista«. Medtem ko so t. i. včerajšnji ekološki 
aktivisti asketi, zavračajo potrošništvo, so skromni, strogo zdravstveno naravnani in ideološko obremenjeni, pa so 
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TRAJANJE obiska  

 
Gre večinoma za nekajurni (med tednom in ob koncu tedna), poldnevni do 
celodnevni obisk (ob koncu tedna), ob delavnicah pa se lahko razvije tudi v 
večdnevni program. 
 

 
Kaj pričakujejo obiskovalci 
– KAJ MORAMO 
ZAGOTOVITI, če želimo 
zagotoviti inovativen, 
konkurenčen in privlačen 
proizvod 

 
 Veliko izbiro – veliko točk, kjer se je mogoče oskrbeti z lokalno in 

ekološko pridelano hrano. 
 Zaželeno je, da ima veliko ponudnikov, ekološko pridelavo hrane. 
 Privlačen koncept najema vrtička (dodelan modul in dovršen videz lesene 

hiške, cenovno dostopen). 
 Privlačno izobraževalno dopolnilno ponudbo, ki nagovarja jasne ciljne 

segmente. 
 Dobro informiranje. 
 

 
GLAVNE TOČKE 
RAZLIKOVANJA 
destinacije na področju 
izletov  

 
Gre dejansko za zelo inovativen in trendovski proizvod, ki izkorišča 
sposobnosti Srca Slovenije (mreža samooskrbe, številni projekti v okviru 
LAS Srca Slovenije) + trende. 
 

 
CILJNI TRŽENJSKI 
KONCEPT programskega 
sklopa 

 
Srce Slovenije kot »Vrt Slovenije« in prostor za razvoj zdravega 
življenjskega sloga. 

B. Razvojni koncept – podlaga za razvojne aktivnosti na področju ponudbe izletov 
 
KLJUČNI DEJAVNIKI 
USPEHA, če želimo postati 
vodilna izletniška 
destinacija 
 

 
 Zasnova projekta celostno in trendovsko, predvsem pa zelo dodelano in 

po trajnostnih načelih (vključiti različne strokovnjake po področjih (gradnja, 
zdrava hrana, življenjski slog itd.). 

 Pridobitev finančnih virov za zasnovo in razvoj projekta. 
 S tem projektom se lahko v slovenskem prostoru znamka lepo uveljavi, z 

inovativnimi delavnicami pa tudi na tujih. 
 Označitev vseh lokalnih produktov z znamko Srce Slovenije (vsako 

jabolko mora imeti majhno nalepko s Srcem Slovenije). 
 Vsi ponudniki hrane (čeprav imajo tudi svoje znamke) morajo vključiti znamko 

Srca Slovenije. 
 

 
AKTIVNOSTI za razvoj 
ponudbe 

 
 Celostna zasnova projekta – razdelati krovni koncept in vse podprodukte 

(vključuje tudi »Center zdravja Srca Slovenije« kot neke vrste izobraževalni 
center, kjer se odvijajo prikazi, delavnice itd.). 

 Na ta programski sklop se navezuje tudi razvoj ponudbe za piknike 
(prihod v Srce Slovenije na piknik (ureditev prostorov za piknik – najem, 
možnost, da na več točkah kupijo tudi »piknik košarico« z izdelki iz Srca 

                                                                                                                                                                    
potrošniki LOHAS dobri potrošniki, zahtevni uživači, vlagajo v zdravje, a imajo ob tem radi tudi užitke, so kritični, a 
konstruktivni in imajo močno kupno moč, 

− po ocenah globalni trg življenjskega sloga LOHAS obsega med 25 in 30 % celotne populacije. 
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Slovenije). 
 Animacija potencialnih ponudnikov vrtičkov idr. in inkubatorska 

pomoč pri prvih izvedbah. 
 

Na to se navežejo tudi aktivnosti v okviru tega programskega sklopa na ravni občin in 
ponudnikov – ki so že načrtovane ali pa bodo v prihodnje. 
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14. STRATEGIJA (GEOGRAFSKIH) TRGOV, VSTOPA NA 
TRGE, TRŽNIH POTI IN PROMOCIJSKIH ORODIJ 
 
 
14.1 Kaj nas vodi pri oblikovanju strategije trgov  
 
 
Srce Slovenije kot skupna destinacija (pod skupno znamko) do sedaj še ni bilo aktivno prisotno 
na trgu – niti ne na domačem (razen posameznih prireditev in nastopa na slovenskem turističnem sejmu 
TIP), še posebej pa ne na tujih trgih. Glede na ugotovitve v analizi stanja je potrebno ambiciozno, a 
hkrati realno zastaviti strategijo trgov in promocije = torej, na katerih trgih bo prisotno 
območje pod skupno znamko in katere promocijske aktivnosti se bodo izvajale pod skupno 
znamko.  
 
Srce Slovenije kot celota ni močna stacionarna destinacija (in to tudi ne bo v prihodnosti). S tega 
vidika sploh na tujih trgih kot destinacija kot takšna (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. 
 
Zato so KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA, ki nas vodijo pri strategiji trgov in promocije na ravni 
Srca Slovenije: 

  
1. Zavedati se je treba, da smo na tujem trgu lahko močnejši v navezavi z Ljubljano 

(izkoriščanje regijske platforme RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija), s čimer dosežemo bolj jasno 
pozicioniranje, kje smo in kaj nudimo, predvsem pa za manjše vložke naredimo večje učinke. 

2. Ključnega pomena so odlična in trženjsko zelo dodelana trženjska infrastrukturna 
orodja (v prvi vrsti spletni portal Srce Slovenije ter tudi brošure, oglasi, promocijska darila, spominki 
itd.). 

3. Poenoteno komuniciranje, kaj območje je in kaj ponuja – tako na krovni ravni kot na ravni 
posameznih občin. 

4. POMEMBNO: Na ravni območja oziroma pod tržno znamko Srce Slovenije razvijamo 
platformo, ki manjšim nosilcem predstavlja skoraj edino trženjsko pot, močnejšim 
(nastanitvenim) ponudnikom pa predvsem dodatno trženjsko podporo, kanal in 
pomembno infrastrukturno pomoč (spletni portal, promocijska gradiva, razvoj ponudbe, 
izboljšanje kakovosti, oblikovanje programov, iskanje finančnih virov itd.) – ne more pa nadomestiti 
njihove prisotnosti na trgu (predvsem ne dela z organizatorji potovanj in drugimi posredniki). 
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Pri oblikovanju strategije (izbora ciljnih) trgov UPOŠTEVAMO DVOJE: 

 
I. Kje je prisotna Slovenija kot turistična destinacija, na krovni ravni, preko STO – 

povzemamo njihovo strategijo trgov, saj daje pomembno sliko. 
 
 
STO v svojem programu za leto 2011 deli na trge na naslednje: 
 
1. KLJUČNI EVROPSKI TRGI – gre za ključne emitivne trge, ki so v letu 2009 skupaj ustvarili dobrih 71 % vseh 

tujih prenočitev (v letu 2011 jim je namenjenih 62 % vseh promocijskih sredstev). 
 
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 slovenskega turističnega gospodarstva. Cilj na krovni ravni slovenskega turizma 
je, da se obstoječi emitivni evropski trgi obdelujejo intenzivneje in inovativneje, v učinkovitem partnerstvu s slovenskim turističnim 
gospodarstvom in s pomočjo združevanja sredstev s co-branding, s čimer želijo 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 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.  
 
2. DRUGI EVROPSKI TRGI – mišljeni so drugi evropski trgi, ki so v letu 2009 skupaj ustvarili dobrih 16 % vseh 

tujih prenočitev (v letu 2011 jim bo namenjenih 18 % vseh promocijskih sredstev). 
 
TRGI: Madžarska, Francija, nordijske države, Češka, Slovaška, Poljska, Španija, Izrael, Švica. 
 
= Ti trgi za Slovenijo predstavljajo že določeno realizacijo, predvsem pa predstavljajo še velik potencial, saj sta prisotnost in 
realizacija Slovenije na teh trgih še vedno šibki. Cilj STO 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.  
 
3. PREKOMORSKI TRGI – to so večinoma novi trgi, ki so v letu 2009 skupaj ustvarili dobrih 6 % vseh tujih 

prenočitev (v letu 2011 jim bo namenjenih 6 % vseh promocijskih sredstev). 
 
TRGI: ZDA, Kanada, Japonska, Indija, Kitajska, drugi prekomorski trgi. 
 
= Ti prekomorski trgi, poleg ZDA in Kanade (kjer je Slovenija sistematično prisotna že več let, a v omejenem obsegu) so to 
večinoma novi trgi, kot so trgi Kitajske, Indije in drugih azijskih držav oziroma prekomorski trgi, v prihodnjih letih pa tudi še drugi 
novi trgi, 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. 
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II. Kje je prisotna Ljubljana kot turistična destinacija – povzemamo njihovo strategijo trgov, saj 
so njihove aktivnosti pomembne glede na sodelovanje in navezavo na trženje na ravni regije, sploh na 
tujih trgih. 

 
Preglednica št. 4: Prikaz delitve trgov, kot jih je opredelila Ljubljana v svoji Strategiji razvoja in trženja 
turizma 2007–2013  
 
Primarni trgi Sekundarni trgi Terciarni trgi 
Velika Britanija in Irska  Skandinavija  

(Švedska, Norveška, Finska, Danska) 
 

Druge prekooceanske dežele 
(Japonska, Kitajska, Koreja itd.)  
 

Italija Države Beneluksa Druge države 
Nemčija Rusija  

Med perspektivne trge spadajo: 
 
 Španija in Portugalska 
 Francija 
 Izrael 
 Rusija 
 Prekooceanski trgi, kot so 

Japonska, Kitajska, Koreja 

ZDA Vzhodna Evropa (Češka, Poljska, 
Slovaška, Madžarska) 

Francija Izrael  
Avstrija Angleško govoreče neevropske 

dežele (Kanada, Nova Zelandija, 
Avstralija) 

Hrvaška Španija in Portugalska 
Slovenija Države nekdanje Jugoslavije  

Delež v letu 2005: 55 %  Delež v letu 2005: okoli 25 % Delež v letu 2005: okoli 20 % 
Cilj leta 2013: 60 % Cilj leta 2013: 30 % Cilj leta 2013: 10 % 
 
 
Ljubljana kot turistična destinacija je aktivno prisotna na številnih evropskih trgih. Turistični obisk Ljubljane je 
glede na emitivne geografske trge relativno ugodno razpršen. Najpomembnejših deset trgov predstavlja med 
55 % in 65 % celotnega turističnega prometa, največji trg – italijanski pa okrog 11 %.  
 
Najpomembnejši obstoječi tuji emitivni trgi so v letu 2011: Italija, Nemčija, Združeno kraljestvo, 
Francija, Združene države Amerike, Avstrija, Španija, Srbija, Hrvaška in Japonska. 
 

V okviru aktivnosti na ravni regije (Ljubljana – Osrednja Slovenija) pa je Ljubljana izbor ciljnih emitivnih 
trgov na trženje na ravni regije temeljila na (gre za dodatne trge – aktivnosti, ki se bodo 
izvajale poleg rednih, na gornjih trgih): 

 
 Bližini emitivnih trgov (v radiju 500 km), kar pomeni, da so dosegljivi z avtomobilom oziroma 

javnim prometom (vlak). Glede na to, da v tem radiju 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. 
 trgih, na katerih izvajajo dodatne aktivnosti na ravni regije (ki bodo predmet Javnega razpisa 

za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti 
regionalnih destinacijskih organizacij), kot so Italija, Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Srbija, BIH in 
Slovenija. 
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Strategija Ljubljane na področju trgov na ravni regije je naslednja: 
 

1. 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 Japonska). Na teh trgih se aktivnosti 
usmerjajo v 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 (ko bodo v okviru aktivnosti RDO razviti regijski portal, elementi sejemskih predstavitev, 
promocijsko gradivo, integralni turistični proizvodi na ravni regije itd.).  

2. Z dodatnimi aktivnostmi bo na ravni regije več pozornosti posvečene državam 
»nekdanje Jugoslavije«, to so Srbija, BIH in Hrvaška, pa tudi najbolj primarnim emitivnim 
trgom, kot sta Italija in Nemčija. Na teh trgih se bo izvajal najbolj optimalni promocijski splet. 

3. Glede na to, da je regija zanimiva tudi za domačega gosta (eno je prebivalec Ljubljane, ki 
lahko ob koncu tedna obiskuje različne lokacije znotraj regije, in drugo obiskovalec od drugod v 
Sloveniji), bo na ravni regije določen poudarek dan tudi domačemu trgu. 

4. Samostojen nastop na oddaljenih trgih je omejen – oziroma se razen določenih izredno 
ciljnih aktivnosti ne izvaja samostojno. Primerna načina sta iskanje partnerskega sodelovanja in 
vključevanje v skupne programe s STO, slovenskimi organizatorji potovanj in drugimi uveljavljenimi 
destinacijami (kot so Bled, Postojna, Portorož). 

 
 
KAJ MORAMO ŠE UPOŠTEVATI PRI IZBORU TRGOV 
 

 Kakšna je sposobnost učinkovitega tržnega doseganja trgov oziroma segmentov. 
 Koliko je naša ponudba privlačna in konkurenčna na tem trgu. 
 Kdo so naši konkurenti. 

 
 

 
 

14.2 Izbor ciljnih trgov ter opredelitev distribucijske in promocijske 
strategije na posameznem trgu 
 
 
STRATEGIJA TRGOV – NA KATERIH GEOGRAFSKIH TRGIH BO PRISOTNA 
DESTINACIJA, PREKO KATERIH PRODAJNIH KANALOV IN S KATERIMI PROMOCIJSKIMI 
ORODJI 
 

 
KLJUČNA USMERITEV prvega načrtovalskega obdobja je 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.  
 



Strategija razvoja in trženja turizma  
Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011 – 2018 

 

 
 

147 

 
TRŽNE (PRODAJNE) POTI – predstavljamo splošno, nato pa še po trgih 
 
Neposredna prodaja: 
 

a. Osnovno orodje neposredne prodaje je INTERNET – med ključnimi aktivnostmi na ravni Srca 
Slovenije sta vzpostavitev spletnega mesta Srca Slovenije kot turistične destinacije (nujno potrebno 
zagotoviti visoko mesto na vseh glavnih spletnih brskalnikih) ter vključitev v nadgrajeno spletno 
mesto Ljubljana – Osrednja Slovenija (zdaj www.visitljubljana.si).  Več smernic je podanih v poglavju o 
promocijskih orodjih 14. 

b. Neposredna pošta – vzpostavitev pošiljanja NEWSLETTROV preko spletne aplikacije. 
c. INFORMACIJSKE TOČKE (TIC-i) oziroma »info točke« – zelo pomembno zaradi 

trženjskega koncepta kroženja gostov in povezane ponudbe. Vsaka točka mora znati usmeriti gosta 
naprej do novih točk, atrakcij, doživetij (osebno priporočilo). 

 
Posredna prodaja: 
 

a. ORGANIZIRANA OSEBNA PRODAJA – poudarek na: 
a. sejmih,  
b. predstavitvah,  
c. borzah,  
d. osebnih obiskih poslovnih partnerjev, agencij, organizatorjev potovanj in dogodkov,  
e. sodelovanju s sindikati, šolami, strokovnimi in stanovskimi združenji,  
f. organizaciji študijskih potovanjih za novinarje in agente. 

b. Internetni rezervacijski sistemi – vključitev v rezervacijske sisteme na ravni Ljubljane in/oziroma 
Slovenije. 

 
 
Ključno je, da se do posrednikov (kot so združenja, sindikati, vrtci, šole itd.) pristopa združeno (s 
ponudbo celotnega območja in pod znamko Srce Slovenije), ne posamezni ponudniki in destinacije, 
kar zahteva več virov, ob tem pa vnaša zmedo in zmanjšuje rezultate. 
 
 
OSNOVNA DELITEV (GEOGRAFSKIH) TRGOV: 
 

a. Domači trg 
b. Tuji trgi 

 
Predstavljamo strategijo po teh dveh sklopih trgov. 
 
A. DOMAČI TRG − SLOVENIJA 
 
STRATEGIJA TRGA 
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Domači trg je ključen trg za večino turističnih proizvodov (izleti, rekreacija, prireditve, »Vrt 
Slovenije«, tudi delno za Aktivni oddih in Poslovni obisk) – na celotnem območju Srca Slovenije z redko 
izjemo nekaterih ključnih (večjih) ponudnikov. 
 
Domači trg novim, predvsem pa manjšim ponudnikom lajša vstop v dejavnost – za tiste, ki nimajo ne sredstev 
ne znanja za prodor na tuje trge. Domače povpraševanje omogoča postopen vstop v dejavnost, zagon 
poslovanja in nabiranje prvih izkušenj za poznejši vstop na tuje trge. 
 
Če povzamemo, se v programskem obdobju, ki ga pokriva strategija, v veliki meri usmerjamo 
prav na domači trg (eno je Ljubljana kot zaledje in drugo celotna Slovenija – gre za usmeritev na oboje; 
ciljne skupine smo opredelili po programskih sklopih) – v naslednjem programskem obdobju bo več 
realne osnove (= razviti proizvodi, višja kakovost, realizirani projekti za povečanje privlačnosti in 
konkurenčnosti območja) za krepitev prisotnosti na tujih trgih. 
 
To nikakor 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 PROIZVODOV, DOŽIVETIJ (ne zgolj izvajanje splošne imidž 
promocije in predstavljanja nabora ponudnikov in točk) – vloga krovne organizacije na področju Srca 
Slovenije 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 destinacija je in kaj ponuja. 

 Strategija zato opredeljuje, da se na domačem trgu izvajajo aktivnosti CILJNEGA IN AKTIVNEGA 
TRŽENJA PROGRAMOV, pripravljenih po meri ciljnih skupin (na krovni ravni znamke Srce 
Slovenije se tržijo programi za celotno območje, na posameznih območjih pa programi za lokalno območje 
– vzpostavi se aktivna mreža prodajnih točk za krovne programe Srca Slovenije).  Za več glej poglavje 
16.6. 

 Na domačem trgu so trženjske aktivnosti večinoma USMERJENE NA KONČNEGA KUPCA 
– B2C, 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 v destinaciji). 

 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). 

 VELIK POUDAREK JE NA SKUPNEM INTERNETNEM PORTALU Srca Slovenije kot turistične 
destinacije. 

 Potrebna je aktivna VKLJUČITEV V DISTRIBUCIJSKE KANALE RDO Ljubljana – Osrednja 
Slovenija (vključitev v regijski portal). 
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 POMEMBNO VLOGO IMA PROAKTIVNA PROMOCIJA DO DOMAČIH MEDIJEV, da se 
destinacija pozicionira kot »nova« privlačna destinacija, v skladu z opredeljenim tržnim pozicioniranjem.  

 Pomembno je tudi TRŽENJSKO DELO MED CILJNO JAVNOSTJO »DOMAČINOV« − 
spodbujanje internega kroženja domačinov kot obiskovalcev na območju, odkrivanje, spoznavanje območja 
udeležba na prireditvah na območju itd. (preko lokalnih časopisov in preko skupnega destinacijskega 
časopisa),  

 
B. TUJI TRI  

 
STRATEGIJA IZBORA TRGOV 
 
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 
 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. 
 
 
KLJUČNE SMERNICE NA PODROČJU OBDELAVE TUJIH TRGOV 
 
 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 interneta in novih medijev) 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 INTERNETNEM PORTALU SRCA 
SLOVENIJE KOT TURISTIČNE DESTINACIJE, ki mora biti visoko uvrščen (in zelo jasno 
komunicirati, kaj Srce Slovenije nudi in kje je!), ter na spletnem portalu RDO Ljubljana – Osrednja 
Slovenija (v okviru katerega je tudi predstavljeno Srce Slovenije). 

 Učinkovito IZKORIŠČANJE TRŽENJSKE PLATFORME RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija 
(internet, brošure, aktivnosti – študijska potovanja, sejmi). 
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 Nudenje KAKOVOSTNIH PROMOCIJSKIH BROŠUR ZA NASTOPE V TUJINI (pod tržno 
znamko Srce Slovenije in krovne slovenske znamke I feel Slovenia ter izkoristiti bližino Ljubljane) – za 
ponudnike z območja, ki izvajajo tudi samostojne aktivnosti v tujini. 

 Vzpostavitev TRŽENJA KONKRETNIH PROGRAMOV (paketov odkrivanja in spoznavanja) DO 
HOTELSKIH GOSTOV IN SKUPIN, KI BIVAJO V LJUBLJANI (business, leisure) – potrebno 
preko javnega zavoda Turizem Ljubljana. 

 Med »KLASIČNIMI« PROMOCIJSKIMI ORODJI JE VEČJI POUDAREK NA: 
o proaktivnem delu z mediji (študijska potovanja, dogodki), 
o medtem ko klasičnih orodij, kot je oglaševanje, destinacija v tujini samostojno ne uporablja, 
o sodelovanje na nekaj ključnih sejemskih dogodkih na bližnjih emitivnih trgih (radij do 500 km), 
o ob razvoju ponudbe za avtodome ciljno trženje v tem segmentu. 

 

 
 

14.3 Krovne smernice na področju izbire promocijskega spleta in 
operativne smernice za posamezna orodja 
 
 
Ključne usmeritve: 
 

a. UPORABA PRVOVRSTNIH IN ZELO CILJNO USMERJENIH PROMOCIJSKIH 
ORODIJ – aktivno se uveljavljajo sodobni tržni prijemi ter kombinirajo tradicionalna in nova 
trženjska orodja OB KAR NAJVEČJI PODPORI NOVIH MEDIJEV. 
 

b. VELIK POUDAREK JE NA SPLETNEM MESTU Srca Slovenije kot turistične 
destinacije (oblikovanju in razvoju kakovostnega in privlačnega spletnega mesta, ki učinkovito 
komunicira do domačega in do tujih gostov) in njegovem izkoriščanju za učinkovito trženje. 

 
c. Zaradi omejenih sredstev za oglaševanje in zaradi slabših učinkov glede vloženega denarja (v odnosu 

do drugih orodij, kot so odnosi z javnostmi) se VELIKO VIROV (PREDVSEM KADROVSKIH) 
USMERJA V RAZVIJANJE PROAKTIVNIH ODNOSOV S CILJNIMI JAVNOSTMI – v 
prvi vrsti z mediji (študijska potovanja, dogodki). Pomembno je tudi kombiniranje PR aktivnosti in 
oglaševanja (ko je le-to dobra izbira).  
 

d. DELO Z ORGANIZATORJI POTOVANJ IN AGENTI (predstavitve, delavnice, študijska 
potovanja, borze). 
 

e. VSE AKTIVNOSTI PRISPEVAJO H GRADNJI ZNAMKE SRCA SLOVENIJE − 
NA VSA ORODJA JE APLICIRAN SISTEM ZNAMKE (vizualna in vsebinska 
identiteta). 

 
 
V nadaljevanju v spodnji preglednici predstavljamo bolj operativne smernice po orodjih. 
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Orodje 
promocijskega 
spleta  

Konkretno orodje Operativne smernice po orodju  

I. ORODJA PROMOCIJSKEGA SPLETA 
 
Odnosi z 
javnostmi 

 
PR sporočila, 
servisiranje 
novinarjev in 
novinarske 
konference 

 
 PR aktivnosti se uporabljajo kot pomembno promocijsko orodje. 
 Na domačem trgu se pripravljajo redna PR sporočila (vsaj 6-krat na 

leto) – vendar z vsebino, ki ima težo. Ob pomembnejših dogodkih 
tudi novinarska konferenca. 

 Nudenje podpore manjšim ponudnikom, ki niso vešči 
komuniciranja z mediji (ko imajo novosti). 

 Ves čas se izvaja profesionalna podpora tujim in domačim 
novinarjem – ko iščejo informacije, gradiva, foto gradivo, predvsem 
pa zgodbe (pomembno, da je vzpostavljena vsa infrastruktura). 

 Razvijamo in upravljamo baze naslovov specializiranih medijev. 
 Na tujih trgih bolj kot študijska potovanja za novinarje; sicer pa 

oskrbovanje STO in RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija s PR 
informacijami in gradivi. 

 
Študijska potovanja 
za novinarje 

 
 To je pomembno promocijsko orodje – tako na domačem kot na 

tujih trgih. Do njih se pristopa samostojno, v veliki meri pa preko 
STO in RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija.  
 

 
Dogodki (festivali, 
prireditve) 

 
 Pomembno promocijsko in pospeševalno prodajno orodje, še 

posebej pa PR orodje, so zagotovo dogodki, ki predstavljajo 
konkreten motiv za prihod določenega segmenta. 

 Razvijajo se tradicionalni in avtentični dogodki (ne enkratni), ki 
odsevajo identiteto območja. Nadgrajujejo se v proizvod (ne le 
obisk prireditve, temveč celostno doživetje)  Smernice so podane 
v okviru strategije proizvodov v okviru 2. programskega sklopa 
PRIREDITVE. 

 Objava informacij o prireditvah v domačih medijih (izkoriščanje 
vseh brezplačnih kanalov) ter na internetu. 

 
 
Pospeševanje 
prodaje – S 
PROGRAMI 

 
Aktivnosti pospeševanja prodaje so v veliki meri usmerjene v povečanje organiziranih prihodov 
(individualnih v veliki meri preko internetnega portala in nekaj sejmov) – v celoti so vezane na 
oblikovane programe po ciljnih skupinah (ki jih je treba še nadgraditi).  Smernice in način dela na 
tem področju predstavljamo v ločenem poglavju v nadaljevanju, 15.4. 
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Sejmi in delavnice 
 
CILJNO IN 
RACIONALNO 

 
 Zelo ciljno izbiranje udeležbe na sejmih in borzah ter delavnicah 

(racionalni pristop k udeležbi – ni potrebno, da so prisotni krovna 
raven, raven posamezne destinacije in še ponudniki). 

 Delavnice so pomembno orodje, saj vzpostavljajo neposreden stik 
s trgom in vodijo do konkretnih povezav in pogodb; zagotovi se 
udeležba destinacije na ključnih emitivnih trgih.  
 

 
Delo s posredniki – 
študijska potovanja 
za organizatorje 
potovanj in agente 

 
 Pomembno orodje tako za domače kot seveda za tuje agente.  
 Do njih se pristopa samostojno pa tudi preko STO in RDO 

Ljubljana – Osrednja Slovenija.  
 Krovna raven Srca Slovenije nudi tudi trženjsko podporo, kadar 

agenta povabi na študijsko potovanje posamezni ponudnik  
(servisiranje informacij, gradiv, promocijskih artiklov). 

 Turistične organizacije/agencije, ki imajo registrirano to dejavnost, 
še posebej na lokalnih območjih, že oblikujejo programe in jih 
prilagajajo potrebam tujih partnerjev (ter jih tudi 
izvajajo/organizirajo na območju – cilj so programi na območju, ki 
jih izvajajo lokalne agencije in ne tuje). 
 

 
Oglaševanje 

 
»Klasično« 
oglaševanje – ZELO 
OMEJENO 

 
 Klasično splošno oglaševanje (niti v Sloveniji niti v tujini) ni 

predvideno, čeprav se destinacija lahko odzove na določeno dobro 
oglaševalsko priložnost. Le-te se presojajo v veliki meri sproti. 
Večji poudarek je na PR aktivnostih. 

 Iskanje učinkovitejših oglaševalskih prijemov, tudi v sodelovanju z 
Ljubljano.  
 

 
Novi mediji – VELIK 
POUDAREK! 

 
 Razviti je treba sodobna spletna orodja in komunikacijske kanale, ki 

jih ponujajo socialna omrežja (FaceBook, MySpace, Twitter, 
YouTube idr.). Za zagon prisotnosti na teh omrežjih oziroma za 
upravljanje računov na aktualnih spletnih skupnostih se vključijo 
strokovnjaki – zunanji izvajalci, nato pa se na tem področju izobrazi 
in jih upravlja sam. 

 Krovni upravljavec spletnega mesta aktivno išče načine, kako se 
pozicionirati oziroma umestiti na razne referenčne in relevantne 
spletne portale, ki imajo svoje mesto v posameznih ciljnih 
segmentih – skozi on-line oglaševanje, forume, izmenjavo spletnih 
povezav itd. 

 Predlog, da se vzpostavi in piše blog – zgodbe raznolikih ljudi iz 
Srca Slovenije (različna področja delovanja, različna okolja …), po 
različnih temah (zdrav življenjski slog). 

 
 
Direktni 
marketing 

 
Priprava podatkovnih 
baz 

 
Oblikovati je treba podatkovne baze po posameznih ciljnih skupinah 
(kar je nujna podlaga za komunikacijo z njimi), kot so: 
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NUJNO POTREBNA 
OSNOVA 

 Novinarji − po posameznih trgih in glede na njihovo specializacijo. 
 Voditi je treba tudi CRM-bazo za obiskovalce v destinaciji oziroma 

tiste, ki se zanimajo o ponudbo (preko spletnega mesta, s pomočjo 
raznih spletnih servisov ( glej v nadaljevanju pod spletnim mestom). 

 Specializirani agenti.  
 Šole (osnovne, srednje), vrtci. 
 Strokovna združenja, sindikati itd. 

 
Newsletters 

 
V prihodnje je smiselno načrtovati (ko bodo razviti določena baza 
podatkov in spletni servisi) oblikovanje sistema priprave in distribucije 
personaliziranih in hitrih informacij, tako imenovanih newslettrov. 
 

II. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURNA ORODJA 
 
Spletno mesto 
Srca Slovenije 
kot turistične 
destinacije 
 
SRCE VSEH 
PROMOCIJSKIH 
AKTIVNOSTI! 

 
VZPOSTAVITEV SPLETNEGA MESTA (razvije krovna raven Srca Slovenije – 
Razvojni center Srca Slovenije kot nosilec) 
 
a. Trženjski koncept sledi opredeljenim motivom prihoda (7 programskih področij), saj se v njih 

lahko najdejo vsi obstoječi in prihodnji turistični proizvodi na območju, hkrati pa jasno 
komunicirajo, glede na motive prihoda potencialnih obiskovalcev (ločeno še velja izpostaviti 
ciljno skupino družin – Za družine, saj je zelo specifična). 

b. Hkrati spletno mesto zagotovi res jasno (!) in pregledno geografsko obrazložitev območja 
(vključno z vodnikom po območju – da se v njej vidijo vse občine in da zagotovimo geografsko 
pokritost, saj zgolj produktna ni dovolj). 

c. Razvoj kakovostnih (!) in trženjsko dodelanih vsebin (z vsebinskega vidika, z vidika 
uporabnosti, funkcionalnosti, preglednosti, konkretnosti). 

d. Vključitev prodajnih programov – ki služijo tudi kot konkretna motivacija za obisk. 
e. Vključiti – v spletno stran integrirati storitve agencij, ki tržijo ponudbo na območju. 
f. Uskladitev (vizualna in vsebinska) z identiteto znamke Srca Slovenije. 
g. Razvoj učinkovitega managementa vsebin portala.  
h. Nadgraditev spletne strani z dostopom do socialnih omrežij (Facebook, Twitter idr.). 
i. Portal je treba približati sodobnim potrebam uporabnikov (z vsebinskimi, multimedijskimi, 

mobilnimi, geoinformacijskimi in drugimi tehničnimi rešitvami). 
j. Vključitev video vsebin. 
k. Razvoj jezikovnih verzij.  
l. Vpis v spletne imenike in izmenjava povezav z referenčnimi portali (za objavo povezave). 
m. Zagotovitev spremljanja izkušenj uporabnikov s portalom in vključevanje ugotovitev. 
n. Zagotovitev privlačnih spletnih servisov (na primer personalizirano sestavljanje spletne 

brošure, personalizirano sestavljanje programa/paketa, informativni izračuni, ankete, 
inteligentni vprašalniki itd. – za pridobivanje novih obiskovalcev, ponovno vračanje obstoječih, 
za večjo dodano (uporabno) vrednost spletnih dveri, animacijo obiskovalcev). 

o. Oblikovanje in e-distribucija personaliziranih, relevantnih in hitrih informacij. 
p. Optimiziranje prikaza v spletnih iskalnikih.  
q. Razvoj podatkovnih baz.  
r. Zagotovitev velikega odstotka elektronskega komuniciranja s potencialnimi obiskovalci (na 

račun zmanjšanja pošiljanja brošur). 
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ADMINISTRACIJA IN UREDNIŠTVO (REDNO DELO) (razvije krovna raven Srca Slovenije 
– Razvojni center Srca Slovenije kot nosilec ob vzpostavljeni podpori na lokalni ravni, preko 
sistema CRM): 
 Redno ažuriranje (objava posebnih ponudb, novosti, aktualnih dogodkov, zelo pomembno − 

aktualizacija vsebine oziroma ponudbe glede na letni čas itd.). 
 Tehnična optimizacija za boljšo spletno uvrstitev v iskalnikih (v prvi vrsti Google) − nenehna 

skrb za ustrezno pozicioniranje strani. 
 Analiza statistike (ključne besede, referenčne strani, obiskanost …). 
 Stalna tehnična podpora (tudi za nadgradnje). 
 Zagotovitev profesionalne in ažurne komunikacije s člani, novinarji in uporabniki (obiskovalci 

portala). 
 

 
Promocijske 
brošure 
 

 
Krovno raven predstavitvenih/promocijskih brošur razvije krovna raven Srca 
Slovenije – Razvojni center Srca Slovenije kot nosilec. Produktne brošure se delajo v 
sodelovanju s posameznimi ponudniki in lokalnimi območji. 
 
 Obstoječe brošure na ravni Srca Slovenije lepo in dodelano komunicirajo, vendar pa jih je zelo 

veliko, v ta namen so porabljena precejšnja sredstva, ki zaradi razdrobljenosti ne dosegajo 
optimalnih učinkov. Ob tem je tu še množica brošur na ravni posameznih občin in 
ponudnikov. 

 Cilj je optimizacija števila publikacij in vloženih sredstev! Pripravi se arhitekturni sistem brošur 
(krovna predstavitvena brošura – ki krovno predstavi območje in ponudbo + po motivih 
prihoda, nato pa zemljevid po območju z izpostavljenimi točkami in vodič po prireditvah). 
Produktne brošure se delajo v sodelovanju s posameznimi ponudniki. 

 Doseči je treba soglasje s posameznimi občinami, da se vse publikacije delajo oziroma 
usklajujejo na krovni ravni Srca Slovenije (tudi posamezne manjše publikacije, kot so razne 
učne poti) – da nosijo krovno destinacijsko znamko in odsevajo prepoznaven slog 
komuniciranja. 

 Sodelovanje v promocijskih brošurah in predstavitvenih gradivih na ravni RDO Ljubljana – 
Osrednja Slovenija. 

 
 
Promocijska 
darila (in 
spominki) 

 
Krovno raven promocijskih daril in spominkov razvije krovna raven Srca Slovenije – 
Razvojni center Srca Slovenije kot nosilec v sodelovanju s partnerji; prodajno mrežo 
tvorijo vsi zainteresirani partnerji in ponudniki. 
 
 V podporo komuniciranju znamke in destinacije se v srednjeročnem obdobju razvijejo 

kreativna promocijska darila, ki odsevajo podobo in značaj znamke Srca Slovenije. Uporabljajo 
se večinoma pri komuniciranju s strokovnimi javnostmi.  

 Z razvojem info točk se razvijejo promocijska darila za prodajo – projekt se izvaja v okviru 
projekta spominkov iz Srca Slovenije (skupna prodajna mesta). 
 

 
Baza fotografij – 
fototeka  

 
Bazo fotografij na krovni ravni Srca Slovenije razvija in vzdržuje Razvojni center Srca 
Slovenije kot nosilec ob sodelovanju s partnerji. 

 
 Nujno je treba vzpostaviti bazo kakovostnih, visokoresolucijskih fotografij, ki so primerne za 
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uporabo v tiskanih gradivih – fotografije, ki vključujejo ljudi, doživetja in ki komunicirajo v 
skladu z opredeljenim komunikacijskim tonom (znamke Srce Slovenije). 

 Baza se vodi po posameznih proizvodih oziroma temah in geografsko. 
 Zagotoviti je treba odkup po načelu »enkrat za vselej«. 

 
 
Promocijski 
predstavitveni 
film 

 
Krovni predstavitveni film razvija in vzdržuje Razvojni center Srca Slovenije kot 
nosilec ob sodelovanju s partnerji. 
 
 Obstoječi film se nadgradi s ponudbo celotnega območja ter pripravi v različnih časovnih 

variantah. 
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SKLOP VI: RAZVOJ PODPORNEGA OKOLJA  
 
 
15. STRATEGIJA NA PODROČJU PODPORNEGA OKOLJA 
 

 

15.1 Strategija na področju razvoja in raziskav (področje R&D) ter 
kakovosti 
 

 

 
Smernice na področju RAZVOJA 

 
 
KLJUČNE AKTIVNOSTI na področju RAZVOJA, ki jih potrebujemo in izvajamo na ravni 
destinacije v podporo učinkovitemu razvoju in trženju, so: 
 
 

1. Razvojni center Srca Slovenije si za področje turizma aktivno prizadeva za 
PRIDOBIVANJE EVROPSKIH IN DRUGIH SREDSTEV ZA VLAGANJE V RAZVOJ 
TURISTIČNE INFRASTRUKTURE IN V RAZVOJ TURISTIČNIH PROIZVODOV. 
Strokovna podpora na RPSS za to področje obstaja – glede na to, da samo področje turizma ne bo 
močno pokrito ( glej organizacijski model v poglavju 16), pa je pomembno, da se to funkcija 
izvaja Razvojni center Srca Slovenije (torej hkrati za področja Naše okolje, 
Podjetništvo in Turizem). Hkrati tudi turističnim ponudnikom aktivno pomaga pri pridobivanju 
sredstev, ki jih lahko pridobijo na ravni podjetja (nudenje informacij in strokovne podpore). Brez 
teh sredstev potrebnega razvojnega učinka ne bo, le-ta pa je še toliko pomembnejši, saj razen 
severnega območja Srca Slovenije (Kamnik, tudi Domžale) ni večjih turističnih ponudnikov, ki 
imajo tako razvojni kot trženjski potencial. 
 

2. Glede na velik delež ruralnega okolja in razvojno-trženjski koncept, kjer se ponudba 
podeželja (tako turističnih kmetij kot tudi kmetij) aktivno vključuje v turistični 
proizvod, je zelo pomembno nadaljevanje dela V OKVIRU LAS SRCE SLOVENIJE (Lokalna 
akcijska skupina Srce Slovenije, ki ima za obdobje 2007–2015 sprejeto svojo razvojno strategijo, 
finančna sredstva za projekte pa prihajajo iz Evropske unije preko Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v okviru programa LEADER), predvsem pa prizadevanja, da se iščejo 
SINERGIJE MED TURIZMOM IN RAZVOJEM PODEŽELJA (upravljavec LAS Srca 
Slovenije je Center za razvoj Litija oziroma Razvojni center Srca Slovenije). Gre za 
področja: 
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a. Področje »Dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi in predelavi lokalnih kmetijskih 

proizvodov in njihovo trženje (kot so aktivnosti na področju podpore promocije in trženja 
lokalnih proizvodov območja Srca Slovenije, povezovanja in promocije produktov 
podeželja). 

b. Področje »Spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja« (kot so aktivnosti povezovanja v 
mrežo samooskrbe v Srcu Slovenije, spodbujanje ekološke pridelave hrane). 

c. Področje »Izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju (aktivnosti, kot so ureditve 
etnoloških zbirk, razvoj kolesarskih točk, nadgradnje turistične ponudbe). 

d. Področje »Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju (aktivnosti, kot so razvoj kulturne 
dediščine na podeželju, oživitve pešpoti itd.). 

e. Področje »Animacija in usposabljanje podeželskih prebivalcev« (aktivnosti animacije in 
strokovnega usposabljanja). 

f. Področje »Mreženje in povezovanje za inovativne iniciative« (povezovanje v Sloveniji in z 
Evropo).  

 
Vsi številni projekti, ki nastajajo v okviru LAS Srca Slovenije, se morajo nujno vključiti 
v turistično ponudbo Srca Slovenije, v integralne turistične proizvode in programe ter biti 
ustrezno trženjsko vključeni v spletno turistično mesto Srca Slovenije. 
 

3. USMERJANJE PONUDNIKOV za oblikovanje bolj avtentične in trajnostne ponudbe (z 
osveščanjem in izobraževanjem). 
 

4. Pomemben del aktivnosti na področju razvoja (na področju turizma) pa se izvaja na 
PODROČJU RAZVOJA PROIZVODOV26 (in pretvorba v programe/pakete): 

 
a. Aktivnosti za izboljševanje konkurenčnosti in/ali privlačnosti obstoječih proizvodov 

(v smislu vlaganj v razvoj infrastrukture, trženje, povezovanje, boljše organiziranje, dodatna 
ponudba, podporne storitve itd.).  

b. Razvoj novih, inovativnih proizvodov in projektov (Razvojni center Srca Slovenije preko 
krovnega upravljanja turizma deluje kot generator razvoja – razvija ideje oziroma pomaga pri 
razvoju idej ter išče vire za vlaganje v infrastrukturni in mehki del). 

c. Razvoj integralnih turističnih proizvodov na ravni destinacije – ki se nato pretvarjajo 
v prodajne programe doživetij. Gre za povezovanje posamezne, parcialne ponudbe, npr. 
nastanitev, kulinarika, aktivnosti, izleti, atrakcije itd. v integralni turistični produkt, ki turistu 
omogoča celostno doživetje − vodi in koordinira ga krovna raven Srca Slovenije preko 
turističnih organizacij na lokalnem območju ( Način prodaje opredeljujemo v okviru 
organizacijskega modela v poglavju 16). 

d. V naslednji fazi gre za oblikovanje programov, ki na kreativen in trženjsko privlačen 
način ponudi program/paket, da pritegne ciljnega gosta. Program je razvit takrat, ko lahko 
gremo z oblikovanimi programi dejansko na trg in jih prodajamo – program pa pri izvedbi 
zagotavlja tisto, kar ponujamo, obljubljamo. 

                                                 
26  Proizvod je razvit takrat, ko imamo za ta proizvod nosilca in izvajalca. Pomembno je tudi, da za ta proizvod dolgoročno 
zagotavljamo – glede na spremembe na trgu na strani ponudbe in povpraševanja – razvoj, nadgradnjo. 
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Kdo SKRBI za razvoj produktov 

 
A = Na ravni posameznega ponudnika: ponudnik (krovna raven Srca Slovenije nudi razvojno in 
izobraževalno platformo). 
B = Na ravni lokalnega območja je to DMO na lokalni ravni (= turistična organizacija na lokalni 
ravni). 
C = Na ravni območja Srca Slovenije pa je to Razvojni center Srca Slovenije (seveda s partnerji na 
lokalni ravni, po predlaganem organizacijskem modelu).  
 

Strategija opredeljuje USTANOVITEV »RAZVOJNEGA PROJEKTNEGA TEAMA ZA 
TURIZEM« (NEKE VRSTE THINK-TANK SRCA SLOVENIJE), ki ga sestavljajo akterji iz turističnih 
organizacij, občin, ponudnikov, tudi civilne sfere – kamor se vključijo prodorni posamezniki, ki kot skupina 
lahko predstavljajo pomembno razvojno pobudo. Način delovanja in participacije pri odločanju je 
opredeljen v okviru organizacijskega modela v poglavju 16. 
 
 
 

 
Smernice na področju RAZISKAV 

 
 
KLJUČNE AKTIVNOSTI na področju RAZISKAV, ki jih potrebujemo in izvajamo na ravni 
destinacije Srce Slovenije v podporo učinkovitemu razvoju in trženju, so: 
 

 
Krovna raven upravljanja turizma Srca Slovenije: 
 

1. SPREMLJA TRENDE na strani ponudbe in povpraševanja na mednarodnem (turističnem) 
trgu. Glede na razvojni koncept še posebej spremlja dogajanje na trgu »zelenega« turizma.  
 

2. Redno spremlja, kaj v okviru oddelka za razvoj in raziskave dela STO (Poslovne strani 
STO na www.slovenia.info, še posebej pa spremlja objave vseh novosti na področju na 
http://www.slovenia.info/zeleniturizem). Pomembno je, da IZKORIŠČA TO NACIONALNO 
RAZISKOVALNO PLATFORMO IN DISTRIBUIRA INFORMACIJE NAVZDOL (do 
zainteresiranih deležnikov, posebej do posameznih ponudnikov, ki teh informacij večinoma ne 
spremljajo, prav tako pa jih v veliki meri ne znajo izkoristiti). Predlagamo razvoj mesečnega 
poročanja v obliki newslettra za strokovne javnosti z elektronsko distribucijo (za deležnike 
iz javnega, zasebnega in civilnega sektorja na območju), preko katerega jih obveščamo o vseh 
novostih na področju turizma (pokrito področje razvoja, raziskav, trženja, statističnih podatkov 
itd.). 
 

3. Preučuje dobre primere prakse − BENCHMARKING (sistematično iskanje dobrih 



Strategija razvoja in trženja turizma  
Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011 – 2018 

 

 
 

159 

primerov prakse, njihova analiza in prenos dobrih izkušenj v destinacijo), enkrat letno organizira 
študijsko potovanje v tujino na ogled dobrih primerov prakse (poudarek na dobrih zelenih 
praksah). 
 

4. Glede na to, da je bilo v analizi ugotovljeno, da se ne spremlja statistika izletniškega turizma, 
prodaje programov, potrošnja ter tudi ne meri zadovoljstvo obiskovalce,27 je treba vzpostaviti 
osnovne parametre za MERJENJE OBISKA, POTROŠNJE IN ZADOVOLJSTVA: 

 
a. Izvajanje raziskav o strukturi, motivih prihoda in potrošnji med obiskovalci (v 

sodelovanju z lokalnimi turističnimi organizacijami, saj se turizem izvaja na lokalni ravni; 
oblikovanje enotne metodologije na celotnem območju, vključno na ravni ponudnika). 

b. Redno spremljanje zadovoljstva obiskovalcev z izkušnjo na destinaciji (da se 
pridobijo zelo konkretne informacije, s čim so obiskovalci zadovoljni, kaj bi želeli, da se 
izboljša, kaj jim je pomembno itd.); tudi na ravni izvajanja programov (ankete med 
udeleženci organiziranih programov). 

 
 
 

 
Smernice na področju KAKOVOSTI 

 
 
Glede na prepoznane slabosti v analizi stanja turizma na območju Srca Slovenije (po posameznih področjih) 
bo treba v področje izboljšanja kakovosti (vseh virov) vložiti veliko prizadevanj, tudi sredstev.  

 
Razvoj kakovosti v turizmu velja za odločilno gibalo konkurenčnosti; le-ta pa je v prvi vrsti odvisna od 
zasebne podjetniške pobude – kjer se dejansko ponudba izvaja, vse bolj pa tudi od ravni kakovosti na 
destinacijski ravni (saj danes na trgu v veliki meri nastopajo destinacije in ne posamezni ponudniki). Zato je 
vloga spodbujanja in izboljšanja kakovosti vse bolj tudi naloga krovnih, destinacijskih ravni. 
 
Strategija na področju kakovosti je tesno povezana s strategijo razvoja, raziskav in človeških 
virov, glede na pomen pa jo vseeno opredeljujemo tudi ločeno. 

 
Delovanje na področju kakovosti je usmerjeno k oblikovanju storitvene verige brez šibkih 
členov (oziroma kakovostne, poglobljene in zapomljive (ter srčne) izkušnje obiskovalca, kar je tudi 
opredeljeno kot ena od petih strateških prioritet), in sicer na področjih: 

 
a. Osnovna turistična infrastruktura (nastanitvene zmogljivosti – v smislu infrastrukturnega dela; 

prizadevanja v smeri trajnostne gradnje). 
b. Dopolnilna turistična infrastruktura (naravne in kulturne atrakcije – urejenost in dostopnost, 

interpretacija, muzeji in galerije, športna infrastruktura itd.). 
c. Storitve (osnovne nastanitvene turistične storitve, gostinska ponudba, organizacija potovanj in 

                                                 
27 Razen v Kamniku, kjer se na TIC-u spremljata obisk TIC-a in profil obiskovalcev. 
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izletov, aktivnosti, TIC-i, informiranje). 
d. Druga podporna infrastruktura (dostop, prevoz, parkirišča, javni prostori, cestna signalizacija) 

– kar je primarno v domeni občin. 
 

Na ravni območja se vodi krovna politika izboljševanja kakovosti (usmerjanje, promocija, 
poudarjanje pomena, podprto z raziskavami, projekti, iskanjem strukturnih virov ipd.), na lokalni ravni pa 
se izvajajo prizadevanja in konkretne aktivnosti za izboljšanje kakovosti (in konkurenčnosti). 
 
 V spodnji preglednici prikazujemo potek upravljanja izkušnje obiskovalca/gosta. 
 
 
 
Izkušnja gosta se začne že pred prihodom (ko gost naveže stik z nami preko interneta, po telefonu, preko 
e-pošte), še posebno intenzivna je v času bivanja, izredno pomembna pa je tudi izkušnja po odhodu 
(predvsem za nastanitvene ponudnike).  
 
V spodnji preglednici kakovost izkušnje zagotavljamo po naslednjih fazah – navajamo tudi, kdo 
je za kaj odgovoren. 
 
Preglednica št. 5: Upravljanje izkušnje obiskovalca/gosta v destinaciji v treh fazah 
 
A) Upravljanje izkušnje PRED PRIHODOM 
Področje ponudbe – aktivnost Kdo je odgovoren za izvajanje/nadzor 

KROVNA 
RAVEN SRCA 
SLOVENIJE 

LOKALNO 
OBMOČJE 

PONUDNIK 

Internetna stran (ki mora biti trženjsko naravnana 
(!), profesionalna, funkcionalna, ažurna, visoka 
odzivnost procesiranja povpraševanj) – prvo in danes 
praktično najpomembnejše ogledalo in prodajno 
orodje destinacije 

X 
Jo vzpostavi, 
upravlja in 
vzdržuje – v 
partnerstvu z 
lokalno ravnjo. 

Zagotavlja 
ažurne in 
aktualne 
informacije, 
novosti in 
posodabljanje. 

Zagotavlja ažurne 
in aktualne 
informacije in 
novosti.  

Telefonski klic v TIC-e in k turističnim ponudnikom 
(hiter odziv, prijaznost, kakovostne informacije) 

 X 
 

X 
 

Kakovostna obdelava povpraševanj –  
(odgovori morajo biti hitri in v celoti prilagojeni 
pričakovanjem in željam gosta, izkazujejo skrb za gosta, 
trud, predanost in željo, da se gost dejansko odloči za 
ponudnika/destinacijo, kamor je naslovil 
povpraševanje, komunicirajo identiteto)  

X 
Če je 
povpraševanje 
naslovljeno na 
krovno raven, se 
procesira tam – če 
gre za konkreten 
kraj ali ponudnika, 
se povpraševanje 
preusmeri, v 
vsakem primeru pa 
se pošiljatelja 
obvesti o prejemu, 
se zahvali in 
seznani, kako se 
ponudba procesira.  

X 
 

X 
 

Prvi vtis, ko gost pride na območje (urejenost, X X X 
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čistoča, usmerjevalni sistem, prijaznost ob sprejemu 
pri turističnem ponudniku) 
 

Krovna raven 
usmerja in vodi 
bolj sistemske, 
razvojne 
aktivnosti, ki se v 
podporo temu 
izvajajo na ravni 
območja. 

LTO v 
sodelovanju z 
občino skrbi za 
pozitivno 
izkušnjo na ravni 
destinacije – 
urejenost, 
čistoča, 
usmerjevalni 
sistem, ceste itd.  

Na ravni 
posameznega 
ponudnika – stik 
z gostom ob 
prihodu. 

B) V ČASU BIVANJA GOSTA/V ČASU OBISKA 
Področje ponudbe – aktivnost Kdo je odgovoren za izvajanje/nadzor 

KROVNA 
RAVEN SRCA 
SLOVENIJE 

LOKALNO 
OBMOČJE 

PONUDNIK 

Odnos in komunikacija osebja (turističnih 
ponudnikov), ljudi – na vsakem koraku. Ključno je 
poznavanje območja in zgodbe Srca Slovenije. 

Krovna raven 
lahko k temu 
prispeva z 
izobraževanjem 
in 
usposabljanjem, z 
delom s civilno 
sfero. 

X 
V TIC-u, v stiku 
z ljudmi, ki na 
destinaciji živijo. 

X  
V hotelu, na 
turistični kmetiji 
oziroma na 
turistični točki. 

Urejenost celotnega objekta, okolice (opredeljeno že 
tudi v okviru prvega sklopa – pred prihodom). 

 

Krovna raven k 
temu prispeva z 
usmerjanjem na 
krovnem, 
strateškem 
področju po 
posameznih 
področjih – z 
razvojem, 
razvojem 
produktov, 
iskanjem 
sistemskih virov, 
izobraževanjem 
itd. 

X 
Urejenost 
destinacije. 

X 
Urejenost 
objekta. 

Kakovost storitve 
 

X 
Krovna raven k 
temu prispeva z 
oblikovanjem in 
uresničevanjem 
politike na 
področju 
kakovosti. 

X 
Kakovost 
izkušnje na ravni 
lokalnega 
območja, 
izobraževanje 
tudi tistih, ki ne 
delajo 
neposredno v 
turizmu. 

X  
V hotelu, na 
turistični kmetiji 
oziroma na 
turistični točki 

Pisno in ustno informiranje in komuniciranje 
 

X 
Krovna raven 
skrbi za krovna 
destinacijska 
gradiva – 
splošna/imidž, 
produktna, 

X 
Ob obisku TIC-a, 
kjer turistična 
organizacija 
(občina) skrbi za 
gradiva na ravni 
posamezne 

X 
Ponudnik mora 
gosta usmerjati, 
mu priporočati 
glede na njegove 
interese, 
razpolaga z 
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turistična karta, 
in udejanja 
politiko 
mrežnega 
informiranja. 

destinacije ter 
gosta informira o 
lokalnem 
območju + na 
ravni celega Srca 
Slovenije (kaj je 
mogoče videti, 
ima tudi gradiva). 

gradivi in je 
seznanjen s 
celotno ponudbo 
območja 

Odziv na želje – prilagajanje ponudbe posameznemu 
gostu 
 

X 
Oblikovanje 
integralnih 
turističnih 
produktov – in 
programov po 
meri posameznih 
ciljnih skupin. 

X  
Podpora na TIC-
u. 

X 
V največji meri se 
ponudba oblikuje 
na ravni 
posameznega 
ponudnika. 

Ustrezen odziv na pritožbe 
 

Krovna raven 
izvaja raziskave, 
ankete na ravni 
območja. 

X 
Ankete, 
spremljanje 
zadovoljstva na 
ravni destinacije 
(večina v TIC-ih). 

X 
Ankete, 
spremljanje 
zadovoljstva na 
ravni ponudnika. 

Odnos ob odhodu    X 
C) PO ODHODU GOSTA/OBISKOVALCA 
Področje ponudbe – aktivnost Kdo je odgovoren za izvajanje/nadzor 

RDO LTO Ponudnik 
Direktni marketing – obveščanje o novostih  
v ponudbi 

X 
Na skupnem 
turističnem 
portalu. 

 X  
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15.2 Strategija na področju človeških virov 
 

 

 
Smernice na področju ČLOVEŠKIH VIROV 

 
 
KLJUČNE AKTIVNOSTI na področju ČLOVEŠKIH VIROV, ki jih potrebujemo in izvajamo 
na ravni destinacije Srce Slovenije v podporo učinkovitemu razvoju in trženju, so: 
 
 
Izhajamo iz tega, da je turistična dejavnost delovno intenzivna panoga. Kakovostna ponudba in pozitivna 
izkušnja gosta sta v veliki meri odvisni od tistih, ki izvajajo storitev − od njihove strokovnosti, motivacije, 
pripadnosti in pristopa do gosta, od njihove sposobnosti vživljanja v potrebe in pričakovanja gosta (= to 
pomeni od posameznih ponudnikov, organizatorjev, izvajalcev programov, TIC-ev), izkušnje gostov pa v 
veliki meri pogojuje tudi lokalno prebivalstvo (kako razumejo turizem, ali ga sprejemajo, ali poznajo 
destinacijo, zgodovino, zgodbe, običaje, ali so jih pripravljeni deliti z obiskovalci itd.).  
 
V Srcu Slovenije je glede na majhno število velikih turističnih ponudnikov in glede na v veliki 
meri ruralno okolje ta naloga težja in še toliko pomembnejša. 
 
Vlagati je treba v pridobitev znanj, ki ustvarjajo večjo dodano vrednost ponudbe, hkrati pa 
zagotavljati osnovna, funkcionalna izobraževanja in usposabljanja – v javnem, gospodarskem 
in nevladnem sektorju. Hkrati je nujno treba povečati profesionalnost in znanje v načrtovanju, 
oblikovanju, upravljanju in trženju turistične ponudbe (na vseh ravneh). 
  

1. Pomemben poudarek je prav na IZOBRAŽEVANJU NA TEMO »ZELENEGA« TURIZMA 
OZIROMA TRAJNOSTNEGA RAZVOJNEGA KONCEPTA. 

 
2. Izkušnje gostov v precejšnji meri pogojuje LOKALNO PREBIVALSTVO, ZATO JE 

POTREBNO AKTIVNO DELO Z NJIMI (pomembno je, kako razumejo turizem, ali ga 
sprejemajo, ali poznajo destinacijo, zgodovino, zgodbe, običaje, ali so jih pripravljeni deliti z 
obiskovalci itd.) – informiranje in vključevanje v razvojne aktivnosti (kar lahko v veliki meri 
izvajamo preko nevladnega sektorja).  
 

3. Identificiranje in pridobivanje evropskih in drugih sredstev za vlaganje v izobraževanje in 
usposabljanje, za IZBOLJŠANJE KLJUČNIH KOMPETENC, kot so znanje tujih jezikov, 
razvoj proizvodov, trženje, komunikacija z gostom (skrb za gosta), razumevanje potreb različnih 
ciljnih skupin itd. 

 
4. Zelo pomembno je, da se VSI DELEŽNIKI POUČIJO O IDENTITETI ZNAMKE, 

vrednotah in konceptu ponudbe (tako tisti, ki prihajajo v stik z gostom, kot tudi na ravni 
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javnega sektorja) – delavnice, destinacijski časopis, distribucija Priročnika znamke Srce Slovenije 
itd. 
 

5. NADGRADNJA OBSTOJEČEGA SISTEMA IZOBRAŽEVANJA TURISTIČNIH 
VODNIKOV, ki jih je treba izobraziti za raven celotnega območja (ne gre za to, da ločujemo 
med lokalnimi in »regijskimi« vodiči, temveč gre za koncept, ko so vsi turistični vodiči na območju 
izobraženi o ponudbi celotnega območja in za to pridobijo tudi ustrezen certifikat). Zagotoviti je 
treba tudi kontinuirano informiranje o novostih. 
 

6. USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV ZA DVIG ZNANJA IN KOMPETENC (pri npr. 
izvedbi programov in prireditev …), zadrževanje motivacije, vzdrževanje moči (članstva oziroma 
števila aktivnih članov). NA DRUGI STRANI USPOSABLJANJE URADNIKOV JAVNEGA 
SEKTORJA ZA IZBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE S TRETJIM SEKTORJEM in za 
zmanjšanje administrativnih ovir.  
 

 
 
15.3 Strategija na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
 

 

 
Smernice na področju INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH 

TEHNOLOGIJ (IKT) 
 
 
KLJUČNE AKTIVNOSTI na področju INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH 
TEHNOLOGIJ (IKT), ki jih potrebujemo in izvajamo na ravni destinacije Srce Slovenije v 
podporo učinkovitemu razvoju in trženju, so: 
 
 
Za učinkovito trženje in informiranje obiskovalcev pred prihodom, v času bivanja v destinaciji (in tudi po 
odhodu) je pomembno, da zagotovimo informacijsko-komunikacijsko podporo. To podporo je treba 
vzpostaviti na krovni ravni (kot smo opredelili v promocijskih aktivnostih, zato sta med ključnimi 
nalogami krovne ravni Srca Slovenije VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE OSNOVNIH 
TRŽENJSKIH INFRASTRUKTURNIH ORODIJ – ki sledijo in izkoriščajo sodobne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, kot so: 
 

1. Spletni portal Srca Slovenije kot turistične destinacije. 
2. Krovne turistične brošure Srca Slovenije (krovna promocijsko-prodajna, produktne, 

turistični zemljevid). 
3. Sodobna informacijsko-komunikacijska orodja, ki vključujejo uporabo FaceBooka, 
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Twitterja, razvoj aplikacij za I-Pad itd. 
4. GPS-sistem za vse točke ponudbe. 
5. Upravljanje z informacijami o turistih – CRM-sistem ipd. 
6. Razvoj tehnologij v podporo pri komuniciranju oziroma trženju (uporaba mobilnih 

tehnologij, sodobnih spletnih orodij in servisov, e-trženje ipd.). 
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SKLOP VII: POSLOVNI MODEL ORGANIZIRANOSTI  
 
 
16. MODEL ORGANIZIRANOSTI NA RAVNI SRCA SLOVENIJE 
KOT TURISTIČNE DESTINACIJE 
 

 
16.1 Izhodišča za oblikovanje destinacijske organiziranosti, ki jih podajata 
RNUST28 in NaTRST29  
 
 
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).  

 Da je najslabše organizirana pokrajinska/regionalna raven. 
 Na lokalni ravni je bil izpostavljen problem nezadostnega interesa zasebnih turističnih subjektov za 

povezovanje.  
 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 ravnjo 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 izredno velik poudarek vzpostavitvi ustrezne oblike organiziranosti na lokalni 
oziroma pokrajinski/regionalni 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/regionalni ravni, za 
usklajeno delovanje aktivnosti razvoja in trženja slovenskega turizma na podjetniški, 
lokalni/pokrajinski/regionalni in državni ravni pa je opredelil, da je treba 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, izvajala pa naj bi funkcije, ki v mednarodni 

                                                 
28 Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007–2013 (MG, 2006). 
29 Načrt trženja slovenskega turizma 2007–2013 (STO, 2006). 
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praksi destinacijskega managementa veljajo za ključne funkcije (razvojna, operativna, distribucijska in 
promocijska). 
 
NaTRST 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. 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 NaTRST, predstavljamo v spodnji shemi. 
 
 
Shema št. 17: Ciljna organiziranost in medsebojna partnerska povezanost slovenskega turizma (vir STO, 
NaTRST) 
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16.2 Kakšno je obstoječe stanje – iz česa izhajamo  
 

 
 
Skoraj pet let po začetku izvajanja RNUST stanje na področju organiziranosti na regionalni 
ravni v Sloveniji kaže, da cilji niso bili doseženi, pogoji pa so kljub temu, da se je Javni razpis za 
pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih 
destinacijskih organizacij iztekel prav v začetku leta 2011 (v februarju), še vedno precej nejasni. 
Nadaljnji finančni vzvodi niso jasno opredeljeni, prav tako tudi ne politika Ministrstva za gospodarstvo 
in Slovenske turistične organizacije na tem področju. 
 
 
Na omenjeni razpis so se sicer prijavile vse slovenske regije (do zadnjega roka prijave ni oddala edino 
Obalno-kraška regija), vendar pa obstoječa slika kaže, da na regionalnem (s čimer ne mislimo nujno 
dejansko regije kot razvojne regije – temveč širšo raven kot zgolj lokalna destinacija ene ali nekaj občin) 
trenutno (oziroma da so bili aktivni že v preteklosti) sistematično delajo le redki: 
 

 Goriška statistična regija (turistična destinacija Smaragdna pot), ki ima na tem področju najdaljšo 
tradicijo (že dobrih deset let). 

 Slovenska Istra (v omejenem obsegu, večinoma ne s Krasom). 
 
Gorenjska – ki je v letu 2009 vzpostavila vse strateške in operativne podlage za vzpostavitev destinacijskega 
managementa, vendar pa do skupnih aktivnosti še ni prišlo (potekajo v okviru Julijskih Alp). 
 

 
In vendar do povezovanj prihaja (čeprav pogosto niso dolgoročno vzdržna, temveč gre za izkoriščanje 
določenih finančnih stimulacij). KJE VIDIJO PONUDNIKI DODANO VREDNOST 
POVEZOVANJA – na ravni regije ali širšega območja 
 

1. Nižji stroški izvajanja trženjskih aktivnosti. 
2. Večja moč v pogajanjih s skupnimi partnerji. 
3. Združevanje virov (ljudi, znanja in sredstev). 
4. Večja raznolikost na majhnem teritoriju. 
5. Večanje obsega incominga. 
6. Učinkovitejša promocija celotne regije. 
7. Sistematična in aktivna graditev prepoznavnosti. 
8. Profiliranje trga. 
9. Večja konkurenčnost na mednarodnem turističnem trgu (še posebej na oddaljenih in novih trgih). 
10. Krovna platforma za uveljavljanje posameznih znamk. 
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16.3 Kako je zastavljen predlog organiziranosti na področju turizma na 
ravni regije RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija 
 
 
Preden oblikujemo organizacijski model na ravni Srca Slovenije, je treba pogledati tudi nedavne aktivnosti 
na ravni Osrednjeslovenske regije. 
 
 
Ključne smernice in elementi predlaganega poslovnega modela organiziranosti na ravni regije 
Ljubljana – Osrednja Slovenija so naslednje:30 
 

1. Turizem Ljubljana se formalno (organizacijsko pravnoformalno) ne preoblikuje (in tudi 
ne preimenuje), temveč svoje dejavnosti nadgradi v regionalno destinacijsko 
organizacijo (oziroma po soglasju, ki ga je podal Svet regije izvaja funkcijo RDO), ki bo povezala 
vse s turizmom neposredno in posredno povezane akterje v zasebnem, javnem in civilnem sektorju v 
regiji ter združila vse obstoječe vire (znanje, ljudi in finančne vire). 
 

2. Funkcija RDO (ki jo prevzame Turizem Ljubljana) 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.  
 

3. To pomeni, da se na območju ne ukinjajo ali kakor koli spreminjajo zdajšnji LTO-ji (oziroma zavodi 
za turizem) oziroma drugi razvojni partnerji, ampak se povežejo s ciljem doseganja sinergije 
na področju znanja, virov in povezav. Nosilci razvoja in trženja na ravni destinacij oziroma 
lokalnih območij so v novi regionalni organiziranosti lokalni partnerji RDO-ja na lokalnem območju –
RDO učinkoviteje nagovarja posamezne ponudnike/partnerje/občine/destinacije preko lokalnih 
partnerjev (prikazano v shemi v nadaljevanju). 
 

4. Kot organi na ravni regije (za funkcijo RDO) so predlagani svet regije (RRA LUR), dodatno 
pa v organizacijski strukturi Turizma Ljubljana strateško-operativni forum RDO (ki je 
dodaten ŠIRŠI organ na ravni regije – ki omogoča zastopanost vseh ključnih deležnikov v regiji (vseh 
občin)) in strokovni svet RDO (ki je ožja strokovna skupina za strateško-operativno strokovno 
delo – prav tako zastopstvo javne, zasebne in civilne sfere). Prikazano v shemi v nadaljevanju. 
 

5. Turizem Ljubljana na regionalni ravni 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. 

                                                 
30 Kot je bilo opredeljeno v Osnutku modela vzpostavitve in delovanja RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija (februar 
2011) v okviru oddaje prijave na Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za 
izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij. 
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6. Turizem Ljubljana kot RDO nadaljuje z izvajanjem svojih rednih aktivnosti – ki pa jih 
nadgradi z vsebino na regionalni ravni, ob tem pa izvaja dodatne aktivnosti, ki so predmet 
prijave v okviru razpisa za vzpostavitev RDO (v prihodnosti pa tudi išče dodatna sredstva). 
 

7. OKREPITA SE SODELOVANJE LJUBLJANE Z MANJŠIMI DESTINACIJAMI V 
ZALEDJU ter tudi sodelovanje z drugimi regijami in destinacijami v Sloveniji – s čimer pridobijo vsi. 
 

8. Turizem Ljubljana kot regionalna destinacijska organizacija k sodelovanju spodbuja vse 
akterje na območju regije, tudi manjše, s čimer ustvarja podlago za oblikovanje privlačnejših in 
edinstvenih integralnih turističnih proizvodov. 
 

9. POVZETEK: Turizem Ljubljana se tako v tem srednjeročnem obdobju (čas treh let) ne 
preoblikuje in uradno ne preimenuje, čeprav lahko praksa že tudi v tem obdobju pokaže in 
utemelji potrebo tudi po pravnoformalnem preoblikovanju in oblikovanju ustrezne 
(močnejše) ekipe. V danem trenutku je bil podani predlog najbolj optimalen in 
racionalen, ki pa vendar lahko zagotavlja uresničevanje zastavljenih ciljev. Pomeni 
najbolj logično, racionalno, realno in hkrati učinkovito platformo za pokritje regijske funkcije, 
še posebej glede na dejstvo, da Ljubljana v regiji predstavlja več kot 85 % vseh prihodov, 
nočitev in nastanitvenih zmogljivosti. 
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Shema št. 18: Predlagana organiziranost funkcije RDO v regiji Ljubljana – Osrednja Slovenija 
 
 

2. Dodaten OŽJI 
organ na nivoju regije: 

Strokovni svet RDO
Za strateško-operativno 

strokovno delo (preoblikovanje 
današnje „Delovne skupine“)

1. Dodaten ŠIRŠI 
organ na nivoju 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

Organizacijski model razvoja in 
upravljanja turizma na nivoju regije 

Osrednja Slovenija 

Distribucijska 
funkcija

Razvojna 
funkcija

Operativna 
funkcija

Organi Zavoda

Svet regije
pri RRA LUR 
za strateško 

potrjevanje in 
nadzor 

Javni zavod Krajinski 
park Ljubljansko barje

Center za razvoj Litija 
(CRL) oziroma 

Razvojni center Srca Slovenije 

Predstavniki 
zasebnega sektorja

Predstavniki 
javnega sektorja

Predstavniki 
civilnega sektorja

Za območje KP 
Ljubljanskega barja

Za območje Srca 
Slovenije

LTO-ji 
(morebitni drugi, ki 

nastanejo)

Za lokalno območje

Predstavniki 
zasebnega sektorja

Predstavniki 
javnega sektorja

Predstavniki 
civilnega sektorja

Na lokalnem območju poteka povezovanje 
na horizontalni ravni

Organa RDO zagotavljata 
vključenost:

Navzdol RDO sodeluje z nosilci 
po subdestinacijah – le-ti imajo na 

svojem območju najbolj 
kakovostne in operativne 

povezave, poznavanje situacije in 
ljudi.

Zavod Ivana Cankarja za 
kulturo, šport in turizem 

Vrhnika *
(deluje na območju KPLB in

tudi znotraj KPLB)

Za območje Vrhnike

Javni zavod - Agencija za 
razvoj turizma in 

podjetništva v občini 
Kamnik *

(deluje na območju Srca Slovenije in 

tako tudi že preko CRL)

Za območje Kamnika
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16.4 Kakšen je predlog organiziranosti na področju turizma na ravni Srca 
Slovenije kot turistične destinacije – upravljanje in financiranje  
 
 
Predlog organiziranosti za izvajanje razvojne, operativne, promocijske in distribucijske funkcije 
(kot jih predstavljamo v nadaljevanju) TEMELJI NA NASLEDNJIH OSNOVNIH IZHODIŠČIH: 
 

1. Ne želimo ustanavljati nove turistične organizacije, saj je ustanavljanje novih akterjev 
finančno zahtevno in ne nujno dolgoročno vzdržno – IZKORISTITI ŽELIMO OBSTOJEČO 
ORGANIZACIJSKO PLATFORMO (Center za razvoj Litija oziroma Razvojni center Srca 
Slovenije, ki ima za sabo že več kot desetletno razvojno povezovanje na območju, zadnja tri leta 
izvaja tudi aktivnosti povezovanja pod skupno znamko Srce Slovenije). To rešitev sta konkretno 
izpostavili tudi delavnici, izvedeni s »Projektno skupino v podporo pripravi strategije«. 
 

2. POSEBNIH SREDSTEV OZIROMA REDNIH VIROV za zagon organiziranosti in 
delovanja DMO (Destination Management Organisation) na ravni obravnavanega 
območja NI NA VOLJO (kot so trenutno na primer obstoječa sredstva za razvoj regij, preko 
Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo 
aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij) – v prihodnosti pa tudi ni mogoče računati na 
sredstva, ki so vezana na regije (območje namreč sodi v štiri razvojne/statistične regije) oziroma je v 
tem trenutku težko predvideti, kakšne bodo nadaljnje aktivnosti Ministrstva za gospodarstvo in 
Slovenske turistične organizacije na tem področju. Vire bo treba iskati na druge načine. 
 

 
 

Kakšen je torej predlagani organizacijski model 
 

IZKORIŠČAMO TOREJ OBSTOJEČO  
ORGANIZACIJSKO PLATFORMO NA RAVNI OBMOČJA,  

kar pomeni, da  
SRCE SLOVENIJE KOT TURISTIČNO DESTINACIJO  

NA KROVNI RAVNI UPRAVLJA  
Center za razvoj Litija oziroma  
Razvojni center Srca Slovenije 

 
(ki je razvijalec, lastnik in upravljavec znamke Srce Slovenije in ki zadnja leta že izvaja aktivnosti v podporo razvoju Srca 

Slovenije kot turistične destinacije; RCL že vse od začetka prerašča občinske meje in preko Razvojnega partnerstva 
središča Slovenije deluje kot pobudnik in koordinator razvojnih projektov na območju). 

 
  
Vendar tako, da TURIZEM POSTANE EDEN OD TREH STEBROV DELOVANJA (poleg 
Našega okolja in Podjetništva), ki ima: 
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 Svojo ekipo. 

 Svoj letni program dela (strategija se na letni ravni pretvarja v letni program dela). 

 Finančna sredstva za delovanje (stalna sredstva so sicer zagotovljena najprej za kadrovsko 
pokritost – opredeljujemo v nadaljevanju, ob tem pa se iščejo tudi projektni viri). 

 Podporo v okviru drugih področij delovanja Centra za razvoj Srca Slovenije za razvoj 
projektov in pridobivanje finančnih virov za njihovo financiranje. 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH – v okviru Razvojnega centra Srca Slovenije, neposredno za turizem: 
 
Z letom 2012 se na turizmu polno zaposli ena oseba; z letom 2013 pa še dodatno ena oseba, kar ostane 
nespremenjeno vsaj do vključno leta 2014.  Za več glej podpoglavje v nadaljevanju 16.4.1. 
 
FINANCIRANJE in ORGANI UPRAVLJANJA  
 
Operativno delo se izvaja na ravni stebra Turizem (število zaposlenih, kot opredeljeno v 16.4.1). 

 
NAČIN UPRAVLJANJA IN FINANCIRANJA sledi konceptu upravljanja in financiranja v 
okviru Razvojnega partnerstva središča Slovenije: 

 
a. Upravljanje poteka preko RAZVOJNEGA PARTNERSTVA SREDIŠČA SLOVENIJE – z 

organi, ki jih ima to partnerstvo. Razvojno partnerstvo vsako leto sprejme PROGRAM 
DELA; vsako leto posebej sodelujoče občine potrdijo program dela, tako s finančnega vidika kot z 
vsebinskega. V programu so aktivnosti sproti ovrednotene. Stroške v zvezi s pripravo območnega 
razvojnega programa in njegovih izvedbenih delov ter tudi stroške priprave skupnih projektov 
prevzemajo občine ustanoviteljice območnega partnerstva po ključu prebivalstva, razen če se za 
posamezne projektne aktivnosti ne dogovorijo drugače že pred izvedbo. 

b. Zagotovi se ustrezna zastopanost turizma v STROKOVNO-UPRAVLJAVSKEM SVETU 
(ki ga organizira Center za razvoj Litija) – v okviru Razvojnega partnerstva središča Slovenije (danes 
pokriva že človeške vire, infrastrukturo, okolje in prostor, gospodarstvo in razvoj podeželja, z 
začetkom upravljanja turizma pa se dodatno vključijo še ustrezni strokovnjaki za področje turizma). 

c. Ob tem potekata aktivno identificiranje in pridobivanje evropskih in drugih sredstev za 
vlaganje v konkretne razvojne projekte. 

d. Kot smo opredelili pri smernicah na področju razvoja, se KOT DODATEN ORGAN 
USTANOVI »RAZVOJNI PROJEKTNI TEAM ZA TURIZEM« (NEKE VRSTE THINK-
TANK SRCA SLOVENIJE), ki ga sestavljajo akterji iz javnega, gospodarskega in nevladnega 
sektorja – kamor se vključijo prodorni posamezniki, ki kot skupina lahko predstavljajo pomembno 
razvojno pobudo (zagotovi se vključenost vseh ključnih strokovnjakov, posameznikov, organizacij, z 
geografsko uravnoteženostjo). Skupina deluje na naslednjih vsebinskih področjih:  
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1. Razvoj ponudbe in oblikovanje programov. 
2. Promocija (izvajanje promocijskih aktivnosti in trženjska infrastrukturna orodja). 
3. Razvoj in raziskave. 
4. Prireditve. 
5. Izobraževanje in usposabljanje (kakovost, turistični vodniki, izboljšanje kakovosti). 
6. Druge programske delovne skupine, po potrebi, vezane tudi projektno (npr. za spominke). 

 
Delujejo na podlagi letnega operativnega programa, ki se sprejema za področje turizma v 
okviru Razvojnega centra Srca Slovenije.  
 
 

KAKO POTEKA DELO –  
OD KROVNE RAVNI NAVZDOL DO LOKALNE RAVNI 

 
 
Delo poteka PREKO OBSTOJEČIH TURISTIČNIH ORGANIZACIJ na LOKALNI RAVNI – ki 
pokrivajo posamezna območja: 
 

1. Severni del Srca Slovenije pokriva Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini 
Kamnik.  

2. Južni del pokriva Jarina. 
 
Na tej ravni se lahko pridružijo še novi partnerji, predvsem za južni oziroma vzhodni del Srca Slovenije (ki 
so ustrezno strokovno usposobljeni in imajo podporo na terenu). 
 
Te agencije/organizacije že imajo vzpostavljeno partnersko mrežo in obvladujejo lokalno območje, izvajajo 
pa vertikalno povezovanje javnega, zasebnega in civilnega sektorja na lokalnem območju.  
 
Sodelovanje je formalizirano v KOLEGIJ DIREKTORJEV SRCA SLOVENIJE – ki ga sestavljajo: 
 

1. Razvojni center Srca Slovenije (oseba, odgovorna za steber turizma + direktor RCSS), 
2. Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik in 
3. Jarina. 

 
Kolegij se sestaja enkrat na mesec (po potrebi oziroma vezano na projekte lahko tudi pogosteje) in deluje 
kot operativni izvršilni organ za operativno usklajevanje in delovanje ter tudi pomembno vsebinsko 
usklajevanje. 
 
 Glej shemo št. 19 delovanja kolegija direktorjev na naslednji strani. 
 
 
 
 
Shema št. 19: Prikaz organizacijskega modela kolegija direktorjev Srca Slovenije 
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Shema št. 20: Prikaz organizacijskega modela za razvoj in trženje turizma Srca Slovenije 
 
 
 



Strategija razvoja in trženja turizma  
Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011 – 2018 

 

 
 

177 

 

16.5 Ključne značilnosti organiziranosti na področju turizma na ravni 
znamke Srce Slovenije  
 
 
KLJUČNE ZNAČILNOSTI organiziranosti na področju turizma na ravni znamke Srce 
Slovenije so: 

 
1. RAZVOJ TURIZMA SE AKTIVNO IZVAJA NA RAVNI POSAMEZNIH 

DESTINACIJ/OBČIN (občina mora vsaj minimalno zagotoviti ustrezno kadrovsko pokritost t. i. 
funkcije koordinatorja = osebe za področje turizma na ravni občine, ki sodeluje pri izvajanju 
strategije; zagotoviti mora vsaj tretjinsko zaposlitev za področje turizma; v primeru, da občina resno 
obravnava potencial turizma, pa polno zaposlitev vsaj ene osebe).  
 

2. OB TEM PA SRCE SLOVENIJE NA KROVNI RAVNI USMERJA RAZVOJ NA PETIH 
KLJUČNIH PODROČJIH (prioritetah – kot smo jih opredelili v tem dokumentu) ter povezuje in 
nadgrajuje tiste funkcije managementa destinacije, za katere je v mednarodni praksi destinacijskega 
managementa priporočljivo, da jih za večjo učinkovitost pokriva regionalna oziroma »višja« raven 
(ker je to racionalneje in učinkoviteje). 

 
3. Razvojno-trženjski model TEMELJI NA AKTIVNEM PARTNERSTVU JAVNEGA, 

GOSPODARSKEGA IN NEVLADNEGA SEKTORJA. Izboljšata se povezovanje in 
sodelovanje med akterji v javnem, gospodarskem in nevladnem sektorju, med posameznimi 
destinacijami znotraj območja ter tudi s sosednjimi destinacijami, poleg tega se s krovne ravni aktivno 
spodbuja sodelovanje manjših ponudnikov. 
 

4. Zagotovi se vključenost vseh ključnih deležnikov – tudi geografsko (ZASTOPANOST 
VSEH OBČIN PREKO KOORDINATORJEV). 
 

5. STROKOVNO-UPRAVLJAVSKI SVET na ravni območja se nadgradi s strokovnjaki za 
področje turizma. 
 

6. STRATEŠKI DEL (in potrjevanje letnega programa dela) se POKRIVA PREKO 
RAZVOJNEGA PARTNERSTVA – kjer so vključeni vsi župani z območja in koordinatorji po 
občinah (kar se bo v letu 2011 spremenilo, za zagotovitev vključenosti javnega, gospodarskega in 
nevladnega sektorja); medtem ko se operativni del izvaja z usklajevanjem v okviru kolegija direktorjev 
Srca Slovenije (glej shemo 19). 
 

7. Aktivno sodelovanje v okviru RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija. 
 

 

 
 



Strategija razvoja in trženja turizma  
Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011 – 2018 

 

 
 

178 

 
16.6 Kadrovska pokritost krovne ravni Srca Slovenije 
 
 
 
Že v prvi fazi delovanja RDO se predlaga naslednja kadrovska pokritost: 
 
 
Preglednica št. 6: Kadrovska delitev in pokritost krovne ravni Srca Slovenije 
 
 
Področje dela Število 

kadrov v 
I. fazi (2012) 

Število 
kadrov v 
II. fazi (2013 
in 2014) 

 
VODENJE in koordinacija – prevzem vodenja izvršne funkcije 
 

 
1 na krovni 
ravni 
 
Po pol osebe 
v turističnih 
organizacijah 
na lokalni 
ravni 
 

 
1 
 
Po pol osebe 
v turističnih 
organizacijah 
na lokalni 
ravni 
 

 
RAZVOJ = razvojna funkcija  
Raziskave, razvoj, izobraževanje (delo pri razvoju in oblikovanju 
turističnih produktov, v sodelovanju in ob podpori razvojnih agencij 
iskanje virov za razvoj produktov, raziskave, povezovanje za razvoj 
ipd.)  
 
TRŽENJE = trženjska funkcija 
 
Oblikovanje turističnih programov, trženje, prodaja, promocijske 
aktivnosti, e-trženje in druge sodobne oblike trženja, trženjska 
infrastrukturna orodja 

1 

 
ZUNANJA PODPORA 
 
Strokovna podpora po posameznih produktih z zunanjimi sodelavci – 
partnerji, ki so strokovnjaki po posameznih produktih 
 
Projektno delo s posameznimi sodelavci – po projektih 
 

 
Se opredeli 
glede na 
program dela 
RDO za 
konkretno leto 

 
Se opredeli 
glede na 
program dela 
RDO za 
konkretno leto 

SKUPAJ – POLNO ZAPOSLENI: 1 + 1 2 +1 
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16.7 Razdelitev nalog in odgovornosti med DMO-ji na treh ravneh 
 
 
POMEMBNA OPOMBA glede spodnje preglednice: V spodnji preglednici navajamo razdelitev nalog in 
odgovornosti med DMO-ji na treh ravneh, kot jih opredeljuje mednarodna praksa, v oblikovanju predloga pa bomo te 
naloge konkretizirali za regionalno (oziroma raven Srca Slovenije) in lokalno raven. 
 
 
Preglednica št. 7: Razdelitev nalog in odgovornosti med DMO-ji na treh ravneh31 
 
 Nacionalna raven  

(nacionalni DMO) 
Regionalna raven 
(regionalni DMO), kot 
je na primer v našem 
primeru raven območja 
Srca Slovenija 

Lokalna raven 
(lokalni DMO) 

Promocija destinacije, tržna 
znamka in skrb za ugled 
destinacije 

x x  

Spodbujanje razvoja 
podjetništva  

x x x 

Nepristranske informacijske 
storitve 

x x x 

Izvajanje rezervacij   x 
Koordinacija in upravljanje 
destinacije 

 x x 

Informacijski centri   x 
Izobraževanje  x x 
Zagotavljanje kakovosti x x x 
Poslovno svetovanje  x x 
Spodbujanje razvoja novih 
proizvodov 

 x x 

Razvoj in upravljanje 
dogodkov  

 X 
(razvoj in upravljanje) 

X 
(izvedba) 

Razvoj in upravljanje 
atrakcij 

  x 

Strateško načrtovanje, R&R x x X 
(predvsem razvoj 

proizvodov na lokalni 
ravni) 

 
Če povzamemo: 
 
Nacionalni DMO je predvsem odgovoren za trženje in management turizma na ravni države – to je 
Slovenska turistična organizacija. Regionalni DMO je odgovoren za management in trženje turizma na 
ravni regije – ali ožje enote. Ima glavno koordinacijsko vlogo, saj se za zagotavljanje učinkovitega 

                                                 
31 Vir: A Practical Guide to Tourism Destination Management, str. 135. 
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destinacijskega managementa regije povezuje tako z nacionalno kot lokalno ravnjo – v našem primeru je to 
raven Srca Slovenije (med Srcem Slovenije in STO pa je še tudi RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija). 
Lokalni DMO je odgovoren za management in trženje turizma na manjši geografski lokaciji, ki je ponavadi 
omejena na kraj, mesto – na območju Srca Slovenije sta to Agencija za razvoj turizma in podjetništva 
v občini Kamnik (za severni Srca Slovenije) in Center za razvoj Litija oziroma organizacijsko Jarina 
(za južni del Srca Slovenije). 
 
 
Funkcije krovne destinacijske management organizacije – za raven turistične destinacije Srca 
Slovenije 
 

RAZVOJNA FUNKCIJA NA RAVNI DESTINACIJE, ki vključuje: 
 

1. Načrtovanje turističnega razvoja na ravni celotnega območja Srca Slovenije (strateške 
razvojno-trženjske podlage, ki usmerjajo območje v smeri večje privlačnosti in konkurenčnosti). 

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 turističnih projektov na področju turizma (v partnerstvu z razvojnimi 
agencijami in drugimi partnerji na območju). 

4. Razvoj in vzpostavitev partnerske politike med vsemi deležniki v turizmu (javni, zasebni, 
civilni sektor) na ravni območja. 

5. Aktivno sodelovanje z regionalno (RDO Ljubljana – Osrednja Slovenija) in nacionalno 
ravnjo slovenskega turizma (STO) na ravni razvoja, načrtovanja, organizacije in trženja. 

6. Aktivna koordinacija turističnega razvoja in trženja med posameznimi turističnimi 
destinacijami (dve območji, ki imata svoje nosilce). 

7. Povezovanje in koordiniranje turističnih ponudnikov pri razvoju in izvedbi turističnih 
projektov ter svetovanje turističnim ponudnikom pri razvoju podjetniških idej. 

8. Združevanje finančnih sredstev in zagotavljanje finančnih virov za razvoj in promocijo 
destinacije. 

9. Organiziranje in izvajanje usposabljanja turističnih subjektov v destinaciji (po ključnih 
kompetencah). 

10. Spodbujanje izboljšanja kakovosti storitev. 
11. Zastopanje interesov med posameznimi interesnimi skupinami turističnega gospodarstva, 

občinami in drugimi turističnimi subjekti. 
 
Razvojna funkcija na LOKALNI RAVNI pa vključuje: 

 
a. Pripravo ter uresničevanje vizije in strategije na lokalni ravni. 
b. Spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture v lokalnem okolju.  
c. Razvoj in upravljanje lokalne (javne) infrastrukture, ki je ključnega pomena za izvajanje turističnih storitev. 
d. Osveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma. 
e. Svetovanje za pripravo in izvedbo projektov, ki so bolj lokalnega pomena. 
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OPERATIVNA FUNKCIJA NA RAVNI DESTINACIJE, ki vključuje:  
 
1. Razvoj in oblikovanje integralnih turističnih proizvodov na krovni destinacijski ravni (po 

katerih postane destinacija prepoznavna in ki pripomorejo k jasnejšemu pozicioniranju destinacije 
na eni strani in učinkovitejšemu trženju na drugi).  

 
Operativna funkcija na LOKALNI RAVNI pa vključuje: 
 

a. Povezovanje ponudnikov na lokalnem turističnem območju.  
b. Informiranje (funkcija TIC-a) in animacija gostov. 
c. Razvoj in oblikovanje turističnih proizvodov na lokalni ravni ter njihovo vključevanje v regijske/destinacijske 

integralne turistične proizvode. 
 

PROMOCIJSKA FUNKCIJA NA RAVNI DESTINACIJE, ki vključuje: 
 

1. Razvoj in upravljanje krovne destinacijske znamke. 
2. Koordinacijo trženjskih aktivnosti na destinacijski ravni. 
3. Izvajanje trženjskih aktivnosti za promocijo in pospeševanje prodaje destinacije pod 

krovno tržno znamko (KROVNA promocija destinacije in krovnih integralnih produktov z 
nudenjem platforme za lokalne destinacije). 

4. Oblikovanje promocijskih orodij in gradiv za promocijo preko DMO in STO. 
5. Določitev cenovne politike turističnih paketov, ki se bodo tržili preko DMO. 
6. CRM32 (upravljanje verige pred prihodom in po odhodu, medtem ko je skrb za obiskovalca v 

domeni lokalne destinacije). 
7. Trženje in prodajo turističnih programov. 

 
Promocijska funkcija NA LOKALNI RAVNI pa vključuje: 

 
a. Izvajanje promocijskih aktivnosti. 
b. Organizacijo in izvajanje prireditev. 
c. Oblikovanje lokalnih tržnih znamk. 
d. CRM na lokalni ravni. 
e. Trženje in prodajo turističnih programov. 
 
 

FUNKCIJA DISTRIBUCIJE NA RAVNI DESTINACIJE, ki vključuje: 

 
1. Vzpostavitev in upravljanje destinacijskega spletnega portala. 

 
Funkcija distribucije na LOKALNI RAVNI pa vključuje: 
 

a. Oblikovanje lokalne baze turistične ponudbe in distribucijo ponudbe do turističnih posrednikov. 

                                                 
32 CRM: Customer Relationship Management (upravljanje odnosov s strankami). 
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b. Povezovanje posameznih turističnih ponudnikov in njihovih storitev. 
 

 
Funkcije TIC-ev (na lokalni ravni) ostajajo enake, vendar pa je zaželeno, da predstavljajo in tržijo 
celotno ponudbo turistične destinacije Srce Slovenije (in ne le lokalne destinacije).  

 
1. Nudenje lokalnih (in regionalnih/destinacijskih) turističnih informacij. 
2. Nudenje lokalnega (in regionalnega/destinacijskega) promocijskega gradiva. 
3. Prodaja spominkov in domačih produktov. 
4. Prodaja vstopnic za kulturne, zabavne, športne in druge prireditve. 
5. Prodaja krovnih destinacijskih programov/paketov. 
6. Rezervacije prenočitev (enoten booking sistem). 
7. Internetni kotiček. 
8. Spremljanje in analiziranje podatkov o obiskovalcih. 
9. Organiziranje in koordiniranje vodniške službe na lokalni ravni. 
10. Organiziranje izletov, strokovnih ekskurzij za individualne goste in skupine. 
11. Organiziranje drugih storitev za goste. 

 
 
 

16.8 Organiziranost oblikovanja, trženja, izvajanja in prodaje integralnih 
turističnih proizvodov in programov 
 
 
Med pomembnimi aktivnostmi za izboljšanje privlačnosti, povečanje prihoda, povečanje potrošnje in 
podaljšanje bivanja so OBLIKOVANJE, TRŽENJE IN ORGANIZACIJA PROGRAMOV V SRCU 
SLOVENIJE.  
 
 
Integralni turistični proizvodi na ravni Srca Slovenije so razviti do ravni konkretnih turističnih 
programov/paketov (oblikuje se med 5 vodilnih, reprezentativnih, na krovni ravni, z variacijo po sedmih 
programskih sklopih pa okoli 20 – številke so okvirne), pripravljeni so po posameznih ciljnih skupinah. Za 
vsak program je opredeljeno, komu je namenjen (ciljna skupina), časovna opredelitev, oblikovanje vsebine 
programa (zgodba, konkretna doživetja, spodbudila se bo dodatna turistična ponudba).  
 
 
 
KDO RAZVIJA – OBLIKUJE KROVNE PROGRAME (ki so razviti kot krovni programi Srca 
Slovenije) 
 
Strokovna podpora tej aktivnosti se izvaja prek razvojnega projektnega teama za turizem (v njem so člani, ki 
produktno in programsko pokrijejo celotno območje). Operativno funkcijo razvoja in oblikovanja programov 
pa prevzameta Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik za severni del in Jarina z.o.o. za 
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južni del Srca Slovenije, zato se operativna izvedba te aktivnosti izvaja prek kolegija direktorjev Srca 
Slovenije. 
 
Programe za ožje območje lahko oblikujejo in izvajajo tudi drugi nosilci (občine – oziroma TIC-i, društva in 
ponudniki, kot je na primer LB&T Vegov hram). 
 
 
KDO TRŽI, PRODAJA IN IZVAJA KROVNE PROGRAME (ki so razviti kot krovni programi 
Srca Slovenije)  
 
KROVNE PROGRAME TRŽI, PRODAJA IN IZVAJA TURISTIČNA ORGANIZACIJA/ 
AGENCIJA NA OBMOČJU, ki ima za to registrirano dejavnost, potrebno znanje ter ima 
zadostne in strokovno ustrezne kadre (da lahko prevzame izvedbo, organizacijo programa). 
Cilj je, da to izvajajo lokalne organizacije/agencija na območju (in ne tuje agencije, ki prihajajo na območje – 
le-te lahko izvajajo programe preko lokalnih organizatorjev, kar je eden od temeljnih načel trajnostnega 
delovanja). 
 
Glede na stanje in potenciale sta to trenutno: 

 
1. Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik; 

 
2.  Jarina z.o.o. 

 
3. Trženje in prodaja potekata preko krovne ravni Srca Slovenije ter preko obeh turističnih organizacij, 

poleg tega pa se bodo programi/paketi, ki jih bo oblikovala KROVNA RAVEN Srca 
Slovenije (in ki vsebujejo ponudbo na ravni območja), dodatno prodajali preko 
prodajnih mest destinacije, turističnih točk in ponudnikov.  

 
Prodajna mesta za prodane programe dobijo pogodbeno določeno provizijo. PREDLAGANA 
PRODAJNA MESTA SO VEČJI TURISTIČNI PONUDNIKI, ki jih tržijo preko svojih prodajnih mrež, 
TIC-i v destinaciji, so pa tudi podlaga za tuje agencije. 
 
Tisti, ki trži programe, je pogodbeni partner Srca Slovenija in za to prispeva delež provizije na podlagi 
pogodbe; sredstva gredo v razvoj ponudbe. 
 
Izdelavo programov lahko naroči tudi turistični ponudnik.  
 
V shemi na naslednji strani je podan prikaz funkcij oblikovanja, trženja in izvajanja programov na območju Srca 
Slovenije. 
 
 



Strategija razvoja in trženja turizma  
Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011 – 2018 

 

 
 

184 

Shema št. 21: Funkcije oblikovanja, trženja in izvajanja programov na območju Srca Slovenije 
 
 
 

Oblikovanje
programov

Med pomembnimi aktivnostmi 
za izboljšanje privlačnosti, povečanje prihoda, 
povečanje potrošnje in podaljšanje bivanja je

OBLIKOVANJE, TRŽENJE IN ORGANIZACIJA 
PROGRAMOV V SRCU SLOVENIJE

Programi na nivoju 
celotnega območja 

Srca Slovenija

Turistične 
organiazcije/

agencije 
v tesnem 

v sodelovanju
z lokalnimi 
partnerji

Tesna povezanost krovne in lokalne ravni 
(SODELOVANJE & KOORDINACIJA pri 

NAČRTOVANJU & TRŽENJU  & IZVEDBI)

Obe ravni komunicirata zgodbo Srca Slovenije. 
Na lokalnem območju je v osredju zgodba lokalnega 

območja, a je jasno, daje pod „marelo“ Srca Slovenije.

Tesna povezanost krovne in lokalne ravni 
(SODELOVANJE & KOORDINACIJA pri 

NAČRTOVANJU & TRŽENJU  & IZVEDBI)

Obe ravni komunicirata zgodbo Srca Slovenije. 
Na lokalnem območju je v osredju zgodba lokalnega 

območja, a je jasno, daje pod „marelo“ Srca Slovenije.

Programi na nivoju 
lokalnega območja 

Srca Slovenija 

PRINCIPI DELOVANJA pri oblikovanju, 
trženju, prodaji in izvajanju programov:

Agencije/turistične organizacije, ki izvajajo 
krovne programe 

(ki predstavljajo območje Srca Slovenije kot 
zaokrožene destinacije in ki so bili oblikovani na 

krovnem nivoju, v skladu s strategijo), 
se izvajajo po opredeljenih standardih, z 

opredeljenim prispevkom (odstotkom), ki se 
vlaga v razvoj Srca Slovenije.

Trženje
programov

Izvajanje
programov

Turistične 
organizacije/

agencije + čim 
večje število 

prodajnih točk 
(TIC-i in 

ponudniki) –
prodajna provizija

Turistične 
organizacije/

agencije –
podeljena 

licenca strani 
Srca Slovenije

(s pomočjo „regijskih“ 
turističnih vodnikov)

Oblikovanje
programov

Lokalni 
organizatorji, 

lahko pa pokrije 
tudi krovni nivo, 

če le-teh ni

Trženje
programov

Izvajanje
programov

Lokalni 
partnerji, 

vključeno tudi 
na krovnem 

nivoju (spletni 
portal)

V primeru, ko je 
lokalno območje 

ustrezno 
organizirano, je 
izvedba lokalna, 
sicer turistična 
organiazcija/

agencija
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16.9 Opredelitev vloge nevladnega sektorja pri razvoju turizma 
 
 
 
Nevladni sektor smo v celotnem strateškem modelu vključili kot enega od treh sektorjev (poleg javnega in 
gospodarskega), ki pomembno sooblikujejo razvoj in trženje turistične ponudbe na območju. 
 

 

Predlog NAČINA VKLJUČEVANJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ V RAZVOJ IN 
UPRAVLJANJE TURIZMA v Srcu Slovenije smo tako opredelili že v organizacijskem modelu 
(v shemi št. 20), in sicer: 
 

1. Vključitev nevladnega sektorja v območni svet Razvojnega partnerstva Srca Slovenije 
(reorganizacija območnega sveta v letu 2011 v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja, po katerem so v organ upravljanja vključen javni, gospodarski in nevladni 
sektor). 
 

2. Sodelovanje nevladnega sektorja v strokovno-upravljavskem svetu (že v teku v obstoječi 
strukturi Strokovno-upravljavskega sveta). 
 

3. Sodelovanje javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja na LOKALNI RAVNI – gre 
za povezovanje na vertikalni ravni (kjer se ponudba izvaja na ravni občine).  

 
 
 
Poudariti je treba, da strateški model razvoja, trženja (in upravljanja turizma) Srca Slovenije 
prepoznava najbolj ključno vlogo, ki jo ta sektor lahko odigra, prav na zadnji, lokalni oziroma 
občinski ravni.  
 
Naj dodatno pojasnimo, da je nevladni sektor Osrednje Slovenije za zagotovitev aktivne vključitve nevladnega 
sektorja v izvajanje strateškega modela turizma na področju Srca Slovenije izvedel posebno delavnico (t. i. 
fokusno skupino), s katero je želel identificirati vlogo nevladnega sektorja danes in možnosti za jutri ter 
opredeliti spodbude, ki jih ob tem potrebuje – rezultati delavnice so pokazali, da se večinski del 
aktivnosti, ki jih nevladni sektor izvaja že danes in tudi možnosti krepitve vloge za jutri (ter 
potrebnih spodbud), izvaja na občinski ravni.  
 
Strategija tako usmerja tudi občinsko raven – lokalne skupnosti K AKTIVNEMU 
VKLJUČEVANJU NEVLADNEGA SEKTORJA V RAZVOJ, TRŽENJE IN UPRAVLJANJE 
TURIZMA NA RAVNI OBČINE, 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.  
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17. NAČIN SPREMLJANJA IZVAJANJA STRATEGIJE  
 
 
Obstoječa strategija se osredotoča na krovni vidik razvoja, trženja in upravljanja turizma na območju Srca 
Slovenije (pristop od zgoraj navzdol – ki je do zdaj manjkal), hkrati pa vzpostavlja pomembno podlago za to, 
da se v skladu z opredeljenim razvojno-trženjskim konceptom Srca Slovenije kot turistične destinacije bolj 
usmerjeno gradi tudi na lokalni ravni.  
 
Strategija tako opredeljuje razvojni in trženjski koncept, oba skupaj pa sta potrebna za 
udejanjenje postavljene vizije Srca Slovenije kot turistične destinacije – čigava je odgovornost 
za izvajanje? 
 

1. TRŽENJSKI KONCEPT (krovno pozicioniranje, krovni trženjski koncept, programski produktni 
sklopi na krovni ravni, razvoj proizvodov, strategija promocije …) je odgovornost krovne 
organizacije na področju turizma (TURIZEM KOT EDEN OD TREH STEBROV V 
OKVIRU RAZVOJNEGA CENTRA SRCA SLOVENIJE) – ki se izvaja na podlagi vsakoletnega 
programa dela. Predlagani organizacijski model daje podlago za sodelovanje vseh partnerjev, 
opredeljeni organi pa nadzorujejo izvedbo, in sicer: 
 

a. BOLJ NA STRATEŠKI RAVNI: območni svet RPSS in strokovno-upravljavski 
svet. 
 

b. NA BOLJ OPERATIVNI IN VSEBINSKI RAVNI: razvojno-projektni team in 
kolegij direktorjev. 

 
2. RAZVOJNI KONCEPT je razen razvojnega vidika na področju krovnih integralnih turističnih 

proizvodov (za katere skrbi krovna raven Srca Slovenije ob sodelovanju partnerjev) v veliki meri 
odgovornost lokalnih skupnosti. Na krovni ravni Srca Slovenije potekajo vse aktivnosti, ki so v okviru 
strategije opredeljene pod prioriteto razvoja produktov. 
 

 
Izziv je, da se bodo občine zavedele, da bodo za prave trženjske in finančne učinke tudi same 
morale razvijati ponudbo na lokalni ravni – prek skupne razvojno-trženjske platforme na ravni 
Srca Slovenije pa bodo ti učinki, kot kaže mednarodna praksa destinacijskega managementa, 
dejansko večji. 
 
 
Predlagamo naslednje načine spremljanje izvajanja strategije: 
 

1. Ob koncu vsakega strateškega leta (predlagani strokovno-operativni organ v okviru krovne 
ravni Srca Slovenije, to je »Razvojni projektni team za turizem«, izvede ob koncu leta – preden se 
strategija tudi pretvarja v operativni program dela za prihodnje tekoče leto, temeljito kvantitativno 
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in še posebej kvalitativno analizo). Na letni podlagi poteka evaluacija naslednjih elementov: 
 

a. Število prihodov. 
b. Število nočitev. 
c. Število prodanih programov. 
d. Število vodenj. 
e. Število obiskov TIC-ev (in znotraj tega kvalitativna analiza ključnih elementov geografske, 

demografske in psihografske segmentacije, ki z boljšim poznavanjem profila obiskovalcev podajo 
osnovo za lažje načrtovanje in izvajanje trženjskih aktivnosti).  

f. Zasedenost nastanitvenih zmogljivosti. 
g. Število obiskov na posameznih upravljanih turističnih točkah (znamenitosti). 
h. Potrošnja na obiskovalca. 
i. Kvalitativna analiza realizacije glede na zastavljen letni program dela (primerjava 

realizacije z načrtovanim programom – in analiza odstopanja). 
 

2. Spremljanje strategije poteka tudi kvartarno v okviru območnega sveta RPSS (kjer 
turizem kot samostojen steber poroča o realizaciji aktivnosti glede na načrtovano) – podlage 
pripravlja kolegij direktorjev. 
 

3. Mesečno poročanje na kolegiju direktorjev Srca Slovenije (poroča oseba, odgovorna za 
turizem v okviru Razvojnega centra Srca Slovenije). 

 
Na ta način se lahko zagotovi sprotno prilagajanje strategije novim razmeram in spremembam v zunanjem 
okolju (gre za spremembe, na katere nosilci razvoja turizma nimajo in ne morejo vplivati), pa tudi novim 
razmeram in spremembam notranjega okolja, na katere ima izvajalec strategije možnost vplivati (npr. 
sprememba prioritet v politikah, obseg letno alociranih virov v turizem ipd.). 
 
 
 
Za spremljanje izvajanja kvantitativnih podatkov, kot smo jih opredelili v kvantitativnih ciljih, bo treba 
vzpostaviti načine pridobivanja in merjenja podatkov, kar smo opredelili v akcijskem načrtu. 
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SKLOP VIII: PRETVORBA STRATEGIJE V AKCIJSKI 
NAČRT  
 
18. AKCIJSKI NAČRT AKTIVNOSTI  
 
 
Projekti in aktivnosti v akcijskem načrtu so opredeljeni na podlagi opravljene analize stanja ter na podlagi 
opredeljene vizije, strateških ciljev in razvojnih usmeritev Srca Slovenije kot turistične destinacije, pri čemer 
se akcijski načrt osredotoča predvsem na AKTIVNOSTI ZA VZPOSTAVITEV 
POVEZOVALNEGA IN UČINKOVITEGA RAZVOJA in TRŽENJA TURIZMA (po petih 
strateških prioritetah delovanja). 
 
Ločiti je treba med dvema ravnema aktivnosti: 
 

1. Eno je KROVNA RAVEN IZVAJANJA – to so projekti, ki se izvajajo na krovni ravni (= TO so 
projekti, ki jih je treba izvesti za realizacijo strategije; preko opredeljene organizacijske strukture; 
seveda ob sodelovanju občinske ravni in drugih deležnikov iz zasebne in civilne sfere).  
 

2. Druga raven so PROJEKTI NA RAVNI OBČIN. Tudi ti so izredno pomembni, saj se strategija 
izvaja tudi od »spodaj navzgor«. Teh seveda ne moremo opredeliti mi, prav tako iz razpoložljivih 
dokumentov ni mogoče kompetentno in realno povzeti, kaj bo v izvajanju v obdobju do leta 2018. 
Zato je CILJ, da se dodajo tudi ti PROJEKTI NA OBČINSKI RAVNI, ki so v razvojnih programih 
občin načrtovani za obdobje veljavnosti strategije; to je od 2011 do 2018 – in sicer tisti, ki imajo v 
tem obdobju dejansko realnost izvedbe. Gre za pregled razvojno-investicijskih projektov in 
aktivnosti, ki se nanašajo na investicije in aktivnosti v ureditev turistične in s turizmom povezane 
infrastrukture oziroma javne infrastrukture na ravni posameznih občin.  

 
Vse aktivnosti so navedene z naslednjimi elementi: 
 

1. Opredelitev naziva aktivnosti 
2. Opredelitev cilja aktivnosti 
3. Nosilec in partnerji 
4. Obdobje izvajanja 
5. Okvirna ocena sredstev 
6. Vir financiranja 

 
 
 

OPOMBA: Akcijski načrt je priloga št. 2. 
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UVODNO POJASNILO, KI VELJA ZA CELOTNO PRILOGO: 
 
Pregled je narejen na osnovi uvodnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili koordinatorji s 
posameznih občin na začetku projekta priprave strateškega dokumenta. 
 
Ker gre za krovno destinacijsko strategijo, ne gre za problemsko analizo turistične ponudbe vsake občine 
posebej (to se izvaja na občinski ravni priprave strategij), temveč za inventarizacijo stanja oziroma popis 
ponudbe, medtem ko je problemski vidik opravljen s strani občine. Ta pregled pa je pomembna osnova za 
analizo po ključnih elementih ponudbe, ki je podana v okviru celotnega strateškega dokumenta (v obliki 
ugotovitev) – in seveda za oblikovanje strateškega koncepta. 
 
Vrstni red občin je opredeljen glede na število ležišč in s tem povezanimi prihodi in 
prenočitvami. 
 

 
 
1. PRIMARNA TURISTIČNA PONUDBA 
 

 
1.1 Naravne vrednote   
 
Opomba: Gre za popis GLAVNIH elementov naravnih vrednot. 

 
Občina  Naravne vrednote (naravne znamenitosti = 

(dodatno vprašanje: ali so na območju kakšna 
zavarovana območja narave?) 

Kje vidi občina glavne priložnosti – 
načine valorizacije naravnih 
vrednot  

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

• Velika planina  

• Kamniško – Savinjske Alpe 

• Tuhinjska dolina 

• * Volčji Potok in Tunjice navajamo pod drugo ponudbo 

ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE 

• Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe (v 
nastajanju) 

Dolina Kamniške Bistrice kot pomembna 
rekreacijska točka za ljubitelje 
pohodništva. 
 
Celostna ureditev planine: uskladitev 
interesov občine Kamnik, podjetja Velike 
planine, pašne skupnosti in vikendašev 
(usmerjen turizem). 
 

Domžale • Blata in Mlake 

• Češeniške gmajne 

• Železna jama 

• Kamniška Bistrica (kot zelena os regije) 

• Šumberk – zelena oaza s plezališčem 

• Češminov park 

• Glinokopna jezera (Plastenka - Črnelo) 

Razvoj ekološkega – zelenega turizma. 
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• Izviri tople vode (Zalog - Kokošnje) 

• Pohodne poti (Gorjuša – Sv. Trojica – Konfin) 
Lukovica  • Brdo pri Lukovici – grajski park  

• Obrše – nahajališče fosilov  

• Prevoje – ribniki  

• Barja v Čemšeniških in Prevojskih gmajnah 

Povezovanje istovrstnih naravnih 
vrednot in ekološko pomembnih 
območij, lahko tudi različnih med seboj, 
v tematske učne poti. 

Mengeš  • Mengeška koča na Gobavici 

• Drevored Lipce 
ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE 
Območje Dobenega, Rašice, Gobavice, Cegvenškega 
in Puhliškega bajerja - Natura 2000 

Sprehajalne poti, trim steza, razgledi na 
Kamniške Alpe 
izdelati prepoznavnost zakaj je tu Natura 
2000 

Dol pri Ljubljani • Graščinski park, Dol pri Ljubljani 

• Reka Sava in njeni pritoki 

• Posavsko hribovje − razgledne točke, gozdovi in 
vrhovi 

• Izviri, vrelci in stoječe vode 

• Sotočje treh rek (Save, Ljubljanice in Kamniške 
Bistrice) 

Določitev potencialnih lokacij za 
turistično ponudbo in ureditev dostopa. 

Ivančna Gorica • Reki Krka in Temenica 

• Krška jama 

• Jama Poltarica 

• Lavričeva jama 

• Planinska točka Gradišče nad Šentvidom 

• Gozdna učna pot po sledeh Višnjanskega polža 

Razvoj izletniškega turizma 
Oblikovanje turističnih paketov 
Razvoj vodnih športov, tematskih poti.   

Trzin • Bajerji 

• Žerjavčki-rastišča močvirske logarice 

• Rastišča lpega čeveljca 

• Rastišča rosike 

• Hrib Onger 
ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE  

• Približno 25 % površine občine Trzin je 
vključenih v območje natura 2000 

• Bajerji 

• Rastišča lepega čeveljca in rosike 

 

Litija • Pretežno dolomitna kamninska podlaga v JV delu 
občine je razlog za številne kraške pojave. Na 
območju Litije je 11 brezen, 9 jam, 9 spodmolov 
in en kraški izvir. Pomembni fosilni nahajališči sta 
na Vačah in na Dolah pri Litiji. V Ponovičah in v 
rudniku Sitarjevec sta nahajališči mineralov 
državnega pomena 

• Med geomorfološkimi oblikami izstopata skalni 
samotar nad Savo pri Renkah ter naravno okno 
v grapi Mošnjaka 

• Botanično zanimiva je dolomitna vzpetina na 
Ostrežu, 3 lipe (Spodnja Slivna, Gradišče pri 

Razvoj turističnih produktov, vezanih na 
naravne vrednote 
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Dolah, Ponoviče), vinska trta in bodika v 
Zgornjih Tepah in Zglavnici. Pomembni sta 
mokrišči v Ponovičah in Široki dolini  

• Reka Sava 

• Savski prodniki – stalna geološka zbirka na Bregu 
pri Litiji 

• Vodne ptice ob Savi na Bregu (popisno mesto 
DOPS) 

Moravče Ni posebnih naravnih znamenitosti, predvsem 
naravno okolje (gozdovi, razgiban relief, zemlja 
primerna za pridelavo ekološke hrane) 

 

Šentrupert • Kozolci  
ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE  

• Zaloge – glinokopna jezera v okolici stare 
ceglarne (območje Nature 2000) 

 

• Postavitev muzeja na prostem in 
predstavitev zgodovine kozolcev, 
umestitev sorodnih tematik 
(razstave, prikaz tradicionalnih del in 
običajev …).  

• Tematsko-učne poti, priložnost 
prikaza izredne pestrosti rastlinstva 
in živalstva. 

Šmartno pri 
Litiji 

Jih ni (kot navaja občina v uvodnem vprašalniku) 
ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE: Območje Natura 2000 – Zg. Jablanica: netopir mali podkovnjak in 
bukovi gozdovi 

 
 

1.2 Kulturna dediščina1   
 
Opomba: Gre za popis GLAVNIH elementov kulturne dediščine. 

 
Občina  Kulturna dediščina – kulturne znamenitosti Kje vidi občina glavne priložnosti – 

načine valorizacije kulturne 
dediščine 

Kamnik • Srednjeveško jedro Kamnika (s posameznimi 
spomeniki: med njimi najbolj pomembni: Mali 

Še okrepiti dogodke oziroma dogajanje, 
izboljšana signalizacija, več turističnih 

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

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

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

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

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

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

- Nesnovna (nematerialna) dediščina so znanja, spretnosti, šege in navade, prepričanja in vrednote, kot jih zaznavajo in uresničujejo 
ljudje, ki so povezani z ustvarjanjem, uporabo, razumevanjem in njenim posredovanjem sedanjim in prihodnjim rodovom. 
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grad, Frančiškanski samostan, staro mestno 
jedro Šutna) 

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

• Plečnikova dediščina  

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

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

produktov/programov. 
 
Ohranjeno srednjeveško jedro, z 
grajskimi ostalinami v centru mesta. 
 
 

Domžale • Renesančni grad Krumperk 

• Slamnikarstvo-muzej  

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

• Menačnikova domačija 

• Plečnikova dediščina 

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

Javno-zasebno partnerstvo 
 
Muzej Domžale 

Lukovica • Brdo pri Lukovici – Grad Brdo 

• Golčaj – Cerkev sv. Neže 

• Gradišče pri Lukovici – Cerkev sv. Marjete 

• Imovica – Kmečki dvorec Imovica 8 

• Spodnje Prapreče – Cerkev sv. Luka 

• Trojane – Arheološko najdišče Trojane 

• V zideh – Cerkev sv. Mohorja in Fortunata 

Ustanovitev javnega zavoda (TIC-a) za 
celotno območje občin Srca Slovenije, ki 
bi imelo lokalne pisarne. 

Mengeš • Cerkev sv. Mihaela v Mengšu 

• Grad Jable 

• Ravbarjev in Staretov grad 

Sodelovanje, ki se je že začelo z ZVKD, 
izdelava manjše brošure, postavitev 
tabel. 

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

• Žerjavov grad, Kamnica 

• Tovorov grad, Konfin pri Sv. Trojici 

• Sakralna dediščina (7 cerkva, znamenja, kapelice) 

• Etnološka dediščina 

• Rojstna hiša barona Jurija Vege, spominska soba 
pisatelja Miška Kranjca 

• Domačija Pr' Krač 

Ureditev lastništva ter zagotovitev virov 
financiranja za vzdrževanje objektov. 

Ivančna Gorica • Cistercijanska opatija Stična 

• Jurčičeva domačija 

• Cerkev Marijinega Vnebovzetja na Muljavi 

• Stari grad (razvaline) z mestnim jedrom Višnje 
Gore 

• Grad Podsmreka 

• Arheološko najdišče Vir pri Stični in Veliki 
Korinjski hrib 

Potencial za oblikovanje destinacije za 
arheološko stroko zaradi bogate 
arheološke dediščine, ki pa še nima 
primerne oznake na terenu. 
Protokolaren objekt s pomočjo javno-
zasebnega partnerstva (npr. grad 
Podsmreka). 

Trzin • Jefačn'kova domačija (v rekonstrukciji)  
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• Cerkev sv. Florjana 

• Kužna znamenja 

• Kraljeva kapelica 

• Ledinska imena in domača hišna imena 

• Spominska soba prof. Tineta Orla 

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

Litija • 35 cerkva, ki so bila zgrajena v različnih 
obdobjih, najstarejša je cerkev sv. Andreja na 
Vačah, posebnost so freske iz 14. stoletja v 
cerkvi sv. Pavla v Podpeči pri Gabrovki 

• 13 gradov ter ostankov gradov: Farbarjev turn v 
starem mestnem jedru Litije, grad Ponoviče  

• Plečnikov spomenik NOV  

• 8 etnoloških spomenikov lokalnega pomena, 
ostanki brodarske postaje v Verneku, knjižnica 
Litija 

• Arheološke najdbe, arheološko območje Vače, 
Strmec, najdišče Trajanovega srebrnika ter 
rimskega posvetilnega kamna v Verneku, 
arheološki kompleks Roje  

• Tehnična dediščina: železniško skladišče, vodni 
stolp, železniška postaja, predilnica Litija, 
apnenica v Kresnicah, mostovi, topilnica rude v 
Pasjeku  

• Številne domače obrti  

• Kozolci 

Navezava na turistični produkt Trkamo 
na vrata dediščine, predvsem 
povezovanje posameznih točk v 
turistične programe in posredno njihovo 
trženje. 
 
Poseben potencial ima dediščina, vezana 
na rudniško dejavnost in dejavnost 
čolnarjenja po Savi.   

Moravče • Grad Tuštanj 

• Sakralni objekti 

• Stavbna dediščina na podeželju 

Valorizacija objektov, potrebna sredstva 
za vlaganja. 

Šentrupert 
 

• Cerkev sv. Ruperta v Šentrupertu 

• Cerkev sv. Frančiška Ksaverija na Veseli Gori 

• Barbova graščina na Veseli Gori 

• Simončičev toplar na Bistrici pri Šentrupertu 

Cerkev vidijo kot primeren ambient za 
glasbene prireditve. 

Šmartno pri 
Litiji 
 

• 21 enot arheološke dediščine (med njimi izstopa 
Gradišče Primskova Gora) 

• 27 enot profane stavbne dediščine, od tega 2 
kulturna spomenika državnega pomena: Grad 
Bogenšperk in sušilnica sadja Liberga 

• 12 enot sakralne dediščine (cerkev sv. Martina, 
Primskova gora, cerkev sv. Antona – Štanga…) 

• 13 enot memorialne dediščine  

• 1 enota naselbinske dediščine (Liberga) 

• Tehniška dediščina in obrti: usnjarstvo, kovaštvo, 
ene najstarejših orgel pri nas (Mišji dol), 
mlinarstvo 

Ustanovitev arheoloških rezervatov oz. 
prostorsko urejenih območij – 
prezentacija in situ 
 
Navezava na turistični produkt Trkamo 
na vrata dediščine, predvsem 
povezovanje posameznih točk v 
turistične programe in posredno njihovo 
trženje. 
 
Potencial v razglasitvi pomembnejših 
enot za spomenike lokalnega pomena. 
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• Kozolci, gospodarska poslopja, kašče, 
tradicionalne sušilnice sadja 

 
 

 
2. SEKUNDARNA TURISTIČNA PONUDBA 
 

 
2.1 Nastanitvene zmogljivosti   
 
 

Naj uvodoma opozorimo na problem zajemanja podatkov o nastanitvenih zmogljivostih (in s tem 

povezano statistiko prihodov in nočitev).  

 

Po priporočilih Statističnega urada Republike Slovenije bi naj uporabljali novo, izboljšano metodologijo (pri katerih je 

sprememba v načinih zajemanja podatkov – podatki so na voljo za leta 2008, 2009 in 2010, pri stari metodologiji 

pa od 2003 do zgolj vključno 2009; leto 2010 ni več zajeto po stari metodologiji), pri kateri pa v primerjavi s 

staro metodologijo prihaja do znanih sprememb (pri številu opravljenih nočitev v občini Kamnik je po stari 

metodologiji bilo v letu 2009 na primer 37.730 opravljenih nočitev, po novi pa 45.031).  

 

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

pa je izračunana po določeni metodi. A še večja težava nastane pri številu nastanitvenih zmogljivostih – 

nova metodologija namreč ne prikazuje podatkov o nastanitvenih zmogljivostih, če je v občini zgolj 

en registrirani ponudnik nastanitvenih zmogljivostih (zaradi varovanja podatkov). To pomeni, da 

statistika beleži kapacitete (in s tem prihode in nočitve) zgolj za Kamnik, Domžale, Hrastnik, Ivančno Gorico in 

Zagorje ob Savi, kar seveda popači dejansko stanje. Zato navajamo podatke po obeh metodologijah, kar vedno tudi 

ustrezno pojasnimo. 

 
V spodnji tabeli navajamo podatke po stari metodologiji in sicer za leto 2009 (kot rečeno, za 2010 podatki po stari 
metodologiji niso več na voljo), saj sicer pri večjem številu občin sploh ne bi bilo opredeljenih ležišč. 
 
 Število nastanitvenih zmogljivosti 

Navajamo tudi, ali občina spremlja/meri stacionarni in izletniški turizem (če to izvaja, na kakšen način)? Ali se 

podatki razlikujejo od podatkov SURS-a? 

Občina Število 
ležišč - 
SKUPAJ 

Število 
ležišč - 
STALNA 

Število 
SOB 

Ponudniki nastanitvenih zmogljivosti 

Kamnik 994 830 319 Apartmajsko naselje Terme Snovik, Hotel Malograjski dvor, 
Prenočišče Kamrica, Pri cesarju, Špenko, Hostel Pod skalo, 
Apartma Kotnik, Apartma Tunca, Apartma Planika, Apartma 
Jelka, Apartmaji Jesenuc, Gostišče s prenočišči Mili Vrh, 
Apartma Kraljev hrib, Gostišče s prenočišči Pri gamsu, Gostišče 
s prenočišči Pri planinskem orlu, Apartmaji Hribar, Apartmaji 
Koncilija, Kamp Alpe, Apartmaji Berdnik, Kamp Resnik 
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Planinski domovi: Črnuški dom, Domžalski dom in Jarški dom na 
Mali planini, Planinski dom na planini Kisovec, Dom v Kamniški 
Bistrici, Kamniška koča na Kamniškem sedlu, Zoisova koča na 
Kokršem sedlu 

V TIC-u Kamnik beležijo obisk TIC-a (po državah in kaj povprašujejo); sicer pa večino podatkov pridobijo na SURS-u 

oziroma preko turistične takse, ki jo pobira Občina Kamnik. Podatki se razlikujejo. 

291 254 143 Hoteli: Hotel Ambient, Hotel Krona  
Gostišča in penzioni: Keber, Tilia, Janežič, Kanja, Soklič, Šraj, 
Šporn 
Apartma: Marabela 

Domžale 

Podatke spremljajo na podlagi mesečnih poročil sobodajalcev, ki se razlikujejo od SURS-a; enodnevnega izletniškega 

turizma ne spremljajo. 

74 64 25 Hotel Trojane  (Vitasan d.o.o.)   
Gostilna in sobe "Pri čebelici"  
Prenočišča: sobe Kveder  

Lukovica 

Stacionarni turizem se meri samo na podlagi prihodka iz naslova pobiranja turistične takse. Izletniškega turizma ne 

spremljajo. V občini navajajo 91 ležišč. 

30 24 12 Hotel Harmonija 
Turistična kmetija in gostilna Blaž na Dobenem 

Mengeš 

Podatke ne spremljamo samostojno, temveč preko SURS-a. 

14 12 6 LB&T Vegov Hram d.o.o. Dol pri 
Ljubljani Nočitve spremljajo preko pobrane turistične takse, podatki se ne razlikujejo od podatkov SURS-a. Vzpostavljenega sistema 

spremljanja enodnevnih obiskov nimajo (kar pa bodo verjetno vzpostavili v okviru delovanja TIC-a). 

Ivančna 
Gorica 

97 97 / Gostišča: Gostišče pri Japu, Gostišče Štorovje, Gostišče na 
Pajčni  
Turistične kmetije: Kmečki turizem Magovac, Turistična kmetija 
Grofija, Kmečki turizem Obolno 
Prenočišča: Krka, Spanček 

 Stacionarni turizem se meri samo na podlagi prihodka iz naslova pobiranja turistične takse. Podatkov ne primerjajo s SURS-

om. 
Trzin 14 14 7 La Goja, Gostilna Narobe, Bistro in penzion Mojca ter 

posredništvo prenočišč:  Studion Jurij Tours AS d.o.o. 
Na občini navajajo od 50 do 60 ležišč. 

 
Litija 25 25 12 Gostišče Kimovec, Gostilna in pizzerija Kovač, Gostišče 

Celestina, Dom na Slivni, Konjeniški center Klinc 
Na občini navajajo od 65 ležišč. 

 Glede na podatke SURS-a ni bistvenih razlik, ocene organizatorjev posameznih prireditev in nosilcev nočitvenih kapacitet, ni 

sistematičnega pristopa. Obstaja le podatek za število udeležencev organiziranih izletov, ki jih je bilo v letu 2007 11.310. 

Podatki so vezani na turistično agencijo Jarina, na Družinsko gledališče Kolenc, rafting po Savi, polete z balonom in druge 

programe po naročilu, ki jih izvajajo lokalna turistična društva in podjetja.  

Moravče / / / / 
/ / / Vinska klet Frelih, Turistična kmetija Pri Deželanu 

Na občini navajajo od 35 ležišč. 
Šentrupert 
 

Podatkov o nočitvah ne merijo, prav tako ne števila enodnevnih obiskov.  
Šmartno pri 
Litiji 
 

/ / / Podatki vezani na turistično agencijo Jarina, na statistiko obiska gradu 

Bogenšperk preko Javnega zavoda Bogenšperk, ter statistika lokalna društev 

in podjetij.  
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2.2 Gostinska ponudba 
 
 
Občina Navedba gostinskih ponudnikov 
Kamnik V zadnjih letih se je v Kamniku gostinska ponudba izboljšala; na voljo je ponudba od starih 

gostiln s tradicionalnimi jedmi (kot na primer gostišče Repnik, gostilna Marjanca, Pri 
planinskem orlu, pri gamsu, Mili vrh), drugih gostiln (Mlakar, Majolka), picerij (Napoli, Melita, 
Murka, Skok), kitajska restavracija, mehiška restavracija, restavracije na višjem nivoju 
(restavracija Arboretum, restavracija v hotelu Malograjski dvor). 

Domžale Hotel Ambient, Hotel Krona,  Keber, Tilia, Janežič, Kanja, Soklič, Šraj, Šporn, Marabela, 
Jamarski dom, Kovač, Mngan, Pirc, Pri Jurju, Repanšek, Zajc, Jaka, Bunkež, Rok, Zlata kaplja, 
Pristan, Turistična kmetija Pr´Soud, Izletniška kmetija Čeh, kitajska restavracija Kitajsko mesto, 
mehiška restavracija Casa de comida Mexicana ter številne picerije, okrepčevalnice, bari in 
restavracija s hitro prehrano Mc Donald'ś 

Lukovica RCU rekreacijski center d.o.o., Gostilna in pizzeria Furman, Gostilna pri Gašperju, Gostilna pri 
Bevcu, Gostinsko podjetje Trojane d.o.o., Marche d.o.o. (PE Lukovica), Hotel Trojane, 
Gostilna in sobe "Pri čebelici", Gostilna Potrbin, Gostilna Škarja 

Mengeš Mengeška koča, Trdinov hram, Pavovec, Gostilna pri Fani, Gostilna Tavčar, Harmonija Gostilna 
pri Ručigaju, Gostilna Dobenski hram, Turistična kmetija Blaž, Kamrica, Bon Piato, slaščičarna 
Flere 

Dol pri Ljubljani LB&T Vegov Hram d.o.o.; Gostilna pri Žerjavici, Milojka Bratun s.p.; Gostilna in picerija pri 
Dolencu, Gregor Slak s.p.; Kmečki turizem Pr'Krač, Anton Čič 

Ivančna Gorica Gostišče Pri Japu, Gostilna Štorovje, Gostišče na Pajčni, Kmečki turizem Magovac, Kmečki 
turizem Obolno, Turistična kmetija Grofija, Izletniška kmetija Fajdiga, Kmečki turizem Podržaj, 
Kmetija odprtih vrat Javornik, Turistična kmetija Miglič, Turistična kmetija Okorn, Gostilna na 
Sokolski, Gostilna Krjavelj, Gostilna pri Obrščaku, Gostilna Šerek, Zadružni hram Ivančna 
Gorica, Picerija Kegeljček, Restavracija Polževo, Gostišče Krka 

Trzin Gostilna pri Narobetu, Okrepčevalnica Mojca, Gostilna Barca, Žerjavček, Pizzerija Sestrice, 
Pizzerija da Mattia, Gostilna Trzinka, gostilna Pr Jakov Met, gostilna Orhideja 

Litija 13 gostišč in restavracij, od tega 8 takih, ki imajo vsaj 50 sedežev. Največ gostišč je v samem 
mestu Litija (5), po dve v Zg. Hotiču in na Vačah, po eno pa na Slivni, Polšniku, Sopoti in Savi 

Moravče Gostilna Frfrav, Gostilna Peterka, Krašce, Gostilna Jursko, Detelca, Kmetija pri Mežnarju, 
Ketanja 

Šentrupert 
 

Hiša vina Frelih, gostilna Jaklič, gostilna Javornik, gostilna Vojnovič, pivnica As, Izletniška 
kmetija Pri Vidi, Izletniška kmetija Možina, izletniška kmetija Nebesa, Turistična kmetija Pri 
Deželanu 

Šmartno pri Litiji 
 

Center Šmartna: 2 gostilni, ena pizzerija; Pustov mlin, pri Rozi, Gostilna Maren, Krčma na 
gradu (catering) 
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2.3 Seminarska ponudba  
 
 
Občina Kje je mogoče izvajanje seminarjev in manjših srečanj 
Kamnik • Hotel Malograjski dvor 

• V sklopu Term Snovik 

• Dom kulture Kamnik 

• Galerija Veronika 
Domžale • Hotel Ambient 

• Hotel Krona  

• Kulturni dom F. Bernika 

• Domžalski dom 

• Knjižnica Domžale 

• Kulturni dom Groblje 

• Zadružni dom Vir 

• Kulturni dom Radomlje 

• Območna obrtna zbornica Domžale 
Lukovica • KD Janka Kersnika Lukovica 

• KD Antona Martina Slomška v Šentvidu pri Lukovici 

• Čebelarski center Slovenije na Brdu pri Lukovici 

• Gostinsko podjetje Trojane d.o.o. 
Mengeš • Kulturni dom Mengeš 

• Hotel Harmonija 

• Gostilna Blaž 
Dol pri Ljubljani • V obnovi je Kulturni dom v Dolskem, kjer bo po novem mogoče organizirati tudi 

seminarje 

• Sejna soba Občine Dol pri Ljubljani 
Ivančna Gorica • Bomax center Muljava 
Trzin • Center Ivana Hribarja 

• KUD France Kotar 

• Prostori občine 

• 3-4 dvorane v OIC Trzin 
Litija • OŠ Polšnik 

• Sejne sobe Občina Litija 

• Dvorana Kulturnega centra na Stavbah v Litiji 

• Knjižnica Litija, prostor zbirke prodnikov na Bregu za manjše dogodke, Bob Bowling 

• Telovadnica Gimnazije Litija, Športna dvorana Litija 

• Dvorana Kulturnega doma Jevnica 
Moravče Grad Tuštanj 
Šentrupert 
 

• Hiša vina Frelih (prireditvena dvorana) 

• Gostilna Jaklič (dvorana) 

• Gostilna Javornik (velika soba) 

• Pivnica As (na velikem prireditvenem prostoru) 

• Izletniška kmetija Možina (osrednji gostinski prostor) 
Šmartno pri Litiji • Grad Bogenšperk  
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 • OŠ Šmartno 

• Knjižnica Šmartno 

• Dvorana Kulturnega doma 

• Dvorana V Kostrevnici 
 

 
 
2.4 Športna infrastruktura in ponudba 
 
 
Občina Navedba objektov športne infrastrukture 
Kamnik • Pohodništvo  

• Kolesarstvo  

• Plavanje (terme Snovik, letni olimpijski bazen v Kamniku, zaprti bazen v centru CIRIUS) 

• Drsanje (pozimi na Glavnem trgu) 

• Smučanje (Velika planina) (ni umetnega zasneževanja) 

• Golf Arboretum Volčji Potok 

• Plezalna stena v Domu kulture Kamnik 

• Kegljišče 

• Športna dvorana pri OŠ Frana Albrehta 

• Stadion (nogomet, tek) 

• Tenis  

• Športna igrišča 

• Ribištvo 
Domžale • Športni parki: Domžale, Radomlje, Ihan, Vir, Dob 

• Tenis igrišča 

• Sprehajalna pot s fitnes napravami ob Kamniški Bistrici 

• Trim steza  Šumberk  

• Kolesarske poti 

• Konjeništvo (ježa pri Ježi, Podrečje, Krtina) 

• Ribištvo - ribiška koča Radomlje (ribnik Črnelo pri Rovi) 
Lukovica • RCU rekreacijski center d.o.o. (in-line hokej, savne, tenis, nogomet) 

• Športna igrišča v naseljih: Trojane, Blagovica, Rafolče, Šentvid pri Lukovici, Brdo pri 
Lukovici (šolsko!), Podgora pri Zlatem Polju, Poljane nad Blagovico (Češnjice), v 
Lukovici (v planu) 

• Balinišča: gostilna Pri Bevcu v Lukovici in športno igrišče v Šentvidu pri Lukovici 

• Servisna pot ob Gradiškem jezeru, ki se uporablja kot rekreacijsko-sprehajalna pot 

• Evropska pešpot 

• Rokovnjaška planinska pot 
Športna igrišča so v večini primerov na privatni zemlji in je potrebno še urediti 
zemljiškoknjižno stanje. Posledica so tudi neurejena okolica igrišč ali pa tudi nevzdrževanje, 
ni dorečen upravitelj igrišča. 

Mengeš • Športni parki Mengeš, Loka, Topole 

• Trim steza Mengeš 
• Sprehajalne in kolesarske poti  
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• Smučarske skakalnice 
Dol pri Ljubljani • Športno rekreacijski center Korant 

• Kolesarske poti 

• Pohodniške  poti 

• Konjeniške poti 

• Trim steza v Dolu 

• Malo nogometno igrišče z umetno travo na Vidmu pri šoli 
Ivančna Gorica • Športna dvorana 

• Nogometni stadion 

• Športno letališče 

• Športno strelišče 

• Smučišče 

• Motokros dirkališče 
• Balinišče 
• Javna igrišča 
• Tenis igrišča 

Trzin • Športno rekreacijski park (ŠRP) 

• Športno igrišče pri osnovni šoli 

• Medgeneracijski park s fitnesom na prostem 
• Trim steza 
• Sprehajalne poti 
• Gozdna učna pot (v izgradnji) 

Litija Športna dvorana Litija, teniška igrišča, ribiški dom, konjeniški klub in nogometno igrišče v 
mestu Litija, teniška igrišča na Savi, smučišče na Dolah pri Litiji, konjeniški center v 
Moravčah pri Gabrovki in manjši ranč z jahalno šolo na Bregu pri Litiji, nogometni igrišči v 
Kresnicah, teniška, nogometna igrišča, balinanje in ribiški bajer v Jevnici, ribiški bajer v 
Ribčah, lokostrelski poligon v Jevnici, odbojkarsko igrišče v Jevnici.  

Moravče • Nogometno igrišče 

• Skakalnice 

• Taborniški prostor 

• Učno - sprehajalna pot Rača 
Šentrupert 
 

• Urejena in vzdrževana Steklasova pohodna pot po obronkih Šentruperta 

• Pohodna pot Pot romarjev 

• Kolesarska pot Čez drn in strm preko Nebes 

• Jahalna Medvedova pot 

• Konjeniški center Bistra (izposoja konj, jahanje na poligonu …) 
Šmartno pri Litiji 
 

• Športna dvorana Pungrt z bazenom in plezalno steno 

• Nogometno igrišče 

• Trim steza Bogenšperk 
• Športno rekreacijski center Reka v Cerovici 

 

 
 
 
 



PRILOGA – Pregled ponudbe po posameznih občinah  
(na osnovi uvodnega vprašalnika, izpolnjenega s strani koordinatorjev) 

 
 

 
 

14 

2.5 Prireditve 
 
 
Občina Opredelitev prepoznavnih in tradicionalnih prireditev 
Kamnik • Srednjeveški dan 

• Dnevi narodnih noš 

• Kamfest (14-dnevni poletni festival) 

• Veronikin festival 

• Veronikin tek 

• Drsališče na Glavnem trgu 

• Pohod iz mesta na podeželje 

• Lutkovni festival Zmajev repek 
Domžale • Poletni kulturni festival - Studenec 

• Etno rock festival 

• Festival gorenjskih komedijantov 

• Sejmarjenje 

• Plesni dan 

• Medgeneracijski dan 

• Koncerti: Godba Domžale, Simfonični orkester Domžale - Kamnik 

• Pustovanje Striček – Vir 

• Tradicionalni rekreativni teki 

• Športna tekmovanja   
Lukovica • Peregrinov in Lukov sejem 

• Šraufov spominski pohod 

• Tek in pohod za kfor 

• Predprvomajski in novoletni koncert Godbe Lukovica 

• Tek okrog Gradiškega jezera 

• Prireditve ob občinskem prazniku (4. september) 
Mengeš • Pod Mengeško marelo 

• Mihaelov sejem 

• komedije v realizaciji Špas teatra 

• Športna tekmovanja - nogomet, skakanje, tenis, balinanje itd. 

• Novoletni koncerti, kresovanje za prvi maj 
Dol pri Ljubljani • Spomladanski sejem 

• Poletni sejem 

• Jesenski sejem  

• Martinovanje 

• Novoletni tek 
Ivančna Gorica • Tabor slovenskih pevskih zborov 

• Pohod po Jurčičevi poti 

• Predstave v letnem gledališču na Muljavi 

• Festival Krka 

• Festival Stična 

• Folklorni festival Slofolk 

• Tekmovanja v motokrosu 
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• Pohodi, rekreativni teki 

• Košnja in žetev po starem 

• Druge kulturne, turistične, etnološke, športne prireditve 
Trzin • Festival trzinska pomlad 

• Florjanov sejem 

• Folklorni festival 

• Fanima.tu 

• Tek Petra Levca 

• Kulturni večeri 
Litija • Številni pohodi: Pohod od Litije do Čateža, Pohod od cerkvice do cerkvice, Pohod po 

oglarski poti, Pohod po obronkih Jablaniške doline, Prvomajski pohod na Sitarjevec, Pohod 
na GEOSS, Pohod med vinogradi v Gabrovki, Po obrobju moravške in gabrovške doline, 
Pohod na Tisje, Pohod Litija – Dragovšek ter Tek na Petelinjek, Pohod po kostanjevi poti, 
Pohod po čebelarski poti, Nočni pohod na Gradišče pri Litiji 

• Etnološke in kulturne prireditve: Slovenec leta, Pustni karneval, V hvaležnost jeseni, 
Andrejev sejem, Podeželje v prazničnem mestu, Oglarska dežela, Vaški dan, Kulturna 
prireditev ob obletnici rojstva dirigenta Carlosa Kleiberja, Kulturni praznik na GEOSSU, 
Dan slovenske zastave 

• Kulinarične in družabne prireditve: Dan jagod in špargljev na Bregu 
Moravče • Tuštanj: grajski kulturni večeri 

• Po nagelj na Limbarsko goro 

• Prvomajsko srečanje na Tuštanju 

• Kmečki praznik 
Šentrupert 
 

• Gregorjev sejem na Veseli Gori  

• Prireditve v sklopu Občinskega praznika Občine Šentrupert  

• Glasbeni festival Poletje v Šentrupertu  

• Tradicionalni jesenski pohod po Steklasovi poti  

• Sklop prireditve Veseli december v Šentrupert  
Šmartno pri Litiji 
 

• Številni pohodi: Pohod od Litije do Čateža, Pohod po obronkih Jablaniške doline, Pohod 
med vinogradi, Pohod po kostanjevi poti, Pohod po čebelarski učni poti, Nočni pohod na 
Gradišče pri Litiji 

• Etnološke in kulturne prireditve: Martinov sejem, Miklavžev sejem,  

• Postavljanje mlaja in ljudsko petje pri kašči v Zg. Jablanici, Noč čarovnic, otroški 
rompompom 

• Grajski večeri  

• Letni koncerti društev (Zvon, tamburaši, folklora,…) 

• Območne in regijske prireditve v sodelovanju z JSKD 
 
 

2.6 Obstoj in razvitost turističnih proizvodov  
 
 
Občina Kateri turistični proizvod je danes 

najbolj razvit 
Kater turistični proizvod – programi se 
najbolje tržijo? 

Kamnik • Srednjeveški Kamnik (z vidika ogledov 
kulturne dediščine, prireditve), 

• Srednjeveški Kamnik 

• Iskanje Veronikinega zaklada za otroke 
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• Turizem v Termah Snovik 

• Pohodništvo v Kamniško Savinjskih Alpah 

• Terme Snovik (celostna ponudba v 
sodelovanju s Kamnikom)  

• Velika planina (pohodništvo) 
Domžale • Poletni kulturni festival Studenec 

• Ponudba KD F. Bernika 

• Rekreacija 

• Poletni kulturni festival Studenec 

• Plesni dan 

• Kulturne prireditve 

• Koncert Simfoničnega orkestra Domžale - 
Kamnik 

Lukovica • Šest izletov/programov, izdelanih v l. 2009 
(povezava: 
http://www.lukovica.si/turizem/)  

• Prireditve s tradicionalnima sejmoma 

Največje povpraševanje je trenutno po šestih 
izletih/programih, ki jih po potrebi prilagodijo 
»naročniku«. Občinska uprava samo organizira 
celotni program, dejansko trženje pa izvedejo 
vključena društva v program. 

Mengeš • Teniški center Harmonija 

• Špasteater 

Teniški center Harmonija 
Špasteater 

Dol pri Ljubljani • Sejmi, predvsem Jesenski sejem v Dolskem  

• Ogled spominske sobe Jurija Vege v 
Zagorici 

• Prireditve v graščinskih paviljonih in Pr' 
Krač 

Največje povpraševanje je po sejmih 
 

Ivančna Gorica • Ponudba Samostana Stična + Muzej 
krščanstva na Slovenskem 

• Ponudba Jurčičeve domačije 

• Vodni športi na Krki 
 

Posamezniki (zasebniki) prodajajo svoje 
produkte (Kmetija Erjavec, Kajakaški center 
Carpe diem …) 
Sitik (tradicija p. Simona Ašiča) 

Trzin • Trzinska klobasa kot lokalna »blagovna 
znamka« 

• Kulturne prireditve 

• Rekreativne prireditve 

• Turistične prireditve (Florjanov sejem) 

Turistične prireditve 
 

Litija • Vodenje z doživljanjem umetnosti in 
narave po območju Vač in GEOSS-a 

• Vodeni ogledi Muzeja rudarstva, 
brodarstva in železnice v Litiji 

• Vodeni ogledi Stalne zbirke savskih 
prodnikov na Bregu 

• Vodeni izleti  

Vodenje z doživljanjem umetnosti in narave po 
območju Vač in GEOSS-a, Dogodivščine v 
Oglarski deželi, Po sledeh Janeza Vajkarda 
Valvasorja, Utrip Srca Slovenije, programi po 
naročilu, Rafting po Savi, Polet z balonom 

Moravče Prireditve, družabna srečanja, tematska pot, 
kulinarika 

Tematska pot, kulinarika 

Šentrupert 
 

Trenutno se prodajajo koncerti Občinskega 
pihalnega orkestra sv. Rupert, določeni 
koncerti v sklopu Poletja v Šentrupertu, 
Steklasova pohodna pot (na tradicionalnem 
jesenskem pohodu startnina) 

Glasbeni festival Poletje v Šentrupertu, 
Steklasova pohodna pot, Veseli december v 
Šentrupertu 
 

Šmartno pri 
Litiji 

• Ogledi gradu in poroke na gradu 
Bogenšperk 

Ogledi gradu, animirani ogledi gradu, 
pedagoške delavnice, grajske poroke, poletni 



PRILOGA – Pregled ponudbe po posameznih občinah  
(na osnovi uvodnega vprašalnika, izpolnjenega s strani koordinatorjev) 

 
 

 
 

17 

 • Voden ogled Šmartna (cerkve) 

• Voden izlet po Jablaniški dolini  

tabori na Kmetiji na Jasi, Po sledeh Janeza 
Vajkarda Valasorja, Utrip Srca Slovenije, 
programi po naročilu 

 
 
 

3. ORGANIZIRANOST IN NAČRTOVANJE NA PODROČJU 
TURIZMA 
 
 
 

3.1 Strateške podlage za načrtovanje (na področju turizma in širše) 
 
 
Občina Strateški dokumenti na področju 

turizma  
Druge strateške razvojne podlage 

Kamnik Strategija razvoja turizma v občini Kamnik 
(2007 – 2013)  

 

Domžale Letni vsebinski in finančni plan dela; posebne 
strategije za področje turizma občina nimajo 
 
 

• Družbeni plan Občine Domžale za obdobje 
1986 – 1990 

• Dolgoročni plan Občine Domžale za 
obdobje 1986 – 2000 in srednjeročni 
družbeni plan občine Domžale za obdobje 
1986-1990 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin Dolgoročnega plana 
Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in 
Srednjeročnega družbenega plana Občine 
Domžale za obdobje 1986-1990 

Lukovica Občina Lukovica z aktualnim razvojno-
trženjskim projektom za področje turizma 
ne razpolaga, zato so podlaga za sedanje in 
prihodnje delo splošni razvojni dokumenti 
(navedeni desno). 
 
Za območje, ki vključuje tudi občino Domžale, 

obstaja tudi Strategija razvoja turizma v 

Severno ljubljanski interesni regiji (Domžale, 

Kamnik, Komenda, Mengeš, Moravče, Lukovica, 

Trzin in Vodice) 

• Razvojni program 2007 – 2013 ORP 
Razvojno partnerstvo središča Slovenije 
(september 2006) in izvedbeni načrti 

• Razvojni program podeželja Trkamo na vrata 
dediščine 2007 – 2013 (oktober 2006) 

• Regionalni razvojni program Ljubljanske 
urbane regije za obdobje 2007 – 2013 in 
izvedbeni načrti 

• Razvojna strategije LAS Srce Slovenije 2007 
– 2015 (marec 2008) 

• Odlok o proračunu Občine Lukovica za leto 
2010 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 
6/2010), ki vključuje tudi načrt razvojnih 
programov 2010 – 2013 

• Proračun Občine Lukovica, ki vključuje tudi 
4-letni načrt razvojnih programov 
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Mengeš Vključevanje v aktivnosti Srca Slovenije Vizija občine Mengeš (sprejet v aprilu 2010 na 
občinskem svetu Občine Mengeš), za obdobje 
2010 – 2025 

Dol pri Ljubljani Strategija razvoja turizma v Občini Dol pri 
Ljubljani za obdobje 2007 – 2013, februar 
2008 

Lokalni razvojni program Občine Dol pri Ljubljani 
za obdobje 2007 – 2013, avgust 2007 

Ivančna Gorica Ne razpolagajo z razvojnimi in trženjskimi 
dokumenti na področju turizma 
 

Cilji razvoja občine Ivančna Gorica, 1996, 1997 
 

Trzin • Strategija razvoja občine Trzin 2005-2010 

• Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 5/2008, 
8/2008) 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Ur. vestnik Občine 
Trzin, 08/2010) 

Litija Strategija razvoja turizma v občini Litija 
(avgust 2008, za obdobje 2008 – 2015) 

Dolgoročni razvojni program občine Litija 2007 – 
2015 (maj 2007) 

Moravče Posebne strategije za področje turizma 
občina nimajo 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana 
občine Moravče 1986 – 2000 in 
srednjeročnega družbenega plana občine 
Moravče 1986 – 1990 /UO občine Moravče 
št. 07/04) 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urbanističnih zasnov Domžal, 
Mengša, Trzina in Moravč ter drugih 
ureditvenih območij za posege v prostor na 
območju občine Moravče (UO občine 
Domžale št. 18/92, UO občine Moravče št. 
11/06 06/08) 

Šentrupert 
 

Trenutno razvojno trženjskega dokumenta 
še nimajo, osnova za sedanje delo so 
okrepljene turistične aktivnosti iz nekdanje 
Krajevne skupnosti Šentrupert 

VIS – vizija in strategija Občine Šentrupert (2010) 
2010-2025 
 

Šmartno pri 
Litiji 

Občina nima zapisane strategije razvoja 
turizma 

Strategija prostorskega razvoja občine 2008 

 
 

 
3.2 Organiziranost turizma v okviru občinske uprave  
 
 
Občina Kako je turizem organiziran v okviru občinske uprave (v okviru katerega oddelka 

in koliko ljudi je zaposlenih)? 
Kamnik Leta 2000 je Občina Kamnik ustanovila javni zavod: Agencijo za razvoj turizma in podjetništva. 

V njej je zaposlenih 5 oseb (4 redno, 1 je preko razpisa Zavoda za zaposlovanje). Sprememb 
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zaenkrat ne načrtujejo. 
Domžale Naloge spodbujanja razvoja turizma opravlja Komisija za turizem (7 članov) v okviru Oddelka 

za finance in gospodarstvo Občine Domžale. 
Lukovica V okviru Občinske uprave ni sistemiziranega delovnega mesta, ki bi eksplicitno in samostojno 

pokrivalo področje turizma. Tako zaposleni poleg drugih področij pokrivajo še področje 
turizma. Tako Višja svetovalka za družbene in društvene dejavnosti pokriva kulturo (brez 
nepremične kulturne dediščine), šport in prostočasne aktivnosti. Samo promocijo, razvoj 
turizma in gostinstva ter sofinanciranje nepremične kulturne dediščine, hkrati pa tudi 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva (blagovna znamka Zakladi Črni graben) pa pokriva 
Višja svetovalka za kmetijstvo, razvojne projekte in javna naročila. Oddelkov v okviru 
Občinske uprave ni organiziranih zaradi manjšega števila zaposlenih.  Kot so zapisali, ni morda 
morali razmišljati v smeri, da bi oživili v letu 2008 delno urejeno »turistični pisarno« v 
Lukovici, kjer bi zaposlili osebo, ki bi se ukvarjala izključno in samo s področjem razvoja 
turizma in turistične ponudbe. 

Mengeš V okviru občinske uprave trenutno opravlja dela neprofesionalni podžupan v okviru svojih 
zadolžitev. V skladu z vizijo do leta 2025 se morajo stvari organizirati na višjem nivoju, tudi z 
zaposlitvijo ljudi, ki bodo operativno delali na vseh teh projektih. 

Dol pri Ljubljani Področje turizma spada pod Oddelek za gospodarske dejavnosti, v katerem je zaposlena ena 
delavka. 

Ivančna Gorica Trenutno to področje delno pokriva ena oseba znotraj referata za splošne zadeve. V bodoče 
se načrtuje zaposlitev na tem področju. 

Trzin V okviru občine Trzin je svetovalka župana za družbene dejavnosti (1 zaposlena oseba). 
Sprememb ne načrtujejo. 

Litija V okviru občinske uprave ni nihče določen za področje turizma, s tem se priložnostno 
ukvarjata oba podžupana. Za razvoj turizma je bila s strani občine imenovana organizacija 
Center za razvoj Litija, funkcijo TIC-a naj bi opravljala zadruga Jarina – obe organizaciji delujeta 
v Litiji. Kakšne pomembnejše spremembe niso predvidene. 

Moravče V okviru Oddelka za proračun in splošne zadeve imajo referenta za kulturo in splošne zadeve. 
Šentrupert 
 

Občina Šentrupert ima enovito občinsko upravo brez oddelkov. Za turizem v Občini 
Šentrupert deloma skrbijo višja svetovalka za družbene dejavnosti, višja referentka za finance 
in zunanji strokovni delavec, ki dela preko študentskega servisa.  

Šmartno pri Litiji 
 

V okviru občinske uprave ni nihče določen le za področje turizma, s tem se v okviru 
gospodarskih dejavnosti ukvarja tajnica občine Karmen Sadar.  Za razvoj turizma je bila s strani 
občine imenovana organizacija Center za razvoj Litija. Kakšne pomembnejše spremembe niso 
predvidene.  

 
 
 

3.3 Kakšno je »mesto« turizma v občini – ali občina vidi v njem potencial 
že danes ali v prihodnosti? 
 
 
Občina Kakšno je »mesto« turizma v občini – vidite v njem potencial že danes ali v 

prihodnosti 
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Kamnik Turizem ima v Kamniku že dolgoletno tradicijo. Ta je dosegel svoj razcvet že v 19. stoletju, ko 
je na sotočju Kamniške Bistrice in Nevljice nastalo zdravilišče Kurhaus (Prašnikarjevo 
zdravilišče), kjer so uporabljali kneipovo metodo zdravljenja. V tistem času je bil turizem v 
Kamniku na ravni Blejskega – sem pa so prihajali gostje iz celotnega območja Avstro-Ogrske. 
Zdravilišče naj bi obiskal celo cesar Franc Jožef. Po smrti lastnika in kasneje zaradi vojn, je 
zdravilišče propadlo. Kasneje je bila v mestu v ospredju industrija −  zadnja leta, pa občina 
ponovno velik pomen daje turizmu. Leta 2000 je ustanovila javni zavod: Agencijo za razvoj 
turizma in podjetništvo Kamnik, ki skrbi za promocijo in razvoj turizma. Turizem ima v 
Kamniku izjemno velik potencial, saj ima bogato naravno in kulturno dediščino. Glavni nosilci 
turizma so podjetja: Velika planina – Zaklad narave d.o.o., Arboretum Volčji Potok (park in 
golf), Terme Snovik – Kamnik d.o.o. in Naravni zdravilni gaj Tunjice. Pestra je tudi ponudba 
prenočitvenih kapacitet, ki jih je iz leta v leto več. Potencial vidijo zlasti v povezani ponudbi in 
ohranjanju njene kvalitete. Zavedajo pa se, da je Kamnik premajhen, da bi se promoviral sam, 
zato si želijo povezovanja širše: v sklopu območja Srca Slovenije in širše okolice Ljubljane.   
Občina ocenjuje, da ima turizem že danes velik potencial. 

Domžale Občina ocenjuje, da ima turizem že danes potencial, saj se na območju občine nahaja veliko 
majhnih privlačnih znamenitosti, vendar je ponudba razdrobljena in nepovezana. Z 
oblikovanjem povezane ponudbe v integralne turistične proizvode, po meri določenih ciljnih 
skupin, ima turizem možnosti, da vpliva na celosten razvoj območja. 

Lukovica Turizem na območju občine Lukovica dela šele prve korake. Ocenjujejo, da bi s povezovanjem 
na lokalnem kot tudi regionalnem nivoju lahko postopoma nadaljevali pot, ki jo je začrtal 
koncept razvoja turizma (RPOL). Samo območje Gradiškega jezera z bližnjo Turistično cono 
Drtijščica, Brdo pri Lukovici s Čebelarskim centrom Slovenije, Gradom Brdo z ribnikom in 
drevoredoma, Rokovnjaškim gozdičkom, nadalje posamezne in pomembne točke kulturne 
dediščine (cerkev sv. Luka v Sp. Praprečah, najstarejša cerkev v Črnem grabnu – c. sv. Neže na 
Golčaju s kasetiranim stropom in najstarejšim zvonikom v Lj. nadškofiji, Mahkotov toplar in 
Domačija Rus z etnološkega vidika in številni drugi kulturni spomeniki). Nadalje Rekreacijski 
center Urbanija v Podpeči s svojimi športnimi objekti predstavlja dodatno ponudbo kot tudi 
vsa druga gostinska podjetja (Gostinsko podjetje Trojane in trojanski krof, ki je prepoznaven 
že širše), hkrati pa ugotavljajo pomanjkljivost, da ni na celotnem območju občine nobene 
turistične kmetije, ki bi dodatno popestrila turistično ponudbo. 

Mengeš Turizem je opredeljen ob malem gospodarstvu in podjetništvu na drugo mesto, ki se pa 
praktično s turistično-gostinsko in drugo ponudbo tudi izenačuje na prvem mestu, zato se 
občina spopada z načrti za okrepitev možnosti, ponudbe in novih izzivov v tej smeri razvoja 
občine. Vsekakor je že dosedaj veliko danih možnosti, ki pa jih je potrebno narediti še 
prepoznavnejše, dostopnejše tudi drugim ter sprotno dopolnjevati z novimi vsebinami. 

Dol pri Ljubljani Potencial v turizmu vidijo že danes. Zato so tudi pristopili k izdelavi Strategije razvoja turizma 
v občini, saj ne želijo razvoj turizma prepuščati le individualnim razvojnim težnjam posameznih 
občanov. 

Ivančna Gorica Turizem v občini smatrajo trenutno kot velik potencial. 
Trzin Občina organizira prireditve, ki že bistveno izboljšujejo turistični potencial občine – Festival 

trzinska pomlad, Florjanov sejem, rekreativne prireditve. 
Litija Potencial je zaznati zlasti v prihodnosti z ustrezno ureditvijo turističnih zmogljivosti. 
Moravče Potencial danes ni opredeljen; vidijo pa ga v prihodnosti (niso opredeljeni cilji, vizija, projekti). 
Šentrupert 
 

V Šentrupertu je turizem prepoznan kot smiselna in želena smer razvoja in jo podpira 80 % 
prebivalcev (opredeljeno v knjigi VIS). Ker v Šentrupertu nimajo razvite industrije in je na 
podeželju tudi ni smiselno razvijati, se že več kot 10 let Šentrupert usmerja v razvoj turizma in 
kulture. Zaenkrat imajo tri že prepoznavne turistične produkte oziroma prireditve, ki pa bi jih 
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želijo še bolj razviti in uveljaviti. V prihodnosti bo največji poudarek na ključnemu elementu 
turizma, na postavljenem muzeju na prostem kozolci in z njim povezane aktivnosti. 

Šmartno pri Litiji Potencial je že danes in v prihodnje je lahko promotor razvoja kraja. 
 
 
 

3.4 Obstoj TIC-a v občini 
 
 
Občina Ali obstaja TIC? Koliko ljudi je zaposlenih? Če ni redno 

zaposlenih, kdo dela (študentje, javni 
delavci)? 

Kamnik • TIC Kamnik (na Glavnem trgu) 
• Info točka na Malem gradu (v hišici 

ob kapeli, kjer 3 mesece; med sredino 
junija in sredino septembra opravljajo 
informacijsko dejavnost, prodajo 
vstopnic za Mali grad in spominkarsko 
dejavnost) 

V okviru Agencije deluje TIC Kamnik; v njem je 
zaposlenih 5 oseb (4 redno, ena preko Zavoda za 
zaposlovanje). Kot informator delajo vsi zaposleni 
ter dodatno še študentje (le tisti, ki imajo na tem 
področju izkušnje oziroma jih predhodno 
izobrazijo). TIC skrbi za informiranje 
obiskovalcev, spominkarsko dejavnost, vodi 
statistiko obiska TIC-a, posreduje turistične 
programe, ima brezplačni dostop do interneta 
(internetni kotiček in wi-fi), možnost izposoje 
kolesa, prodaja vstopnic sistema Eventim in 
Mojekarte.si. 

Domžale Ne 
Lukovica Ne Na območju občine TIC-a ni, za turistično 

vodenje organiziranih skupin pa uporabljajo  
turistične vodnike z licenco ali učence 
turističnega krožka OŠ Janka Kersnika Brdo. 

Mengeš Ne 
Dol pri Ljubljani TIC je bil ustanovljen v letu 2010 in 

trenutno še nima zaposlenega. TIC tudi še 
ne obratuje, usposobljeni pa so prvi lokalni 
turistični vodniki, ki že vodijo skupine po 
območju. 

TIC spremlja izvajanje turističnih programov na 
območju občine, skrbi za koordinacijo med 
turističnimi društvi, skrbi za informiranje in 
trženje programov.  
 

Ivančna Gorica Ne 
Trzin TIC Trzin 

TIC je organiziran kot občinsko 
informacijsko središče. 

Ni redno zaposlenih. Dežurstvo opravljajo člani 
turističnega društva. 

Litija Ne TIC-a uradno nimajo, to funkcijo opravljata delno 
Center za razvoj Litija in Jarina. V obeh podjetjih 
se s tem ukvarjajo bolj priložnostno, vezano na 
posamezne projekte. 

Moravče Ne 
Šentrupert 
 

Ne 

Šmartno pri TIC-a uradno nimajo, to funkcijo po svojih JZ Bogenšperk tako na gradu kot v pisarni zavoda 
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Litiji 
 

močeh opravlja Javni zavod Bogenšperk 
(bolj vezano na posamezne projekte). 
Zaposlene 3 osebe (hišnik gradu, poslovni 
sekretar in direktor +  4 študentje vodiči). 

ni organiziran kot TIC, vseeno pa opravlja naloge 
informiranja gostov o ponudbi, je koordinator 
skupne turistične promocije v okviru Srca 
Slovenije, je tudi promotor na drugih prireditvah.  
 

 
 

3.5 Civilna sfera (društva) in druge turistične organizacije 
 
 
 
Občina 

Kako je organizirana civilna sfera? 
Katera društva na področju turizma 
delujejo? 

Ali je v občini še kakšna organizacija, ki 
deluje na področju turizma? 
 

Kamnik Deluje več turističnih društev: Tuhinjska 
dolina (predvsem dejavnost v okviru Term 
Snovik in okoli njih), Gora Sv. Miklavž 
(upravlja z mežnarijo pri cerkvi sv. Miklavža 
nad Šmartnim v Tuhinju), Kamn'k (upravlja z 
Budnarjevo muzejsko hišo, prireja 
prireditve, dogodke), Kamniška Bistrica (na 
novoustanovljen), Motnik (dejavnosti v 
Motniku in okolici), Volčji Potok (v 
Radomljah in okolici Arboretuma). 
 
Pomembno vlogo igrajo kulturna društva, ki 
sodelujejo zlasti na področju kulturnih 
dogodkov. Sodelovanje je dobro => 
Agencija jih velikokrat povabi k sodelovanju 
pri nekaterih prireditvah (drsališče, Dnevi 
narodnih noš, Srednjeveški dnevi). 

Poleg javnega zavoda deluje še 6 turističnih 
društev, ki se financirajo z javnimi sredstvi 
(občina) ter razpisi Turistične zveze Slovenije in 
drugimi razpisi.  
 
Predlog je ustanovitev turistične zveze na 
občinski ravni. 

Domžale Na področju turizma delujejo naslednja 
turistična društva: Domžale, Ihan, Rača, 
Rova, Jarše-Rodica, Turnše-Češenik, Konfin 
– Sv. Trojica, Radomlje. 
Sodelovanje s civilno sfero je kakovostno. 

Jamarsko društvo S. Robič, Društvo narodnih noš 
Domžale, KD Miran Jarc-Studenec, KD Domžale, 
PK Miki Domžale, KUD Kontrabant, FS Groblje 
 

Lukovica Na območju občine je registrirano 
precejšnjo število društev, glej povezavo: 
http://www.lukovica.si/drustva/. Vsa 
navedena društva s svojimi aktivnostmi in 
dogodki, ki jih organizirajo v posameznih 
koledarskih letih, ne glede na dejstvo, da 
niso samo »turistična« društva, pripomore k 
razvoju turizma s svojimi dogodki, 
prireditvami in ponudbo. V okvir TZOL pa 
so vključena: Turistično olepševalno društvo 
Brdo – Lukovica, Turistično društvo 
Preserje pri Lukovici, Turistično društvo 

Turistična zveza Občine Lukovica (TZOL), ki 
vključuje turistična društva in društvo 
podeželskih žena. Ustanoviteljica je Občina 
Lukovica, zato se TZOL financira iz proračuna 
Občine Lukovica. Društva, vključena v TZOL, pa 
se financirajo tudi za lastnimi in sponzorskimi 
sredstvi. Za začetek razmišljajo, da bi aktivirali 
TZOL na način, da prevzame določene 
obveznosti, ki jih trenutno pokriva Občinska 
uprava. 
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Gradišče, Društvo podeželskih žena 
Lukovica. 
 
Občina Lukovica sodeluje tudi z ostalimi 
društvo, saj vsako leto objavimo sredstva za 
sofinanciranje redne dejavnosti, npr. za 
področje kmetijstva, humanitarnosti, kulture 
in športa ter pri organizaciji večjih oziroma 
odmevnih prireditev, kot npr. ob občinskem 
prazniku, ko skušajo aktivno vključiti in 
povezati skupaj čim večje število tako 
društev kot tudi izvajalcev prireditve. 

Mengeš Turistično društvo Mengeš. 
Sodelovanje na relaciji Občina - TD je 
kakovostno (ocenjujejo, da odlično), ki ga 
skušajo v zadnjem letu nadgraditi z skupnimi 
nastopi, projekti in realizacijo.  

Turistično društvo Mengeš (ustanovljeno leta 
1960). Društvo se financira z dotacijami občine in 
svojo lastno dejavnostjo. 
 
Na razvoju in promociji se pojavljajo tudi že 
zasebne organizacije (Harmonija, Taideja), ki 
»posegajo« v prostor razvoja turizma. 

Dol pri Ljubljani V občini delujejo tri turistična društva (TD 
Dol pri Ljubljani, TD Dolsko in TD 
Senožeti), ki skrbijo za izvajanje programov 
na svojem območju. Skupnih projektov še 
nimajo. Sodelujejo tudi z ostalimi društvi 
(športna, kulturna), ki s svojimi programi in 
prireditvami skrbijo za povečano 
prepoznavnost občine in njene ponudbe. 

Na območju občine deluje tudi turistična agencija 
LB&T Vegov Hram d.o.o., ki je zasebne narave in 
deluje v okviru gostilne s prenočišči Vegov Hram. 
 

Ivančna Gorica Na področju turizma je v občini aktivnih 9 
turističnih društev, ki so povezana v 
Občinsko turistično zvezo Ivančna Gorica. 
Društva se s turizmom kot gospodarska 
panoga ne ukvarjajo. Skrbijo pa za 
organizacijo turističnih prireditve, 
promocijske aktivnosti. 
 
Največje težave so povezane s 
sofinanciranjem dejavnosti društev, ki so 
največkrat odvisna od sredstev iz 
občinskega proračuna. 

V občini deluje Občinska turistična zveza Ivančna 
Gorica, ki povezuje delo 9 turističnih društev. 
Financira se s sredstvi iz občinskega proračuna, 
na podlagi javnega razpisa občine. 
 
Problem je, da zveza deluje na prostovoljni bazi 
(društvena organizacija) in manjka profesionalni 
kader. 
 

Trzin Turistično društvo Kanja Trzin, Kulturno društvo, Društvo za zaščito mladosti, Orientacijski 
klub, Šahovski klub, Strelsko društvo, Smučarsko društvo, Planinsko društvo, Društvo prijateljev 
mladine, Društvo upokojencev, kulturna, športna, gasilska društva 
 
Sodelovanje se ocenjuje kot zelo dobro – a hkrati, da bi društva lahko še več pripomogla k 
razvoju turizma (ne samo turistično društvo, temveč v večji meri še kulturno društvo in društvo 
za napredek Trzina in še nekatera; prireditev, ki pritegne k sodelovanju največ društev, je 
Florijanov sejem). Ko gre za prirejanje prireditev, je največkrat težava v podvajanju oziroma 
neusklajenosti (vsakoletni koledar prireditev sicer usklajuje termine, a še kljub temu prihaja pa 
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do neusklajenosti). Za izbrane nekatere večje prireditve bi bilo dobro, da občina društva, ki 
sodelujejo oziroma se dogovorijo za skupno prireditev, k temu spodbudi dodatno (razpis). 
Primanjkuje tudi finančnih sredstev za sofinanciranje dejavnosti društev.  

Litija Turistično društvo Litija, Rafting klub Vidra, 
Balonarski klub Litija, Aero klub Milan 
Borišek Litija, Turistično društvo Polšnik, 
društvo za razvoj in varovanje GEOSSa, 
KUD muzej premoderne umetnosti, 
Društvo za varovanje Sitarjevca, Turistično 
razvojno društvo Kampelc, Športno društvo 
Dole pri Litiji, Društvo za razvoj podeželja 
LAZ, Društvo nova kultura, Kulturno 
umetniško društvo Jevnica, Mladinsko 
društvo Jevnica, Klub litijskih in šmarskih 
študentov, Društva podeželskih žena in 
deklet Polšnik, Sadjarsko društvo Litija, 
Športna društva v Jevnici, ribiške družine. 
 
Sodelovanje poteka z vsemi občinskimi 
društvi. Sodelovanje se ocenjuje kot 
pozitivno, izpostaviti velja preveliko 
razdrobljenost in premalo usmerjenega 
delovanja proti skupni viziji občine na 
področju turizma.  
 
 

• JAVNI ZAVOD ZA KULTURO LITIJA − 
organizacija najrazličnejših prireditev, 
muzejska dejavnost in skrb za varstvo 
naravne in kulturne dediščine v občini, 
delovanje sofinancira občina Litija. 

• JAVNI SKLAD ZA KULTURNE 
DEJAVNOSTI, IZPOSTAVA LITIJA − v 
skladu z nacionalnim kulturnim programom, 
ki določa cilje kulturne politike, zagotavlja 
strokovno in organizacijsko podporo za 
razvoj kulturnih dejavnosti ter upravlja in 
razpolaga z namenskimi sredstvi 
ustanovitelja, to je Ministrstva za kulturo. 

• ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LITIJA − 
Zveza je nosilec ljubiteljske kulture v občini; 
Litija je nevladna organizacija, ki združuje 
večino kulturnih društev v občini, na 
prireditvah promovira občino. 

• MLADINSKI CENTER LITIJA – deluje na 
promociji Litije znotraj sorodnih organizacij 
(srečanja na izobraževalnih programih, 
razgovori z uspešnimi društvi v Litiji ter 
njihova predstavitev drugim organizacijam, 
delno jih financira občina Litija). 

• KGZS-Zavod Ljubljana. Izpostava Litija − 
organizirajo in pomagajo pri izpeljavi različnih 
prireditev za promocijo kmetijstva in 
kmetijskih pridelkov. Zavzemajo se za bolj 
tržno usmeritev podeželja, financira jih 
MKGP, delno sami. 

• NARAVA BREGAR k.d. − organizator ene 
najbolj prepoznavnih prireditev v občini Litija 
− Popotovanje po Levstikovi poti, financirajo 
se sami. 

• DRUŽINSKO GLEDALIŠČE KOLENC - 
organizira turistične programe na območju 
Vač in GEOSS-a. Znamenitosti območja 
obiskovalci spoznavajo s posebnim 
turističnim vodenjem, ki temelji na 
gledališkem doživljanju. Financirajo se 
večinoma sami.  

Moravče Turistično društvo Moravče, Društvo 
rokodelcev Moravške dolina, Društvo 
krajanov Limbarske gore, Društvo krajanov 

Ne 
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naselij Spodnji in Zgornji Tuštanj, Planinsko 
društvo 

Šentrupert 
 

Turistično društvo Šentrupert, Društvo 
podeželskih žena in deklet Šentrupertske 
šmarnice, Etno družabno društvo Draga pri 
Šentrupertu, Vinogradniško društvo 
Šentrupert, Kulturno umetniško društvo 
Klati vitez, Kulturno umetniško društvo 
Občinski pihalni orkester sv. Rupert in 
Konjerejsko društvo Šentrupert 
 
Sodelujejo z vsemi zgoraj navedenimi 
društvi, ki sooblikujejo turistično podobo 
našega kraja.   

Turistično društvo Šentrupert. Financira se s 
pomočjo razpisov Občine Šentrupert, članarine 
in prodaje določenih produktov (startnina 
Steklasove poti, vstopnine pri določenih 
koncertih, gostinska dejavnost na prireditvah …). 
 

Šmartno pri 
Litiji 
 

Društvo za razvoj podeželja LAZ, Klub 
litijskih in šmarskih študentov, KD 
Tamburaški orkester Šmartno, Pevsko 
društvo Zvon, Vinogradniško društvo 
ŠTUC, Kulturno in športno društvo 
Prinskau, Prosvetno društvo Šmartno, 
Kulturno društvo Javorje, Športno društvo 
Javor, Valvasorjeva konjenica, Športno 
društvo Dolina, Turistično razvojno društvo 
Kamplc.  
 
Turistično društvo Šmartno – je bilo z 
lanskim letom ukinjeno. 
 
Sodelovanje poteka z vsemi občinskimi 
društvi. Sodelovanje ocenjujejo pozitivno, 
morda je še preveč razdrobljenosti in 
premalo usmerjenega delovanja proti skupni 
viziji občine na področju turizma.  
 

Javni zavod Bogenšperk (ustanovitelj občina, 
financer 70 % javnih sredstev, 30 % lastnih 
sredstev) – kadrovsko podhranjen za strokovno 
in celovito razvijanje turizma v občini. 
 

• JAVNI SKLAD ZA KULTURNE 
DEJAVNOSTI, IZPOSTAVA LITIJA − 
zagotavlja v skladu z nacionalnim kulturnim 
programom, ki določa cilje kulturne politike, 
strokovno in organizacijsko podporo za 
razvoj kulturnih dejavnosti ter upravlja in 
razpolaga z namenskimi sredstvi 
ustanovitelja, to je Ministrstva za kulturo. 

• ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV 
ŠMARTNO − Zveza je nosilec ljubiteljske 
kulture v občini Šmartno pri Litiji, nevladna 
organizacije, ki združuje večino kulturnih 
društev v občini, financiranje deloma občina, 
JSKD, sami (izstopajo: Tamburaški orkester 
Šmartno, Pevsko društvo Zvon, ŠTUC – 
Vinogradniško društvo, Društvo za razvoj 
podeželja LAZ, Valvasorjeva Konjenica, 
Turistično društvo Kamplc, Turistično 
društvo Šmartno – je bilo z lanskim letom 
ukinjeno). 

• NARAVA BREGAR k.d. − organizator ene 
najbolj prepoznavnih prireditev v občini Litija 
− Popotovanje po Levstikovi poti, financirajo 
se sami  
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3.6 Opredelitev vizije in ciljev na področju turizma v občini 
 
 
Občina Turistična vizija občine  Cilji na področju turizma 
Kamnik V Strategiji turizma občine Kamnik je vizija 

zapisana sledeče: 
 
Na podlagi bogate kulturno-zgodovinske 
dediščine in naravnih danosti zasnovati 
moderno turistično ponudbo, ki bo temeljila 
na povezovanju vseh akterjev s področja 
turizma, in postati prepoznavno turistično 
območje v slovenskem merilu, kjer bo 
omogočeno kakovostno preživljanje 
prostega časa za vse obiskovalce. 

Mehki cilji razvoja turizma (kvalitativni strateški 
cilji): 

• Povezana turistična ponudba 

• Promocija turizma, usmerjena izključno na 
ciljne skupine 

• Javne naložbe, načrtovane tako, da bodo 
poleg osnovne dejavnosti omogočale tudi 
razvoj turizma 

• Izobraženi ponudniki za razvoj 
visokokakovostnih storitev 

• Razvite inovativne storitve v turizmu 
 
Trdi cilji razvoja turizma (kvantitativni strateški 
cilji): 

• Povečati število letnih obiskovalcev v občini 
na približno 24.000 do leta 2013 

• Povečati letne prihodke (vseh ponudnikov) iz 
naslova turizma za 20 odstotkov do leta 
2013 

• Povečati letno število nočitev na približno 
85.000 do leta 2013 

Domžale Turizem bo postal učinkovito in donosno 
podjetništvo. Postal bo dopolnitev 
razvojnim projektom občine. 

• Vzpostavitev turistično informacijske točke 

• Povezana turistična ponudba v smislu 
oblikovanih turističnih proizvodov (samo za 
območje občine Domžale kot tudi v povezavi 
s sodelujočimi občinami iz Srca Slovenije in 
RDO), po meri določenih ciljnih skupin; 
celoletna turistična ponudba 

• Izobraženi turistični ponudniki 

• Vzpostavljena ustrezna turistična 
infrastruktura (prenočitvene zmogljivosti 
povečane za 200 ležišč, gostinstvo, športna 
infrastruktura, infrastruktura namenjena 
zabavi in prireditveni prostori) 

• Upravljanje, oblikovanje in trženje 
proizvodov s partnerskim pristopom med 
javnim in zasebnim sektorjem 

• Prepoznavnost po rekreaciji in športu 

• Dopolnilo dohodkom na kmetiji in domači 
obrti 

Lukovica Vizije nimajo, trudijo pa se, da bi bilo 
območje občine čim bolj razpoznavno in 

Promovirati občino in jo turistično prebuditi na 
podlagi naravnih in kulturnih danosti in skrbeti za 
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turistično prepoznavno.  vraščenost občine v širše okolje in razpoznavnost 
občine v slovenskem prostoru in izven njega.2 

Mengeš Občina Mengeš same turistične vizije 
razvoja v tem področju še nima, zasnove in 
smernice pa so podane za delo na občinski 
ravni s sodelovanjem Turističnega društva 
Mengeš. Te zasnove se vsako leto 
dopolnjujejo z sprejetim programom (do 
sedaj predvsem s programom Turističnega 
društva). 

Potrjenih planskih ciljev Občina Mengeš še nima, 
se pa pripravljajo v okviru celotne Vizije razvoja 
Občine Mengeš. Cilji pa so sledeči:  

• Postati občina z sloganom "Družini prijazna 
občina" 

• Glasbeno mesto v sloganu: S pesmijo v srcu 

• Kulturne in zabavne prireditve (izkoristiti 
prepoznavnost Kulturnega doma -                                           
Špasteater) 

• Izkoristiti športne in rekreacijske možnosti 
(skakalni center, trim steza, športni parki v 
Mengšu, Loki, Topolah, pohodne poti, itd.) 

Dol pri Ljubljani V Strategiji turizma občine Litija je vizija 
zapisana sledeče: 
 
Občina Dol pri Ljubljani se bo zavzemala za 
razvoj turističnih produktov v smeri gradnje 
blagovne znamke Dežela Jurija Vege, 
športno-rekreativnega turizma, 
podeželskega in kulturnega turizma. Hkrati 
se bo vključevala v razvoj in trženje 
celostnih regijskih in slovenskih turističnih 
produktov.   

• Cilj 1: zagotoviti ustrezno promocijo in 
trženje turizma 

• Cilj 2: spodbujati razvoj turistične 
infrastrukture 

• Cilj 3: razvijati turistične produkte, lokacije 
in posamezne turistične atrakcije 

 

Ivančna Gorica Ne obstaja strateški dokument, ki bi 
opredeljeval vizijo in cilje na področju 
turizma. Vizija bo zapisana v Lokalnem 
razvojnem programu občine Ivančna Gorica, 
ki ga občina trenutno pripravlja. 

Cilji niso opredeljeni. 
 

Trzin Občina se želi uveljaviti kot turistična občina 
zlasti na področju kulturnega turizma, 
turističnih prireditev, rekreativnega turizma 
in kakovostnega gostinstva. 

Bistveno povečanje obiska domačih in tujih 
gostov v občini, vključevanje občine v turistične 
projekte v okviru regije. 
 

                                                
2 Koncept razvoja turizma iz Razvojnega programa občine (RPOL): Severni, hriboviti del občine in jugozahodni del bi v prihodnje lahko namenili 
predvsem kmetijski in rekreacijsko – turistični namembnosti. Tako kot je nasploh za občino Lukovica v prihodnosti primernejši zmeren razvoj, tako je 
tudi v turističnem smislu bolje začeti postopno s čim več vlaganji domačinov, npr. z dobro gostinsko ponudbo in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah 
(kmečki turizem, pridelava sira, zelenjadarstvo, vrtnarstvo, čebelarstvo, domača obrt) ter vzpostavitvijo najrazličnejših tematskih poti (kolesarska, 
jahalna  pot, pešpot, sadna pot, gozdna učna pot). Glede na ugodno prometno lego je potrebno zagotoviti tudi prenočitvene zmogljivosti. Te naj ne bi 
bile na enem mestu, ampak v t.i. družinskih penzionih.  
V občini bo glavno turistično cono predstavljalo območje akumulacije Drtijščica, kjer je potrebno dati posebno pozornost primerni, ustrezni ureditvi 
območja. Na lokaciji Z od počivališča Lukovica med regionalno cesto in avtocesto bi bil primeren športni center (delno tudi pokrit) z možnostjo 
teniškega ali nogometnega igrišča, tudi bazena. Glede na uspešnost in razvoj konjeništva v občini je v športnem parku potrebno predvideti tudi 
prostor za kasaško stezo, ki bi v konceptu športnega parka služila tudi drugim uporabnikom. V zvezi s turizmom, prireditvami, sejmi in oživljanjem 
starih običajev bi se Občina Lukovica in turistična društva znotraj občine morala tesneje povezati z Ministrstvom za gospodarstvo, Turistično zvezo 
Slovenije in Nacionalnim turističnim združenjem, ki v precejšnji meri sofinancirajo turistične programe, infrastrukturo, prireditve in  skrbijo za 
promocijo. Celotno turistično ponudbo občine je potrebno povezati, zaradi dosedanje turistične nerazpoznavnosti pa jo je smiselno dopolnjevati tudi 
s ponudbo sosednjih občin. S tem bi lahko prišli do celovite turistične ponudbe na medobčinski ravni. Finančna bremena bi si tako lahko razdelili pri 
skupnih promocijskih materialih, oznakah različnih tematskih poti, tradicionalnih prireditvah oblikovanju Lokalne turistične organizacije. Čeprav 
društva opravljajo pomembno vlogo pri razvoju kulture, športa in turizma, pa v bodoče zgolj na ljubiteljski ravni, brez profesionalnega kadra ni 
mogoče razvijati turizma kot gospodarske panoge.    
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Litija Občina Litija bo postala zanimiva turistična 
točka v okviru turistične destinacije Srce 
Slovenije. Razvijala bo edinstveno turistično 
ponudbo (podeželsko, geološko, golf) po 
načelu trajnosti za domačine in okolje. 
Obisk bo zanimiv skozi celo leto, doživetja 
so povezana z aktivnostmi v naravi, 
gostoljubjem domačinov, tradicionalno 
kulinariko, prireditvami in edinstvenostjo 
naravne in kulturne dediščine. Turizem bo 
postal v občini pomembna gospodarska 
panoga z novimi delovnimi mesti, primerno 
dodano vrednostjo in na dolgi rok 
zanimivim donosom naložb. 
 

Dolgoročni strateški cilji (2010‐2015):  

Povezati turistično ponudbo občine Litija z ostalo 
turistično ponudbo destinacije Srca Slovenije: 

• Povezati golf ponudbo v mrežo golf igrišč po 
Sloveniji in v Evropi 

• Povezati geo-park Litija v slovenski geo-park 
in v mrežo evropskih geo-parkov…) 

• Povečati turistične kapacitete in neposredne 
učinke: 

• programsko razširiti ponudbo turističnih 
in s turizmom povezanih storitev 

• znatno povečati neposredne in posredne 
prihodke iz naslova turistične potrošnje 
na območju 

• povečati število delovnih mest v turizmu 
in s turizmom povezanih dejavnostih 

• povečati zasedenost gostinskih in 
namestitvenih kapacitet 

• Doseči prepoznavnost posameznih 
turističnih točk v slovenskem in 
mednarodnem prostoru in s tem pozitivne 
učinke na razvoj lokalne skupnosti in njenih 
članov 

• Izboljšati kakovost življenja in standard 
domačinov na osnovi neposrednih in 
posrednih učinkov turizma 

Moravče Ni opredeljena Niso opredeljeni 
Šentrupert 
 

Izdelane turistične vizije še nimajo – želijo 
pa razvijati visok nivo kulturnih prireditev, 
postati prepoznavni po kakovostnih 
prireditvah in utrditi naš položaj kulturne 
prestolnice mirnske doline, kot nam jo že 
priznavajo naši sosedje. Predvsem bo 
poudarek na lesu in s tem povezanim 
muzejem na prostem kozolci.  

 

Šmartno pri 
Litiji 
 

Ni zapisana Dolgoročni strateški cilji (2010-2015):  
 
• Povečati turistične kapacitete: 

• programsko razširiti ponudbo turističnih 
in s turizmom povezanih storitev 

• znatno povečati neposredne in posredne 
prihodke iz naslova turistične potrošnje 
na območju 

• povečati število delovnih mest v turizmu 
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in s turizmom povezanih dejavnostih 

• povečati zasedenost gostinskih in 
namestitvenih kapacitet 

• Doseči prepoznavnost posameznih 
turističnih točk v slovenskem in 
mednarodnem prostoru in s tem pozitivne 
učinke na razvoj lokalne skupnosti in njenih 
članov 

• Izboljšati kakovost življenja in standard 
domačinov na osnovi neposrednih in 
posrednih učinkov turizma 

 
 
 

3.7 Opredelitev potencialov, omejitev in zvrsti turizma, ki jo občina želi 
razvijati 
 
 
Občina Kje vidite ključne 

POTENCIALE – IZZIVE 
na področju turizma? 
 

Kaj so ključni PROBLEMI – 
OMEJITVE na področju 
turizma? 
 

Kakšno ZVRST TURIZMA 
želite razvijati? (zeleni, 
kongresni, mestni, aktivni 
oddih …) 
 

Kamnik  Glavni izziv še vedno 
predstavlja povezana ponudba. 
Kamnik sicer razpolaga s 
pestro turistično ponudbo, ki 
pa ni usmerjena in povezana. 
Potencial je tudi trženje 
Kamnika z vidika domačih in 
tujih turističnih agencij => da 
bi Kamnik prepoznali kot 
pomembno turistično 
destinacijo.  Veliko bo 
potrebno storiti na področju 
infrastrukture (potencial sta 
kolesarski in pohodniški 
turizem). 

Problemi so ponovno pri 
povezovanju … in zavedanju 
turističnih delavcev (kot tudi 
prebivalcev), da bodo na trgu 
uspeli le, če bodo nastopali 
skupaj. Problemi so tudi v 
financah; več bi bilo potrebno 
vlagati v izobraževanje, s čimer 
bi dvignili kakovost turistične 
ponudbe. 
 

Želijo si turizem za aktivne ter 
zeleni turizem (velik potencial 
predvsem zaradi Term Snovik, 
ki so kot prve v Sloveniji 
prejele eko znak: EU 
Marjetica). 
Ob zelenem turizmu za 
Kamnik velik potencial 
predstavlja kulturni turizem, 
predvsem spričo bogate 
kulturne zgodovine in pestrega 
prireditvenega dogajanja. 
 

Domžale • Kamniška Bistrica – 
Zelena os regije 

• Kolesarjenje in 
pohodništvo 

• Naravna in kulturna 
dediščina 

• Kvalitetna gostinska 
ponudba 

• Občina nima ustreznega 
turistično informacijskega 
centra za informiranje 
obiskovalcev 

• Nepovezanost 
ponudnikov 

• Pomanjkljiva turistična 
infrastruktura 

• Zeleni, aktivni oddih 

• Seminarski in poslovni 
turizem 

• Prireditveni in kulturni 
turizem 

• Izletniški turizem 

• Rekreativni turizem 

• Tranzitni turizem 
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• Neizdelana strategija 
razvoja turizma 

• Slaba prepoznavnost 
navzven 

(avtodomi) 

Lukovica Koncept razvoja turizma 
(RPOL) razkriva naslednje 
prednosti:  
Okolju prijazen turizem z 
lastnimi vlaganji: zagotavlja 
trajnostni razvoj, prispeva k 
nadgradnji lastne identitete, 
prispeva k razvijanju in trženju 
proizvodov in naravnih 
potencialov, ki so specifični za 
to območje, ohranja 
neokrnjenost prostora, 
prispeva k celovitejšemu  
trženju območja, spodbudi 
kmetije k  dopolnilnim 
dejavnostim (turistične 
kmetije), omogoči trženje 
domačih športnih, kulturnih 
prireditev, omogoči preživetje 
oziroma delovna mesta 
domačinom, omogoča 
kvalitetno ponudbo. 
 
Velikopotezni razvoj turizma: 
potencialni obisk večjega 
števila turistov, konkurenca 
bližnjim večjim mestom, 
investicije od zunaj bi 
zagotovile nova delovna mesta, 
hitra izgradnja turistične 
infrastrukture, široka ponudba 
različnih aktivnosti v različnih 
objektih. 

Zanimanje manjšega 
specifičnega kroga turistov, 
nezadosten razvoj turistično 
zanimivih produktov, počasen 
razvoj, premajhna vlaganja, 
premalo znanja in inovativnosti 
na tem področju; 
 
Velikopotezni razvoj turizma: 
grobi posegi v okolje, 
izgubljanje lastne identitete, 
potreba po velikih sredstvih za 
investicije v razvoj turizma, 
dobiček pri investicijah od 
zunaj bi šel ven iz občine, ni 
strokovno usposobljenega 
kadra na področju turizma, 
večja onesnaženost okolja. 

Okolju prijazen turizem z 
lastnimi vlaganji (izletniški, 
tranzitni). 

Mengeš Največji potencial je bližina 
Ljubljane, povezava z ljudmi − 

turističnimi potenciali Srca 
Slovenije. Ključna je tudi 
resnejša vključitev občine v 
razvojni del turističnega 
gospodarstva, skupaj z 
Turističnim društvom Mengeš. 

Ključni problem so denarna 
sredstva, izbira pravih poti do 
realizacij, prepoznavnost 
destinacij in profesionalnost 
dela na tem programu in 
projektih. Nadalje, problem je 
tudi zavedanje za aktivno 
povezavo turističnega 
gospodarstva z razvojem 
samega turizma. 

Usmeritev na zeleni turizem, ki 
mu morajo biti podrejeni vsi 
projekti. Možnosti vidijo v 
aktivnem oddihu in kulturnem 
turizmu. 

Dol pri Ključne potenciale vidijo v Ključne omejitve so v nerazviti Glede na lokacijo (v 
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Ljubljani obstoječi turistični ponudbi, 
katera pa ni ustrezno 
predstavljena in povezana. 
Potencial razvoja turizma vidijo 
v ustanovitvi TIC-a, ki bo 
povezal in promoviral 
turistično ponudbo občine. 

turistični infrastrukturi in 
nepovezani turistični ponudbi 
občine. 

neposredni bližini Ljubljane), 
vidimo našo priložnost v 
ponudbi za aktivni oddih. 

Ivančna Gorica Razviti TIC, ki bi koordiniral in 
usklajeval promocijske 
aktivnosti vseh turističnih 
ponudnikov v občini. TIC bi 
prav tako skrbel za trženje 
turističnih programov-paketov.  

Neusklajeno, nepovezano in 
»samostojno« nastopanje 
posameznih turističnih 
ponudnikov. 

Kulturno-zgodovinska 
dediščina, aktivne počitnice, 
zeleni turizem. 
 

Trzin Dodatne razvojne možnosti, 
zlasti: 

• Kulturni turizem 

• Prireditveni turizem  

• Poslovni (stacionarni) 
turizem 

• Rekreativni turizem 

Občina jih ni opredelila. • Kulturni turizem 

• Prireditveni turizem  

• Rekreativni turizem 

Litija • Izgradnja skupne 
identitete območja – 
turistične destinacije Srce 
Slovenije 

• Okrepitev razvojne 
sposobnosti občine z 
večjo vključitvijo 
prebivalcev v razvojne 
procese – tudi na 
področju turizma 

• Izboljšanje organiziranosti 
in sodelovanja vseh 
turističnih akterjev 

• Večja vključitev kulturne 
dediščine (tudi nesnovne – 
festivali in prireditve) v 
turistično ponudbo 

• Nadgradnja in 
povezovanje obstoječih 
tematskih poti in njihova 
vključitev v ITP 

• Vključevanje naravnih 
vrednot in zavarovanih 
območij v turistično rabo 
s hkratnim izboljšanjem 
upravljanja teh območij 

• Položaj mesta Litija ob 

• Ni pripadnosti območju 
zaradi pomanjkanja skupne 
identitete 

• Skromna finančna 
podpore občine in 
neugodno ekonomsko 
stanje podeželskega 
prebivalstva 

• Šibko sodelovanje med 
turističnimi akterji in 
zaprtost v lokalne kroge 
(nepovezan pristop) 

• Šibko vključevanje 
prebivalcev v razvoj 
lokalne skupnosti in 
širšega območja 

• Neorganiziranost različnih 
turističnih struktur v 
smislu RDO, DO, 
TIC,…in nedefiniranost 
vlog posameznih 
organizacij 

• Preslabo izkoriščeni 
obstoječi turistično 
rekreacijski potenciali 

• Pomanjkanje turističnih 
nastanitvenih objektov in 

Aktivni oddih in zeleni 
turizem. 
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reki Savi 

• Povečanje avtentičnosti 
gastronomske ponudbe 
občine oziroma destinacije 

• Pospeševanje investicij v 
segmentu manjših 
nastanitvenih kapacitet 
(apartmaji, penzioni, 
družinski hoteli, kampi,…) 

• Izboljšanje izkoriščenosti 
železniških povezav in 
njihovega vključevanja v 
ITP; 

• Razvoj nemasovnega 
turizma, vezanega na 
podeželje, tematske 
delavnice, manjši muzeji, 
enodnevni in vikend izleti. 

ležišč 

• Slabo stanje glavne  

• prometne povezave s 
prestolnico in vzhodnim 
delom države 

• Neobstoječa ali neurejena 
turistična signalizacija kot 
element komunikacije  

 

Moravče Potenciali niso opredeljeni Premajhen vložek zasebnega 
kapitala za nove zmogljivosti, 
za širitev dosedanjih, ta 
učinkovito promocijo. 

Dobre možnosti so za aktivni 
oddih, za enodnevne izlete, 
pohodništvo, kolesarjenje, 
večdnevno bivanje (pod 
pogojem, da bodo na voljo 
prenočitvene zmogljivosti). 

Šentrupert 
 

Ključni potencial je neokrnjena 
narava in poudarjanje lege 
Šentruperta stran od mestnega 
vrveža. Velik in neizkoriščeni 
potencial je tudi edinstvena 
lesena stavbna dediščina kot 
tudi ostala dediščina, običaji, 
načini dela v preteklosti, ki jih 
lahko prikažemo kot zanimiv 
tržni produkt. Poleg tega želijo 
povečati samooskrbo, 
izkoristiti potenciale lokalnih 
kmetij in prodajo njihovih 
produktov v turistične 
namene, povečati prodajo 
izdelkov lokalnih društev. 

Zaenkrat še nimajo izdelanih 
turističnih produktov, ki bi jih 
lahko tržili. Premalo povezani 
turistični ponudniki.    
 

Razvijati želijo zeleni turizem 
(s poudarkom na samooskrbi) 
in v povezavi z aktivnim 
preživljanjem prostega časa 
(promocija pohodnih, 
kolesarskih in jahalnih poti v 
občini Šentrupert). 

 

Šmartno pri 
Litiji 
 

• Potenciali so v razvoju 
kulturne in naravne 
dediščine 

• Izboljšanje organiziranosti 
in sodelovanja vseh 
turističnih akterjev 

• Nadgradnja in 

• Neugodno ekonomsko 
stanje podeželskega 
prebivalstva in občine 

• Šibko vključevanje 
prebivalcev v razvoj 
lokalne skupnosti in 
širšega območja 

Kulturni in kongresni turizem, 
aktivni oddih, zeleni turizem 
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povezovanje obstoječih 
tematskih poti  

• Vključevanje naravnih 
vrednot in zavarovanih 
območij v turistično rabo  

• Pospeševanje investicij v 
segmentu manjših 
nastanitvenih kapacitet  

• Razvoj nemasovnega 
turizma, vezanega na 
podeželje, dediščino, 
znanost,  enodnevne in 
vikend izleti tudi v 
povezavi s kongresnim 
turizmom  

• Pomanjkanje turističnih 
nastanitvenih objektov in 
ležišč 

• Slabo stanje glavne 
prometne povezave s 
prestolnico in vzhodnim 
delom države 

• Neobstoječa ali neurejena 
turistična signalizacija kot 
element komunikacije 

 

 
  
 

4. TRŽENJSKE AKTIVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA NA 
RAVNI OBČINE 
 
 

4.1 Po čem je destinacija/občina prepoznavna danes in kje vidijo potenciale 
za prihodnost 
 
 
 
Občina 

Po čem je danes poznana 
občina/destinacija na trgu? 

Po čem želijo, da je poznana 
občina/destinacija na trgu 

Kamnik Destinacija je prepoznavna predvsem: 

• z vidika kulturne dediščine (Srednjeveški 
Kamnik z več kot 780 letno tradicijo),  

• po prireditvah (Srednjeveški dan, Dnevi 
narodnih noš),  

• Termah Snovik kot eko termah, 
Arboretumu Volčji Potok (park in golf) ter  

• Kamniško Savinjskih Alpah (Velika 
planina). 

Kamnik želi povečati prepoznavnost – na 
področju, kjer je že danes prepoznaven. Z 
okrepitvijo te prepoznavnosti (po ključnih 
adutih) se bo povečalo zanimanje tudi za 
ostale, manjše turistične točke (Naravni 
zdravilni gaj Tunjice, Budnarjeva domačija, 
druge manjše prireditve, Kamniška Bistrica …). 

Domžale • Športni dogodki 

• Kulturne prireditve 

• Rekreacijska os Kamniška Bistrica 

• Kulturna in naravna dediščina 

Občina želi prepoznavnost po poslovnem in 
prireditvenem turizmu ter kvalitetni celostni 
ponudbi ( gostinska ponudba, rekreacija, ogledi 
naravne in kulturne dediščine) za enodnevne 
ali nekaj dnevne obiskovalce. 

Lukovica Območje občine Lukovica je najbolj 
prepoznavno po Čebelarskem centru Slovenije 
in Gradu Brdo ter trojanskih krofih. Dodatno 

Za območje občine Lukovica in razvoj turizma 
bi bilo najbolje, da bi bile prepoznavne različne 
znamenitosti, različni produkti in dogodki, 
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še območje Gradiškega jezera, katerega 
prepoznavnost se širi v zadnjem obdobju kot 
priložnost za oddih, rekreacijo v naravi. 

hkrati pa bi moralo biti pri tem upoštevano še 
načelo enakomernega razvoja turizma, torej v 
vsakem delu občine nekaj. Le tako lahko pride 
do prepoznavnosti vseh točk in turistične 
ponudbe ter turistične infrastrukture, v okviru 
katere se lahko dodano razvija turistična 
ponudba. 

Mengeš Po Mengeški godbi, kulturi − tudi igre 
Špasteatra, narava v Naturi 2000, športnih 
objektih in vadbenih možnosti. 

Z opredelitvijo za zeleni turizem je že s tem 
podana osnova. Vsekakor se morajo vse 
vsebine dopolnjevati s krovno vsebino. 

Dol pri Ljubljani Občina je poznana po ponudbi ponudnikov s 
podeželja, ki so povezani pod blagovno 
znamko Naravnost z dežele, po sejmih, po 
trofejnem ribolovnem območju Sulca v reki 
Savi, Juriju Vegi, Petri Majdič … 

Želijo, da je občina prepoznavna po lastni 
znamki Dežela Jurija Vege, katero razvijajo 
skozi prireditve in ponudbo. 
 

Ivančna Gorica Občina je prepoznavna po svoji legi ob 
avtocesti, reki Krki in nekaterih kulturno-
zgodovinskih znamenitostih (Samostan Stična, 
Jurčičeva domačija) ter tradicionalnih 
prireditvah (Jurčičeva pot, Tabor slovenskih 
pevskih zborov Šentvid pri Stični). 

Želijo, da bi občino prepoznali kot destinacijo, 
v kateri bi lahko turist aktivno preživel ves dan, 
prenočil in nato nadaljeval svojo pot. 
 

Trzin • Po obrtno industrijski coni (OIC) 

• Po prireditvah 

• Po gostinski ponudbi 

Zlasti po navedenih produktih, vključno z 
naravnimi vrednotami. 

Litija Po GEOSS-u, Vačah, Oglarski deželi, 
prireditvah Levstikov pohod in Slovenec leta, 
morda tudi po produktu Posavsko hribovje. 
Znan je tudi uspešen Zbor sv. Nikolaja Litija.   
 
Nekoč je bil zelo znan Litijski pustni karneval.   
 

Ponudbo bodo gradili okrog naslednjih 
osrednjih gradnikov turistične ponudbe:  

• Ekološki park Slivna 

• Geopark – Fosilna obala, Muzej Litija, 
Rudnik Sitarjevec, Zbirka prodnikov Breg 

• Sadna cesta (Jevnica, Štanga  - navezava na 
Ljubljano/Janče) 

• Golf resort Ponoviče 

• Mreža turistične ponudbe na podeželju: 
izletniške in učne kmetije, zidanice, piknik 
prostori 

• Kulturni turizem: Konjšica (Spominska 
soba Carlosa Keliberja), gledališko 
vodenje Kolenc, kulturno rezidenčni 
center Spodnji Hotič in Gabrska Gora 

• Konjeniški turizem: konjeniški center 
Klinc (Moravče), Litija  

• Doživetja ob reki Savi: ribolov, rafting, 
čolnarjenje 

• Športno rekreacijski turizem: motokros 
Boltija, smučišče Dole, balonarstvo, 
paintball Konjšcica, vzletišče za športna 
letala, ŠRC Jevnica, ŠP Kresnice 



PRILOGA – Pregled ponudbe po posameznih občinah  
(na osnovi uvodnega vprašalnika, izpolnjenega s strani koordinatorjev) 

 
 

 
 

35 

• Tematske in učne poti: pohodniške, 
kolesarske, konjeniške poti, oglarska pot, 
arheološka pot, geološka pot, romarske in 
sadne poti  

Moravče Predvsem po prireditvi Po nagelj na Limarsko 
goro. 

Občina ni opredelila, po čem želi biti prepoznavna. 

Šentrupert 
 

Prepoznana je po kakovostnih kulturnih 
prireditvah (Poletje v Šentrupertu), po 
športnih prireditvah (Steklasova pot) in po 
sklopu prireditev Veselega decembra v 
Šentrupertu z Eminim božično-novoletnim 
sejmom. 

Poleg teh produktov si želijo graditi 
prepoznavnost tudi po stalnih razstavah v OŠ 
dr. Pavla Lunačka Šentrupert in v prihodnje po 
muzeju na prostem – kozolci in z njim 
povezanih produktov. 

Šmartno pri 
Litiji 
 

Po ponudbi in zgodovini gradu Bogenšperk, 
uspehih šmarskih rokometašev in 
tamburaškega orkestra,  preteklosti Primskove 
gore. 
 

Ponudbo bodo gradili okrog naslednjih 
osrednjih gradnikov turistične ponudbe:  

• Valvasorjevo središče na gradu 
Bogenšperk (muzej, restavracija, 
prenočitvene kapacitete, kongresni, 
študijski turizem) 

• konjeniški turizem 

• razvoj letališča Zavrstnik 

• tematske učne poti 

• vrhunski turizem na kmetijah 
 

 

 
4.2 Popis turističnih publikacij na ravni občine, ki so na voljo 
 
 
Občina Popis turističnih publikacij na ravni občine, ki so na voljo (katalog, turistična karta, 

koledar prireditev, produktna brošura ipd.) 
Kamnik SKUPNI (izdaja Agencija) 

• Image katalog občine Kamnik (slo, ang, nem, it) 

• Turistična karta občine Kamnik (slo, ang, nem, it) 

• Trganka – karta občine Kamnik  

• Info katalog (v pripravi nov katalog) – slo, ang, nem 

• Brošurica s turističnimi programi (slo, nem, ang) 

• Mali grad (o kapeli) 
POSAMEZNI: 

• Velika planina 

• Terme Snovik 

• Arboretum Volčji Potok 

• Naravni zdravilni gaj 

• Budnarjeva domačija 

• posamezni ponudniki prenočišč 
V SKLOPU SRCA SLOVENIJE 

• Točke dediščine 
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• Programi 

• Koledar prireditev 
Domžale • Karte: Turistična karta; Kolesarske poti po občini Domžale in okolici 

• Zloženke: Trkamo na vrata dediščine; Arhitekt Jože Plečnik v Domžalah in okolici; 
Gradovi in Cerkve; Slamnikarstvo na domžalskem; Kjer hotenja zmagujejo; Menačnikova 
domačija; Prenočišča; Železna jama; Utrip prireditev v Srcu Slovenije 2011; zgibanke 
zasebnih ponudnikov; zgibanke turističnih društev 

• Katalog Kamniška Bistrica-rekreacijska os regije 

• Brošure: Domžale-sprehod skozi prostor in čas; Zgodbe o slamnikih na domžalskem; Ure 
kulture 

Lukovica • Bilten Občine Lukovica (v slo, ang, nem) 

• Razglednica – Trg Lukovice 

• Karta Občine » Lukovica in okolica s kartami naselij: Lukovica pri Domžalah, Prevoje pri 
Šentvidu, Šentvid pri Lukovici) 

• Izleti po občini (6 različic) 

• Brošura Trg Lukovica 

• Zbornik Občine Lukovica (2004) 

• Koledar dogodkov (na spletu) 
Mengeš • Turistično promocijska karta Občine Mengeš 

• Video promocijski DVD o Občini Mengeš 

• Homško - Rašiška pohodna pot 

• Brošura z turističnimi zanimivostmi v Občini Mengeš 
Dol pri Ljubljani Turistična karta občine, panoramska karta občine, zloženka dežela Jurija Vege, zloženka 

Vegova pot, Koledar prireditev v naši občini, letaki ponudnikov Naravnost z dežele 
Ivančna Gorica • Turistična karta 

• Prospekt Občina Ivančna Gorica,  

• Prospekti posameznih krajev in turističnih ponudnikov 
Trzin • Koledar prireditev (vsako leto) 

• Ongrovci prvi prebivalci Trzina (2009) 

• Zloženke o občini oziroma o kraju (zemljevid) 

• Dvd o občini 

• Trzin na fotografijah in razglednicah  

• Spletne strani društev  
Litija • Turistična karta občine Litija (2008, 2010), izdajatelj Občina Litija 

• Koledar prireditev Srca Slovenije (2009, 2010, 2011), izdajatelj Center za razvoj Litija 

• Namigi za doživeta potepanja po Srcu Slovenije (2009, 2010), izdajatelj Center za razvoj 
Litija 

• Vse, kar vas vabi v Srce Slovenije (2009), izdajatelj Center za razvoj Litija 

• Litija, turistični vodnik Litija Turistično društvo Litija 31 
• GEOSS, območje geometričnega središča Slovenije: vodnik  

• Vodniki, izdani ob prireditvi Popotovanje po Levstikovi poti, Narava Bregar 

• Gostilne v Litijski občini  

• Konjeniške, kolesarske in pohodniške poti Posavskega hribovja 

• GEOSS: večjezični povzetek Vodnika Litija, Društvo za razvoj in varovanje GEOSSa 

• Monografije o različnih, s turizmom povezanih temah, v občini Litija (Litija ‐ nekoč in 
danes) 
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• Spomin na Litijo: Litija in okoliški kraji na starih razglednicah, Pogled nazaj, Litijski kozolci 

• V srcu Slovenije: kronologija petine stoletja uresničevanja projekta GEOSS Od Verneka 
do Oble Gorice Pogled nazaj: poskus kronike Krajevne skupnosti Jevnica Litija: včeraj, 
danes, jutri 

• Konjšica skozi čas Litija in reka Sava … 
Moravče • Zgibanke: Moravška dolina, Vegova pot, Turistična karta, Koledar dogodkov 

• Brošure: Učno sprehajalna pot Rača, Moja dolina na dlani 
Šentrupert 
 

Trenutno so na voljo: zloženka Šentrupert (Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine), 
zloženka Pot romarjev, zloženka Steklasova pot, brošura Steklasova pot, knjiga Zgodovina 
župnije Šent Rupert na Dolenjskem, karta občine Šentrupert. 

Šmartno pri Litiji 
 

• Turistična karta občine Šmartno pri Litiji(2008), izdajatelj Občina Šmartno pri Litiji 

• Predstavitvena zgibanka Občine Šmartno pri Litiji (slo, , it, ang), 2007, izdajatelj Občina 
Šmartno pri Litiji 

• Dežela pod Kamplovim hribom (turistična karta), Turistično razvojno društvo Kampelc in 
Zavod za gozdove Slovenije 

• Kostanjeve poti (2008), Turistično razvojno društvo Kampelc in Zavod za gozdove 
Slovenije 

• Zavrstnik (zgibanka), 2010, OŠ Šmartno pri Litiji 

• Koledar prireditev Srca Slovenije (2009, 2010, 2011), izdajatelj Center za razvoj Litija 

• Namigi za doživeta potepanja po Srcu Slovenije (2009, 2010), izdajatelj Center za razvoj 
Litija 

• Grad Bogenšperk, vodnik (slo, nem, ang), 2004, Javni zavod Bogenšperk (Mali vodnik, 
2008, Slovenec po domovini, Evropejec po duhu (slo, ang) 2007, Valvasorjeva grafična 
delavnica (slo, ang), 2010, male zloženke (slo, nem, it, ang), Slovenska geodetska zbirka 
(2007), Ponudba gradu (2009, 2010), Poroka na gradu Bogenšperk  

• Vodniki, izdani ob prireditvi Popotovanje po Levstikovi pot, Narava Bregar 

• Konjeniške, kolesarske in pohodniške poti Posavskega hribovja 

• Druge publikacije povezane s krajem in društvi (šmarska cerkev, Tamburaški orkester, 
ŠTUC, Jablaniška dolina, Jablaniška pripoved …) 

 
 
 

4.3 Kateri so najmočnejši zasebni turistični ponudniki, ki so aktivni na trgu 
za promocijo svoje ponudbe? 
 
 
Občina Kateri so najmočnejši zasebni turistični ponudniki, ki so aktivni na trgu za 

promocijo svoje ponudbe? 
Kamnik • Terme Snovik 

• Hotel Malograjski dvor 

• Naravni zdravilni gaj Tunjice 
Domžale • Hotela: Ambient, Krona 

• Apartmaji: Marabela 

• Gostilni: Pirc-Rova, Šporn; Penziona: Janežič, Keber 

• Turistična kmetija: Pr´Soud 
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Lukovica Čebelarska zveza Slovenije, Vitasan d.o.o. – Hotel Trojane, GP Trojane d.o.o., Domačija Rus 
Mengeš • Harmonija 

• Špasteater 

• Planinska koča na Gobavici 

• Gostilne na Dobenem 
Dol pri Ljubljani • V okviru občine je najmočnejša turistična agencija LB&T Vegov Hram d.o.o., na nivoju 

destinacije Srce Slovenije pa Zadruga Jarina z.o.o. in Center za razvoj Litija, d.o.o.  

• Kmečki turizem Pr' Krač 
Ivančna Gorica • Kmetija Erjavec 

• Carpe diem 

• Sitik (opatija Stična) 

• Gostišče na Pajčni 

• Gostilna pri Japu 

• Gostilna pri Obrščaku 
Trzin • Gostilna pri Narobetu 

• Gostišče Lagoja 

• Okrepčevalnica Mojca 

• TD Kanja 
Litija • Družinsko gledališče Kolenc – trženje turističnih ogledov Vač in Geossa 

• Center za zunanjo ureditev, Veliko Preska – izobraževanja, učni programi (znanje) 

• Turistična agencija Jarina – turistični programi, lokalna samooskrba, ogledi dobrih praks 

• Rafting klub Vidra – rafting na Savi  

• Mestni muzej Litija – ogled muzeja 

• Društvo LAZ – zbirka prodnikov, trženje ponudbe kmetij Jablaniške doline 

• Mirko Brinovec, Oglarska dežela – oglarstvo  

• Konjeništvo Klinc – jahanje konjev 

• Gostišče Kimovec, Zgornji Hotič – gostinska ponudba  

• Izletniška kmetija Krjan – gostinska ponudba 

• Kmetija Paternoster – degustacije sirov, ogledi dobrih praks 
Moravče • Grad Tuštanj 
Šentrupert • Hiša vina Frelih  

• gostilna Javornik 

• pivnica As 

• gostilna Jaklič 
Šmartno pri Litiji 
 

• Javni zavod Bogenšperk – ponudba gradu, izobraževanje, poroke, poslovni dogodki, … 

• Kmetija na Jasi – ponudba kmetije, učni programi-polstenje volne 

• Čebelarstvo Vozelj in Dremelj – medičarska ponudba v povezavi z učno potjo 

• Turistična agencija Jarina – turistični programi, lokalna samooskrba, ogledi dobrih praks 

• Društvo LAZ – zbirka prodnikov, trženje ponudbe kmetij Jablaniške doline 

• Gostišče Maček, Žlička d.o.o., Pustov mlin, Gostilna Maren, Pri Rozi, – gostinska ponudba  
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4.4 Pregled turističnih in s turizmom povezanih znamk na lokalnem nivoju 
 
 
 
Občina 

Ali na nivoju občine oziroma destinacije (v okviru občine ali širše) razpolagajo s 
kakšno turistično znamko – pod katero se predstavljajo 

Kamnik • Kamnik – mesto v naročju planin, 

• Zeleni svet v naročju Kamniško Savinjskih Alp 

• Srce Slovenije 
Domžale Slamnik – domžalski  (ni registrirana blagovna znamka); slogan: Kjer hotenja zmagujejo; Kamniška 

Bistrica Zelena os regije. 
Lukovica Da, kolektivna blagovna in storitvene znamka »Zakladi Črni graben« ter blagovna znamka Srca 

Slovenije. 
Mengeš Občinska in splošni slogan občine je »Mesto na deželi – s pesmijo v srcu« 
Dol pri Ljubljani Občina se predstavlja s svojo turistično znamko Dežela Jurija Vege 
Ivančna Gorica Neformalno se uporablja naziv Dežela Desetega brata, (Krjavljeva dežela) - po Jurčičevem 

literarnem delu Deseti brat.  
Kmetija Erjavec uporablja lastno blagovno znamko Dobrote iz Krjavljeve dežele 

Trzin Trzinska klobasa je v postopku pridobitve blagovne znamke – nosilec TD Kanja 
Litija Srce Slovenije 
Moravče / 
Šentrupert 
 

Sprejeta je celostna grafična podoba in blagovna znamka za skupnost 19-ih dolenjskih občin: 
Dolenjska, Bela krajina, Kočevsko-ribniška. Poleg tega pa imajo naše prireditve že določeno 
prepoznavnost oz. blagovno znamko – to so Veseli december in Emin božično-novoletni sejem, 
Poletje v Šentrupertu in Steklasova pohodna pot. 

Šmartno pri 
Litiji 

Grad Bogenšperk  
Srce Slovenije  
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5. SWOT ANALIZA Z VIDIKA TURIZMA NA RAVNI OBČINE 
IN OBLIKOVANJE IZZIVOV 
 
 
V poglavju zgolj povzemamo SWOT analize – na nivoju občine (vidik turizma), kot so jih opredelile občine. Podatkov ne 
dopolnjujemo. 
 
KAMNIK 
Prednosti Slabosti 
• Ugodna lega 
• Dobra prometna povezava 
• Bližina Ljubljane in letališča 
• Bogata kulturna in naravna dediščina 
• Pestra turistična ponudba 
• Dobra organiziranost turizma 
• Delujoč TIC 
• Skrb za promocijo in razvoj turizma 
• Povezovanje izven meja občin 
• Neokrnjena narava => ni masovnega turizma 
• Biotska raznovrstnost 
• Eko terme  
• Vlaganje v turizem (podpora občine) 

• Nepovezana ponudba 
• Premalo razpoznavne turistične storitve 
• Slaba infrastruktura (signalizacija) 
• Ni urejenih kolesarskih poti, čeprav je velik potencial 
• Premalo turističnih produktov 
• Motivacija prebivalcev Kamnika 
• Stihijski razvoj turizma 
• Nerazvit turizem na podeželju (eko kmetije) 
• Slab javni prevoz do glavnih turističnih točk in izven 

nje (do npr. Kamniške Bistrice, Logarske doline, slaba 
povezava z Brnikom) 

 
 

Nevarnosti Priložnosti 
• Masovni turizem 
• Nepovezana turistična ponudba 
• Kvaliteta ponudbe 
• Nerešeno vprašanje velike planine 
• Konkurenca drugih destinacij v Sloveniji 
• Neustrezna raba prostora 

• Umestitev na turistični zemljevid Slovenije 
• Postati prepoznavna turistična destinacija 
• Kongresni turizem 
 
 
 

 
DOMŽALE 
Prednosti Slabosti 
• Bližina urbanih naselij, lega (bližina Ljubljane, letališča, 

avtoceste, Arboretuma Volčji Potok) 
• Zavedanje tradicije 
• Naravna območja 
• Dostopnost 
• Hotela-gostinska ponudba 

• Nepovezanost ponudbe (trenutno samo na 
prostovoljni iniciativi) 

• Pomanjkljiva turistična infrastruktura 
• Slaba turistična označenost 
• Ni TIC-a 

Nevarnosti Priložnosti 
• Enoličnost ponudbe 
• Toga organiziranost 
• Razmišljanje, da ni priložnosti za razvoj turizma 
 
 

• Kamniška Bistrica kot rekreacijska os 
• Povezovanje z Ljubljano - organiziranje seminarskega 

in poslovnega turizma 
• Moderne oblike rekreativne in turistične dejavnosti; 

jahanje, ribištvo, pikniki, pohodništvo, kolesarjenje 
 
 
LUKOVICA 
Prednosti Slabosti 
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• Dokaj ohranjena kulturna krajina 

• Možnost ukvarjanja s kmetijstvom kot dopolnilno 
dejavnostjo poleg službe 

• Dobra prometna lega 

• Ohranjena identiteta 

• Dokaj bogata in pestra naravna in kulturna dediščina 

• Pripravljenost za sodelovanje v različnih društvih 

• Označenost (turistične ponudbe) zagotavlja lažji 
dostop do narave in kulturne dediščine 

• Urejenost prispeva k ohranjanju in večji privlačnosti 
lokacij 

• Zloženke, razglednice, publikacije in obveščanje v 
medijih prispevajo k večji prepoznavnosti območja in 
s tem k večjemu obisku 

• Primerna (iz)raba narave in kulturne dediščine 
poudari njeno vrednost, specifičnost in vključenost v 
širše okolje območja 

• Stroški za obnavljanje, urejanje in promocijo 

• Slabša razpoznavnost 

• Manjši obisk 

• Propadanje, neprivlačnost narave in kulturne 
dediščine 

• Nedostopnost narave in kulturne dediščine 

• Izgubljanje zgodovinske vrednosti 

• Manjši dohodek 

• Pomanjkanje samoiniciativnosti prebivalcev 

• Premalo kvalitetne turistične ponudbe 

• Neizkoriščeni potenciali občine 

• Nepoznavanje inštrumentov za izvedbo projektov 

• Neupravičen strah prebivalcev pred razvojem občine 

Nevarnosti Priložnosti 

• Tranzitna lega občine 

• Pritiski za razvoj dejavnosti, ki niso v skladu z načeli 
trajnostnega razvoja 

• Nezainteresiranost ljudi za spremembe 

• Neurejenost in neprimerna izraba turističnih 
potencialov vodita sicer k manj stroškov – ni 
potrebno vlaganje v obnovo in ureditev 

• Ker ni obiskovalcev je okolje manj moteno 
 

• Sodelovanje, povezovanje med lokalnimi društvi, ki jih 
aktivno vodi TZOL in organizirano in tržno naravnava 
turistična pisarna (npr. Mikro TIC) z zaposlenim 

• Izletniški in tranzitni turizem 

• Lega območja, tudi strateška 

• Možnost za sofinanciranje trajnostno naravnanih 
programov 

• Možnost za dosego razpoznavnosti občine v 
slovenskem prostoru 

• Možnost za dvig kakovosti življenja 
 
MENGEŠ 
Prednosti Slabosti 

• Naravne danosti 

• Že obstoječa infrastruktura 

• Delna prepoznavnost turističnih destinacij 
 
 

• Nepovezanost turističnega gospodarstva 

• Premalo turističnih inovacij 

• Vse delo sloni več ali manj na prostovoljstvu, 

• Premalo informacijskega pretoka informacij o 
turističnih možnostih - destinacij 

Nevarnosti Priložnosti 

• Nepravilne odločitve - občine, občinskega sveta 

• Nepodpora projektov 

• Ne vključitev vseh subjektov v delo, 

• Premajhna pomoč s strani družbe - Evrope! 

• Nadgradnja obstoječih danostih, 

• Razvoj turizma na vzgledu uspešnih turističnih 
destinacij v Sloveniji in Evropi 

• Več deset novih delavnih mest 

 
 
DOL PRI LJUBLJANI 
Prednosti Slabosti 

• Lega v Središču Slovenije • Pomanjkljiv dosedanji turistični razvoj 
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• Neokrnjena narava 

• Zanimiva kulturna krajina 

• Neurejen promet 

• Pokrajina, ki deluje zapuščeno 
Nevarnosti Priložnosti 
• Nekvalitetni posegi v kulturno krajino 

• Neustrezen odnos do naravnega okolja 

• Delitev ljudi v občini na vzhodni in zahodni del 

• Prijazni ljudje in društvena dejavnost 

• Gospodarstvo in turizem 

• Neomejene možnosti za rekreacijo 

 
IVANČNA GORICA 
Prednosti Slabosti 

• Lega in ugodne naravne danosti 

• Bogata kulturna in naravna dediščina 

• Bližina Ljubljane in Novega mesta 

• Slaba turistična infrastruktura 

• Propadanje nekaterih zgodovinskih objektov 

• Nepovezano delovanje turističnih ponudnikov 

• Nezadostno izkoriščanje turističnih potencialov 
Nevarnosti Priložnosti 

• Ekološka preobremenitev dokaj neokrnjene narave 

• Nekontrolirani posegi v kulturno krajino 

• Zeleni turizem 

• Kongresni turizem 

• Oblikovanje privlačnih enodnevnih izletniških paketov  
 
 
TRZIN 
Prednosti Slabosti 

• Dostopnost 

• Bližina Ljubljane 

• Bližina uveljavljenih turističnih destinacij 
 
 

• Malo turističnih znamenitosti 

• Nekatere turistične točke so slabo vzdrževane 

• Prevladujoče mnenje, da je Trzin po eni strani spalno 
naselje, po drugi pa samo OIC 

 
Nevarnosti Priložnosti 
 
/ 

• Povečanje nastanitvenega sektorja (bližina Ljubljane) 

• Kraj lahko dobi dodatni ugled nove možnosti 
zaposlitve in podjetnike 

• Poslovni turizem 

 
LITIJA 
Prednosti Slabosti 

• Geografski položaj območja omogoča relativno 
enostavno dostopnost iz/do vseh predelov Slovenije 
(središčna lega – »srce Slovenije«).  

• Bližina večjih urbanih središč s solidno kupno močjo 

• Velika pokrajinska pestrost (doline, hribovja,…) 

• Dobro ohranjena narava in velika gozdnatost 
omogoča dobre možnosti za rekreacijo ter 
predstavlja odličen turistični potencial 

• Raznolikost in pestrost društvenega življenja ter 
tradicionalnih prireditev 

• Izjemno bogata kulturna dediščina 

• Ni pripadnosti območju zaradi pomanjkanja skupne 
identitete 

• Skromna finančna podpore občine 

• Šibko sodelovanje med turističnimi akterji in zaprtost 
v lokalne kroge 

• Šibko vključevanje prebivalcev v razvoj lokalne 
skupnosti in širšega območja 

• Neorganiziranost različnih turističnih struktur v 
smislu RDO, DO, TIC,…in nedefiniranost vlog 
posameznih organizacij 

• Preslabo izkoriščeni obstoječi turistično rekreacijski 
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• Izredno število naravnih vrednot 

• Obstoječe razvojne organizacije, ki se ukvarjajo z 
različnimi področji razvoja, tudi turizmom 

 

potenciali 

• Pomanjkanje turističnih nastanitvenih objektov in 
ležišč 

• Slabo stanje glavne prometne povezave s prestolnico 
in vzhodnim delom države 

• Neobstoječa ali neurejena turistična signalizacija kot 
element komunikacije 

Nevarnosti Priložnosti 
• Pomanjkanje zagonskega kapitala za investicije v 

turizmu; 

• Stihijska urbanizacija je nevarnost za kulturno krajino, 
ki je pogoj za razvoj turizma 

• Nepovezanost in zagovarjanje ozkih lokalnih 
interesov zavira turistični razvoj občine 

• Nizke plače v dejavnosti turizma in gostinstva, ki 
imajo za posledico nizko kakovost storitev in 
nezainteresiranost mladih za delo v teh dejavnostih 

• Omejevanje razvoja gostinstva z različnimi zakoni in 
predpisi 

 
 
 
 

• Izgradnja skupne identitete območja – turistične 
destinacije Srce Slovenije 

• Okrepitev razvojne sposobnosti občine z večjo 
vključitvijo prebivalcev v razvojne procese – tudi na 
področju turizma 

• Izboljšanje organiziranosti in sodelovanja vseh 
turističnih akterjev 

• Večja vključitev kulturne dediščine (tudi nesnovne – 
festivali in prireditve) v turistično ponudbo 

• Nadgradnja in povezovanje obstoječih tematskih poti 
in njihova vključitev v ITP 

• Vključevanje naravnih vrednot in zavarovanih območij 
v turistično rabo s hkratnim izboljšanjem upravljanja 
teh območij 

• Položaj mesta Litija ob reki Savi in železnici  

• Povečanje avtentičnosti gastronomske ponudbe 
občine oziroma destinacije 

• Pospeševanje investicij v segmentu manjših 
nastanitvenih kapacitet (apartmaji, penzioni, družinski 
hoteli, kampi,…) 

• Izboljšanje izkoriščenosti železniških povezav in 
njihovega vključevanja v ITP 

 
ŠENTRUPERT 
Prednosti Slabosti 

• Lega, umirjeno podeželje 

• Bogata kulturna in stavbna dediščina 

• Neokrnjena narava  

• Bogata društvena dejavnost 

• Slaba turistična infrastruktura (kolesarske poti, 
pločniki…) 

• Ni TIC-a oz. primerne organizacije za razvoj in 
vodenje turizma 

• Neizdelani turistični produkti 
 

Nevarnosti Priložnosti 

• Na trgu veliko turistične ponudbe z že 
prepoznavnimi blagovnimi znamkami 

• V turizmu vse večji pomen sonaravnega turizma, ki bi 
ga lahko nudili v Šentrupertu 

• Vse večji pomen lesa in izkoriščanje naravnih 
potencialov, ki jih lahko kraj ponudi  

• V času recesije večji poudarek na enodnevnih izletih 
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ŠMARTNO PRI LITIJI 
Prednosti Slabosti 

• Geografski položaj območja omogoča relativno 
enostavno dostopnost iz/do vseh predelov Slovenije 
(središčna lega – »srce Slovenije«) 

• Velika pokrajinska pestrost (doline, hribovja,…) 

• Dobro ohranjena narava in velika gozdnatost 
omogoča dobre možnosti za rekreacijo ter 
predstavlja odličen turistični potencial 

• Raznolikost in pestrost društvenega življenja ter 
tradicionalnih prireditev 

• Izjemno bogata kulturna dediščina 

• Obstoječe razvojne organizacije, ki se ukvarjajo z 
različnimi področji razvoja, tudi turizmom 

 

• Ni pripadnosti območju zaradi pomanjkanja skupne 
identitete 

• Skromna finančna podpore občine 

• Šibko sodelovanje med turističnimi akterji in zaprtost 
v lokalne kroge 

• Šibko vključevanje prebivalcev v razvoj lokalne 
skupnosti in širšega območja 

• Preslabo izkoriščeni obstoječi turistično rekreacijski 
potenciali 

• Pomanjkanje turističnih nastanitvenih objektov in 
ležišč; 

• Slabo stanje glavne prometne povezave s prestolnico 
in vzhodnim delom države 

• Neobstoječa ali neurejena turistična signalizacija kot 
element komunikacije 

Nevarnosti Priložnosti 

• Pomanjkanje zagonskega kapitala za investicije v 
turizmu 

• Stihijska urbanizacija je nevarnost za kulturno krajino, 
ki je pogoj za razvoj turizma 

• Nepovezanost in zagovarjanje ozkih lokalnih 
interesov zavira turistični razvoj občine 

• Nizke plače v dejavnosti turizma in gostinstva, ki 
imajo za posledico nizko kakovost storitev in 
nezainteresiranost mladih za delo v teh dejavnostih 

• Omejevanje razvoja gostinstva z različnimi zakoni in 
predpisi 

 
 
 
 

• Izgradnja skupne identitete območja – turistične 
destinacije Srce Slovenije 

• Okrepitev razvojne sposobnosti občine z večjo 
vključitvijo prebivalcev v razvojne procese – 

• tudi na področju turizma 

• Izboljšanje organiziranosti in sodelovanja vseh 
turističnih akterjev 

• Večja vključitev kulturne dediščine (tudi nesnovne – 
festivali in prireditve) v turistično 

• ponudbo 

• Nadgradnja in povezovanje obstoječih tematskih poti 
in njihova vključitev v ITP 

• Vključevanje naravnih vrednot in zavarovanih območij 
v turistično rabo s hkratnim izboljšanjem upravljanja 
teh območij 

• Povečanje avtentičnosti gastronomske ponudbe 
občine oziroma destinacije 

• Pospeševanje investicij v segmentu manjših 
nastanitvenih kapacitet (apartmaji, penzioni, družinski 
hoteli,…) 

• Izboljšanje izkoriščenosti železniških povezav in 
njihovega vključevanja v ITP 

 

 
 
 
 
 



  
 

6. POGLED NA RAZVOJNE IN TRŽENJSKE AKTIVNOSTI NA RAVNI TURISTIČNEGA 
OBMOČJA SRCE SLOVENIJE 
 
 
Namenoma smo pustili navajanje v prvi osebe ednine (kar pomeni občina oziroma turistična organizacija, ki upravlja turizem). 
 
Občina Navedite eno 

destinacijo v Sloveniji 
ali v tujini ki bi bila po 
vašem mnenju 
primerljiva Srcu 
Slovenije in bi lahko 
predstavljala dober 
primer prakse 

Kaj je po vašem 
mnenju ključna 
turistična privlačnost 
Srca Slovenije – po 
čemer bi lahko bila 
destinacija 
prepoznavna v 
Sloveniji in na tujih 
trgih? 
 

Kaj so vašem mnenju 
ključni elementi 
razlikovanja Srca 
Slovenije v odnosu do 
konkurenčnih 
destinacij/regij? Kateri 
so danes oziroma 
kateri bi lahko bili 
jutri? 
 

V čem vidite dodano 
vrednost povezovanja 
na področju skupnega 
razvojnega in 
trženjskega dela na 
ravni celotnega Srca 
Slovenije – z vašega 
vidika? 
 

Kako vidite svojo 
»vlogo« v skupni 
destinaciji – kaj lahko 
»dobite«, kaj lahko 
»prispevate«? 
 

Kje oziroma kako 
vidite turistično 
območje Srce 
Slovenije kot 
turistično destinacijo 
leta 2020? 
 

 
Kamnik 

Primer dobre prakse je 
Podčetrtek = povezana 
ponudba!  Vse temelji v 
zavedanju 
pomembnosti turizma 
in da skupaj lahko 
naredimo več … 

Ponudba v Srcu 
Slovenije je izredno 
raznolika in kot taka se 
težko izpostavlja v le 
eni stvari… v kolikor 
bomo vzpostavili 
medsebojno zaupanje 
in uspeli povezati 
ponudbo… in se 
zavedali, da skupaj 
zmoremo več => 
potem smo na pravi 
poti! 

Drugačni smo lahko v 
tem, da verjamemo v 
blagovno znamko… z 
inovativnim 
marketinškim 
pristopom smo lahko 
boljši od katerekoli 
destinacije/regije. 
Potrebno bo ohraniti 
kakovost ponudbe in jo 
povezati… 
 

Povezana ponudba nas 
bo vodila v uspeh..in 
zavedanje, da skupaj 
zmoremo več. 

Dobimo: povečamo 
prepoznavnost, število 
turistov 
Prispevamo: 
povezovanje. 

Pomembna destinacija 
na turističnem 
zemljevidu Slovenije. 

Domžale Obsotelje in Kozjansko 
Slovenske Konjice in 
Zreče 
Avstrijska Koroška 
Podravska županija 
(Koprivnica) 

Prepletanje sodobnega 
življenja s 
tradicionalnim utripom 
podeželja. 

Zavzetost in 
prepričanje v uspeh 
razvoja gospodarstva in 
podjetništva z 
vključevanjem 
mojstrstva in 
inovativnosti, 
izkoriščanju lokalnih 
zmogljivosti in 
energetskih virov do 
razvoja infrastrukture. 

Prepoznavnost 
Razvoj območja 
Pridobivanje finančnih 
sredstev iz državnih in 
EU virov 
Izboljšanje kakovosti 
življenja. 

• Prepoznavni po 
izletniškem 
turizmu. 

• Uspešni podjetniki 
v turizmu 

• Razvoj tranzitnega 
turizma 

• Ureditev 
rekreativne osi 

• Razvijanje 
trajnostnega 

Prepoznavno kot 
dobro organizirano, 
sodobno destinacijo za 
turiste, ki iščejo dobro 
počutje. Storitve bodo 
temeljile na kulturnih, 
naravnih, zgodovinskih 
danostih; prepoznavna 
bo po vodilnih 
produktih, kakovost 
storitev bo prvovrstna 
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turizma 
• Razvijanje 

destinacijskega 
managementa 

 
Lahko dobimo: 
• večjo 

prepoznavnost 
• več turistov, več 

nočitev 
• zvišanje kakovosti 

življenja 
prebivalcev občine 

• več delovnih mest 
 
Prispevamo: 
• primerno razvito 

infrastrukturo 
• neokrnjeno 

naravno in 
ohranjeno 
kulturno dediščino 

• utrjevanje 
blagovne znamke 

in  bo imela jasno 
oblikovano identiteto. 
Idealna bo za poslovni 
turizem in kratek 
oddih, kot izhodišče za 
odkrivanje bližnjih 
turističnih privlačnosti. 
Obiskovalcem bo 
nudila splet doživetij, 
prebivalci  pa bodo 
živeli v prijetnem, 
zdravem in 
kakovostnem okolju. 
Majhna, toda lahko 
dosegljiva in 
presenetljiva s 
pozitivno energijo ter 
prijetnim vzdušjem. 

Lukovica Glede na dejstvo, da je 
območje Srca Slovenije 
zelo raznovrstno in 
raznoliko, je težko 
podati primerljivost z 
drugo lokacijo v 
Sloveniji in v tujini. 

Raznovrstna, raznolika 
turistična ponudba ter 
raznolične naravne 
danosti in bogata 
kulturna dediščina 
dajejo Srcu Slovenije 
možnost 
prepoznavnosti tako v 
Sloveniji kot na tujih 
trgih. 

Prednost območja Srca 
Slovenije je v turistični 
ponudbi, ki 
obiskovalcem nudi 
doživljajske vrednosti 
in interes za zasebne 
investitorjev, ki bi 
lahko skupaj z 
lokalnimi partnerji 
razvili turistično 
destinacijo. 
 
 

Večje območje (več 
občin povezanih 
skupaj) pomeni večjo 
raznolikost in 
raznovrstnost, skratka, 
pestrost ponudbe. 
Potrebno pa je najti 
skupen vidik in 
ponudbo, ki povezuje 
vsa območja občine in 
tako prispeva k dodani 
vrednosti vseh. 

Na območju občine 
Lukovica bi bilo 
potrebno sicer še 
urediti kolesarske, 
sprehajalne in jahalne 
poti v manjšem obsegu 
vključno z oznakami, 
tablami in lociranjem 
na zemljevidu; označiti 
naravne, kulturne 
dediščine in 
posameznih zanimivosti 
občine (table, 
smerokazi, zloženke z 
zemljevidom); obnoviti 

Leta 2020 bi lahko 
območje Srca Slovenije 
predstavljajo turistično 
območje, ki ima 
krovno organizacijo 
(skupni TIC), ki je kot 
gonilna in vodilna sila 
tako turistične 
ponudbe kot razvoja 
turizma in turistične 
ter druge 
infrastrukture. 
Območje Srca 
Slovenije ima tako l. 
2020 status 
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in ureditev starih stavb 
(npr. na Starem trgu v 
Lukovici); oživiti 
tradicionalne obrti; 
uvesti turističnih 
kmetije, morda ob v 
okviru turistične cone 
Drtijščica urediti 
avtocampa; urediti 
dvoriščni del gradu 
Brdo in urediti 
spominsko sobo Janka 
Kersnika ter zagotoviti 
prenočitvene 
zmogljivosti, skratka 
postaviti in urediti 
obstoječo 
infrastrukturo, ki jo 
lahko nemoteno 
uporabljamo za razvoj 
izletniškega in 
tranzitnega turizma. S 
svojo raznovrstnostjo 
in pestrostjo ponudbe 
lahko območje Srca 
Slovenije obogatimo, 
hkrati pa s pomočjo 
partnerjev pridemo do 
inštrumenta in 
organizacije, ki bi 
področje turizma lahko 
tržila. 
 

turističnega območja in 
vzpostavljeno lokalno 
turistično organizacijo 
v sodelovanju s 
sosednjimi občinami 
ter krovno blagovno 
znamko v sodelovanju 
s sosednjimi občinami, 
na podlagi česar 
doseže prepoznavnost 
v širšem slovenskem in 
evropskem prostoru. 

Mengeš  Občina Vrba (Avstrija) Raznolika ponudba - za 
vsakega nekaj! 
Vsekakor pa aktivna 
vključitev v zeleni 
turizem z aktivnim 
varovanjem okolja. 

Povezanost ljudi, 
mišljenja, skupnega 
razvoja, inovativnega 
pristopa, usklajenega 
pristopa ( ne vsak vse). 
Povezanost ne sme 

Večja možnost za 
kvaliteten pristop, 
usklajen razvoj 
turističnih možnosti, 
odpiranje 
prepoznavnosti in ne 

Vloga je v aktivnem 
delu, sodelovanju in 
tudi kreiranju skupnih 
ciljev. Kot koordinator 
je naša vloga v povezavi 
in prepoznavi 

Morda s pripojitvijo 
dveh ali treh občin, ki 
gravitirajo na to 
območje- naše 
območje (Trzin, 
Komenda, Vodice) 
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obstajati na deklarativni 
meji županov in morda 
še občinskih svetov, 
ampak mora priti do 
vsakega občana v regiji, 
da bo VSAK ponosen 
na izrek, da živi v regiji 
V SRCU SLOVENIJE. 

navsezadnje nova 
delovna mesta in že 
obstoječe možnosti 
dvigniti na kvalitetnejši 
nivo. 

možnosti, ki se 
odpirajo na ravni 
celotnega združenja in 
seveda prenašanja 
dobrih praks in ne 
navsezadnje tudi ob 
kandidiranju na 
denarna sredstva, ki se 
bodo odpirala ob 
skupnih projektih na 
nivoju države in 
Evrope. 

• območje, ki je 
največ naredilo za 
svojo 
prepoznavnost 

• območje, ki je 
zagotovilo 
konstantnega 
razvoja na 
turističnih 
destinacijih 

• območje, ki bo 
vzgled dobre 
prakse in 
povezanost ljudi in 
njihovih hotenj 

•  območje, ki je 
prepoznalo, da se 
s pravilno in 
usmerjeno politiko 
do turizma zna 
kvalitetno 
preživljati. 

Dol pri 
Ljubljani 

Vulkanland v Avstriji. 
 
 

Neokrnjena narava, 
možnosti za aktivno 
preživljanje prostega 
časa, ljudje, naravna in 
kulturna dediščina 
območja. 
 

Glede na to, da je Srce 
Slovenije razvoju lahko 
izkoristimo izkušnje 
drugih regij/destinacij 
in razvijemo našo 
ponudbo v tej smeri da 
bo konkurenčna 
ostalim destinacijam in 
zanimiva za 
obiskovalce. 
 

S povezovanjem bomo 
poleg manjših stroškov 
razvoja in trženja 
pridobili tudi izkušnje 
in znanje drugih občin 
in organizacij iz 
območja. 
 

Z vključitvijo našega 
območja v skupno 
destinacijo bo 
destinacija pridobila 
dodatno turistično 
ponudbo in 
raznolikost. Naše 
območje in ponudba pa 
bo predstavljena tudi 
širši javnosti v okviru 
promoviranja ponudbe 
celotne destinacije. 
 

Območje Srca 
Slovenije bo 
prepoznano turistično 
območje, kamor se 
bodo obiskovalci radi 
vračali in kjer bodo 
vedno dobrodošli.   
 

Ivančna 
Gorica 

V Sloveniji bi lahko bila 
primerljiva Bela krajina. 
V tujini avstrijska 
Koroška ali italijanski 

Strateška lega v osrčju 
države, ki je sposobna 
povezovati kraje od 
Alp do dolenjskih 

Območje je dokaj 
dobro pokrito z 
prometno 
infrastrukturo in je 

Zaradi obsega območja 
se na podlagi 
povezovanja združuje 
zelo raznolika 

Dobimo lahko pomoč 
pri razvoju turistične 
infrastrukture in 
izvajanju promocijskih 

Srce Slovenije bi lahko 
bilo leta 2020 
destinacija, ki bi jo 
obiskala večina tujih 
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Trentino. gričev, na dosegu pa je 
tudi prestolnica. 
Oziroma pristno 
podeželsko okolje le 
streljaj od mestnih 
središč. 
 

lahko dostopno. Lega v 
osrčju države nudi 
večjo pretočnost 
turistov, kot kje na 
obrobju države. 
 

turistična ponudba. 
Turist ob minimalnem 
premiku lahko doseže 
povsem različno 
turistično ponudbo 
(primer: Smučanje pod 
Kamniškimi Alpami in 
obisk vinskih kleti na 
robu dolenjskega 
vinorodnega področja). 
S povezovanjem lahko 
dosežemo potrebno 
»maso« za uspešno 
kandidiranje na EU 
sredstvih.   
 

aktivnosti, naš 
prispevek pa je širitev 
turistične ponudbe 
Srca Slovenije. 
 
 

gostov v Sloveniji, ne 
glede na to v katerem 
delu Slovenije bi 
preživljali počitnice, saj 
bi si zaradi bližine 
lahko vsak vsaj en dan 
privoščil tudi za obisk 
Srca Slovenije. 
Za domačega gosta bo 
območje Srca Slovenije 
privlačna izletniška 
destinacija, ki bo v 
enem dnevu ponudila, 
ogled kulturnih in 
naravnih znamenitosti, 
preizkus v športnih, 
rokodelskih … 
aktivnostih in dobro 
kulinariko. 
 

Trzin Posočje,  
Gornjesavska dolina 
 

• Geoss 
• Gradovi 
• Kamniške Alpe 
• Dobra hrana 
• Tradicija 
 

• Geoss 
• Raznolikost 
• Pestrost ponudbe 
 

Razvojna priložnost v 
okviru trajnostnega 
razvoja 
 

Ne glede na voljo do 
sodelovanja in lastne 
cilje na tem področju 
(turizem) občina Trzin 
ne bo vodilna in ključna 
v tem projektu in 
najbrž ne predvsem 
turistična občina; to je 
neke vrste dopolnilna 
dejavnost za našo 
občino in ne osnova. 
 

Če bo znala uveljaviti 
pestrost ponudbe in 
zlasti področja 
izletništva, kulturnega, 
rekreativnega in 
prireditvenega turizma, 
bo uspešno in 
konkurenčno. 
 

Litija Vulkanland (Avstrija) 
 

Urejeno in še dokaj 
neokrnjeno podeželje z 
mnogimi tematskimi 
potmi (ki jih je 
potrebno legalizirati). 
 
 

Bližina glavnega mesta 
države. Neokrnjena  
narava, pa vendar 
urejena in poseljena, 
enodnevni aktivni 
turizem ob ponudbi 
zdrave hrane. 

Razširjena ponudba iz 
celotnega območja je 
mnogo bolj privlačna 
za mnoge obiskovalce. 
 

Lokalna skupnost  naj 
bi ustvarila pogoje, da 
bi akterji razvoja v 
določeni destinaciji 
uspešno delali in 
poskrbela za urejeno 
celotno podeželsko  

Potrebno se je 
osredotoči na dejanske 
vodilne vsebine te 
destinacije - absolutno 
enodnevni aktivni 
podeželski  turizem, v 
povezavi s ponudbo 
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Zdravo okolje, zdrava 
hrana, zdravo srce, 
zdrav obiskovalec. 

 

infrastrukturo, saj je 
urejeno okolje 
predpogoj, da 
destinacija zaživi in 
predvsem, da je 
atraktivna za 
obiskovalce.  
S primernim trženjem 
prepoznavne 
destinacije bomo dobili 
nova delovna mesta in 
tudi višjo dodano 
vrednost , kar pomeni 
tudi finančno  
močnejšo lokalno 
skupnost. 
 

zdrave kakovostne 
hrane, zaradi bližine 
glavnega mesta. 
Izkoristimo že zdajšnjo  
prepoznavnost 
območja preko pohoda 
od Litije do Čateža, ki 
bi jo morali nadgraditi  
z zidaniškim turizmom. 
Tudi ideja o Geoparku 
je zanimiva in bi jo 
morali razvijati, enako 
velja za obuditev vrste 
že urejenih  tematskih 
poti, oglarstvo, 
zgodovinske Vače - in 
pokrita je celotna 
občina. Prireditveni 
turizem v Litiji, 
Geossu, Polšniku, 
Konjšici.  

Moravče  Raznovrstnost 
ponudbe na 
razmeroma majhnem 
prostoru (rekreacija, 
pohodništvo, 
kolesarjenje, pestrost 
kulinarike in domače 
obrti, ekološka 
pridelava in trženje 
hrane, vrhunske 
kulturne prireditve, 
razpršene tudi v 
manjših krajih). 

 Boljša prepoznavnost 
tudi manjših 
ponudnikov (na 
promocijskih 
prireditvah in sejmih). 

V skupni distribuciji 
lahko postanemo bolj 
prepoznavni, opaženi, 
informirani, imamo 
boljše možnosti za 
izobraževanje. 
Prispevamo lahko k 
pestrosti ponudbe in 
ohranjanju kulturne 
dediščine. 

 

Šentrupert Steirisches Vulkanland, 
Avstrija  
 

   Želimo si skupne 
promocije, 
povezovanje skupnih 
tematik enodnevnega 
ali večdnevnega 
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turizma (npr. tema 
lesa, povezava našega 
projekta muzeja na 
prostem – kozolci in 
oglarstva na vašem 
področju), vključevanje 
lokalnih pridelovalcev 
hrane/kmetij v projekt 
lokalne samooskrbe, 
pojavljanje pod BZ 
Srce Slovenije.   

Šmartno pri 
Litiji 

 Naravna pestrost 
 

Bližina glavnega mesta 
države. 
 
Neokrnjena  narava pa 
vendar urejena in 
poseljena, enodnevni 
aktivni turizem ob 
ponudbi zdrave hrane. 
Zdravo okolje, zdrava 
hrana, zdravo srce, 
zdrav obiskovalec. 
 

Razširjena ponudba iz 
celotnega območja je 
mnogo bolj privlačna 
za mnoge obiskovalce. 
 

Jz Bogenšperk z 
razvojem gradu, ki ga 
lahko omogočijo 
občina, država in 
potencialni investitor, 
je  tako nosilec 
programov povezanih z 
dediščino v Srcu 
Slovenije. Kot tak bo 
poskrbel za razvoj in 
širitev turistične 
ponudbe in programov 
širše v prostoru 
(princip valovanja). 

Odpravljene naj bi bile 
osnovne 
infrastrukturne in 
programske težave, ki 
bodo nato nudile pravo 
priložnost trženja tudi  
v mednarodnih 
»vodah«.  
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

PRILOGA ŠT. 2 
 

K STRATEGIJI  
RAZVOJA IN TRŽENJA TURIZMA  

SRCA SLOVENIJE  
KOT TURISTIČNE DESTINACIJE  

2011 – 2018  
 

AKCIJSKI NAČRT 

 

POMEMBNO:  
 

Akcijski načrt na krovnem nivoju izvajanja projektov je narejen za obdobje 2011 do 2014;  
pregled projektov na nivoju posameznih območij pa je narejen za krajše obdobje  

(oziroma za obdobje, ki ga ima v svojih razvojnih načrtih opredeljena posamezna občina) 
 
 
 
 
 

 

Center za razvoj Litija 
Maj 2011 

 
 



 
 
 

SKLOP VIII: PRETVORBA STRATEGIJE V AKCIJSKI 
NAČRT   
 

18. AKCIJSKI NAČRT AKTIVNOSTI  
 
 
Projekti in aktivnosti v akcijskem načrtu so opredeljeni na podlagi opravljene analize stanja ter na podlagi 
opredeljene vizije, strateških ciljev in razvojnih usmeritev Srca Slovenije kot turistične destinacije, pri čemer 
se akcijski načrt osredotoča predvsem na AKTIVNOSTI ZA VZPOSTAVITEV 
KONKURENČNEGA IN UČINKOVITEGA RAZVOJA in TRŽENJA TURIZMA (po petih 
strateških prioritetah delovanja). 
 
Ločiti je potrebno med dvema ravnema aktivnosti: 
 

1. KROVNI NIVO IZVAJANJA – to so projekti, ki se izvajajo na krovnem nivoju (to so projekti, ki 
jih je potrebno izvesti za realizacijo strategije; preko opredeljene organizacijske strukture; seveda ob 
sodelovanju občinskega nivoja in drugih deležnikov iz zasebne in civilne sfere).  
 

2. Drugi nivo so PROJEKTI NA NIVOJU OBČIN. Tudi ti si izredno pomembni, saj se strategija 
izvaja tudi od »spodaj navzgor«. Teh seveda ne moremo opredeliti mi, prav tako iz razpoložljivih 
dokumentov ni mogoče kompetentno in realno povzeti, kaj bo v izvajanju v obdobju do leta 2014. 
Zato je CILJ, da se dodajo tudi ti PROJEKTI NA OBČINSKI RAVNI, ki so v razvojnih programih 
občin načrtovani za obdobje veljavnosti strategije; to je od 2011 do 2018 – in sicer tisti, ki imajo v 
tem prvem obdobju (do leta 2014) dejansko realnost izvedbe. Gre za pregled razvojno-investicijskih 
projektov in aktivnosti, ki se nanašajo na investicije in aktivnosti v ureditev turistične in s turizmom 
povezane infrastrukture oziroma javne infrastrukture na nivoju posameznih občin.  

 
Vse aktivnosti so navedene z naslednjimi elementi: 
 

1. Opredelitev naziva aktivnosti 
2. Opredelitev cilja aktivnosti 
3. Nosilec in partnerji 
4. Obdobje izvajanja 
5. Okvirna ocena sredstev 
6. Vir financiranja. 

 
 
Pojasnilo kratic: 
 
RCSS: Razvojni center Srca Slovenije 
SUS: Strokovno upravljavski svet 
OS RPSS: Območni svet Razvojnega partnerstva središča Slovenije 
ARTP Kamnik: Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik 
 



 

I.  SKLOP: krovni nivo 
 
18.1 Organizacija in upravljanje turistične destinacije Srce Slovenije  
 
 
Št. Aktivnost/naloge  Cilj Nosilec izvedbe (in 

partnerji) 
Okvirna ocena stroškov Vir 

financiranja 
Obdobje 
izvajanja 

I.  Organizacija       
1.1 Kadrovska organizacija za področje 

turizma znotraj območja Srca 
Slovenije 
Sledi 1. prioriteti  
 
Naloge:  
- Koordinacija in spremljanje  
- Vzpostaviti strokovno projektno 

ekipo za področje turizma  
- (t.i. Razvojni projektni team za 

turizem) 
- Okrepiti Strokovni upravljavski 

svet s predstavniki s področja turizma 
- Vključitev predstavnika Srca 

Slovenije v aktivnosti RDO 
Ljubljana – Osrednja Slovenija 

- Vzpostavitev Newslettra za 
strokovne javnosti, v obliki 
elektronske distribucije, preko 
katerega obveščamo deležnike o vseh 
novostih na področju turizma (pokrito 
področje razvoja, raziskav, trženja, 
statističnih podatkov, merjenja 
zadovoljstva itd). 

- Upravljanje spletnega mesta  
- Vzpostavitev sistema usklajevanja 

in izkoriščanja sinergij med 
projekti na področju turizma, 
podjetništva, kulture, okolja, športa.  

 

Zagotoviti ustrezno 
kadrovsko in finančno 
pozicijo turizma 

Nosilec: RCSS 
Partnerji: ARTP Kamnik 
in Jarina z.o.o. 

60.000 EUR / leto  RPSS  2012-2014 

1.2 Pretvorba strategije v operativne 
letne programe dela  
Sledi 1. prioriteti  
 
Naloga: Informiranje koordinatorjev 
občin  

Priprava operativnih letnih 
programov dela na podlagi 
strategije 

Koordinator: RCSS 
Nosilci:  ARTP Kamnik in 
Jarina z.o.o. 
Partnerji: koordinatorji  

RCSS: v okviru 1.1. 
Jarina z.o.o.: 1500 EUR 
/leto 
ARTP Kamnik: 1500 EUR 
/leto 
Koordinatorji: 8 ČD /leto 

RPSS 2012-2014 



 
 
 

1.3 Spremljanje izvajanja operativnega 
programa dela  
Sledi 1. prioriteti  
 
Naloga: Informiranje koordinatorjev občin  

Spremljanje izvedbe 
operativnih letnih 
programov dela na podlagi 
strategije 

Koordinator: RCSS 
Nosilci:  ARTP Kamnik in 
Jarina z.o.o. 
Partnerji: koordinatorji in 
Fakulteta za 
organizacijske vede 
Univerze v Mariboru  

RCSS: v okviru 1.1. 
Jarina z.o.o.: 1500 EUR 
/leto 
ARTP Kamnik: 1500 EUR 
/leto 
Koordinatorji: 8 ČD /leto 

RPSS 2012-2014 

1.4 Priprava strukturnega sistema znamke 
Srce Slovenije na področju turizma – 
odnosa znamke Srce Slovenije po vertikalni 
osi (navzgor do nacionalnega in regijskega 
nivoja ter navzdol do lokalnega) in 
produktni (postane sestavni del Priročnika 
CGP) 
Sledi V. prioriteti 

Doseči pravilno uporabo 
znamke na opredeljenih 
nivojih 

Nosilec: RCSS 1.000 EUR LAS Srce Slovenije  2011 

1.5 Priprava koncepta in vzpostavitev 
destinacijskega časopisa Srca 
Slovenije Sledi V. prioriteti 

Doseganje večje 
prepoznavnosti Srca 
Slovenije in večje 
identifikacije z znamko  

Nosilec: RCSS  
Partner: SUS 

48.000 EUR / leto  Evropska sredstva in 
oglasno trženje  

Predlog 4x letno od 
2012 

1.6 Priprava in upravljanje kakovostne 
foto banke (ki pokriva motive po vseh 
ključnih turističnih proizvodih; imidž 
fotografije, vezane na konkretne lokacije, 
ljudje itd.;)  
Sledi III. prioriteti 

Vzpostaviti prvovrstno 
foto banko kot osnovo za 
vsa trženjska 
infrastrukturna orodja za 
trženjsko orodje za 
promocijo in trženje Srca 
Slovenije 

Nosilec: RCSS 
Partner: ARTP Kamnik 

1.500 EUR / leto  Evropska sredstva Začetek 2011, 
stalna aktivnost  

1.7 Aktivnosti za okolju prijazno 
delovanje (pisarna, prijazna Sloveniji) 
– certificiranje preko Umanotere. 
Kasneje temu sledijo tudi druge javne 
organizacije. 
Sledi 1I. prioriteti 

Pridobitev certifikata EKO 
VIZIONAR (zgled za druge 
institucije in občine) 

Nosilec: RCSS  
Partnerja: ARTP Kamnik 
in Jarina z.o.o. 

1.000 EUR Evropska sredstva  2011-2014 

 
 

II.  Načrtovanje       
2.1 Izdelava načrtov za nove turistične 

proizvode 
Sledi II. prioriteti 
 
Naloge:  
- Priprava načrta krožnih 

(povezovalnih) poti, primernih za peš 
hojo, kolesarjenje, jahanje oziroma 
drugih tematskih poti 

- Priprava projektne naloge za razvoj 

Povezovanje turističnih 
produktov na območju 
Srca Slovenije  

Nosilec: RCSS  
Partnerja: ARTP Kamnik 
in Jarina z.o.o. 
 

20.000 EUR   RPSS 
Evropska sredstva  

2012 



 
 
 

tematskega proizvoda »Vrt 
Slovenije« 

- Priprava projektne naloge za razvoj 
turističnega proizvoda za avtodome 

 
2.2 Priprava projekta za vzpostavitev 

načina spremljanja števila in 
potrošnje enodnevnih turistov in 
merjenja zadovoljstva obiskovalcev z 
izkušnjo v destinaciji  
Sledi I in III. prioriteti 

Zagotoviti merjenje 
učinkov izletniškega 
turizma. Zagotoviti osnove 
za pridobivanje 
kakovostnih povratnih 
informacij 

Nosilec: ARTP Kamnik  
Partnerji: Fakulteta za 
turistične študije 
Portorož 

5.000 EUR RPSS 2012, nato redna 
aktivnost  

2.3 Priprava projekta za oblikovanje 
spominkov Srca Slovenije  
Sledi IV. prioriteti 

Doseganje večje 
prepoznavnosti in 
privlačnosti Srca Slovenije 
ter učinkovito 
komuniciranje znamke Srce 
Slovenije 

Nosilec: ARTP Kamnik  
Partnerji: RCSS,  
Razvojni projektni team 
za turizem  

Strošek zasnove (razvoja), 
medtem ko se bodo v 
nadaljevanju spominki 
prodajali 

Evropska sredstva 2012 

2.4 Vzpostavitev (in v nadaljevanju 
upravljanje) sistema prireditev Srca 
Slovenije za širjenje v nacionalni in 
mednarodni prostor – ki jih bodo občine 
podpirale skozi svoje redne programe  
Sledi IV. prioriteti 

Vzpostaviti krovni 
sistem/program prireditev, 
ki bodo učinkovito gradile 
prepoznavnost Srca 
Slovenije 

Nosilec: RCSS  
Partnerja: ARTP Kamnik 
in Jarina z.o.o. 
 

13.000 EUR Evropska sredstva  
RPSS 

2012  

2.5 Aplikacija znamke Srce Slovenije za 
kakovostne izdelke, 
izdelane/pridelane v Srcu Slovenije – 
priprava projektnega načrta  
Sledi V. prioriteti 

Doseči enotno in močno 
komuniciranje znamke Srce 
Slovenije, izdelke pa 
učinkovito umestiti pod 
krovno znamko 

Nosilec: RCSS 
Partner: SUS  

8.000 EUR  LAS Srce Slovenije in 
zasebna sredstva  

2012 

2.6 Izdelava načrta trajnostnega 
managementa na področju turizma 
(na nivoju destinacije; z uskladitvijo 
na občinskem nivoju) 
Sledi II. prioriteti 

Razvoj trajnostnega 
turizma in spodbuditev 
konkretnih dobrih zelenih 
praks 

Nosilec: RCSS  
Partnerji: občine 

10.000 EUR Evropska sredstva  
RPSS 

2012 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

18.2 Izvajanje aktivnosti  
 
Št. Aktivnost Cilj Nosilec izvedbe (in 

partnerji) 
Okvirna ocena stroška Vir 

financiranja 
Obdobje 

III INFRASTRUKTURA       
3.1 Vzpostavitev mreže »Info točk« na 

celotnem območju1, na vstopnih 
točkah na območje pa TICi 
Sledi 1. prioriteti  
 
Naloga:  
- Vzpostavitev prodajne mreže 
spominkov Srca Slovenije na Info 
točkah  
Sledi 1V. prioriteti  
 

Izboljšati informiranje turistov na 
območju 
 
Cilj je, da ima vsaka občina vsaj 1 
točko, če je več turističnih točk, pa 
vsaj 2  

Nosilec: Jarina z.o.o. 
Partnerji: RCSS, ARTP 
Kamnik in zasebni 
ponudniki  
 

70.000 EUR (brez 
stroškov promocijskih 
gradiv) 

LAS Srce Slovenije in 
zasebna sredstva  

2013 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Vzpostavitev lokalnih tržnic – 
pripraviti projekt identifikacije točk in 
načrta nadgradnje obstoječe ponudbe 
tržnic  
Sledi 1I. prioriteti  

Pozicioniranje destinacije skozi 
koncept rednih in kakovostnih 
eko tržnic 

Nosilec: Občine  Odvisno od 
zainteresiranih občin   

Občinska sredstva  2012 

3.3. Na nivoju celotnega območja 
vzpostaviti enotno načrtovanje & 
označevanje pohodniških, 
kolesarskih in drugih 
tematskih/učnih poti ter postavitev 
označevalnih in informativnih tabel 
na vhodih na območje  
Sledi II. prioriteti 

Zagotoviti krovno ureditev 
označevanja 
kolesarskih/peš/jahalnih in drugih 
poti ter vhodov na območje  

Nosilec: Občine 
Partner: RCSS  
 

Podana bo na podlagi 
projektne naloge  

Občinska sredstva  
Evropska sredstva  
 

2013 

 

IV RAZVOJ ZNAMKE       
4.1 Razvoj identitet posameznih 

občin/krajev/ustanov, na kateri se 
gradi razvoj ponudbe  
Sledi 1I. prioriteti 

Zagotoviti razvoj edinstvene 
ponudbe, ki odseva lokalni 
karakter in identiteto  

Nosilec: RCSS s 
partnerji po občinah 

9.000 EUR / leto  Občinska sredstva  
Zasebna sredstva   

2012 

4.2 Razvoj (in spodbujanje razvoja) 
zelenih dobrih praks in trajnostnega 
delovanja ter izdelava konkretnih 
smernic za »zelene programe« (na 
nivoju posameznih ponudnikov, 
posameznih destinacij in celotnega 
območja); v skladu z oblikovanim 

Učinkovito in kreativno 
udejanjanje trajnostnega razvoja  

Nosilec: RCSS 
Partnerji: Občine in  
zainteresirani partnerji   

13.000 EUR / leto  LAS Srce Slovenije  
Evropska sredstva  
Zasebna sredstva  

2012-2013 

                                                           
1 Turistični ponudniki in razne obiskane turistične lokacije delujejo kot neke vrste »Mikro TIC-i« oziroma »Info točke« – potrebna je priprava projekta identifikacije točk, priprava kriterijev, zagotovitev potrebne infrastrukture in 
promocijskih materialov ter izvedba usposabljanja (s podelitvijo licence). 



 
 
 

načrtom   
Sledi 1I. prioriteti 

4.3 Projekt oblikovanja zgodb Srca 
Slovenije po posameznih področjih, za 
posamezne ciljne skupine (kot osnova za 
implementacijo v orodja, portal, 
izvedbene aktivnosti itd) – ki temeljijo na 
lokalnih identitetah  
Sledi IV. prioriteti 

Zagotoviti osnovo za 
komuniciranje Srca Slovenije 
skozi zgodbe (zgodbe so osnova 
za predstavitve na internetu, 
programe, vodenje, promocijske 
materiale) 

Nosilec: Jarina z.o.o. 
Partnerji: ARTP 
Kamnik, SUS in RCSS 
 
 
 

30.000 EUR / leto  LAS Srce Slovenije 
Evropska sredstva   

2012-2015 

 
V TRŽENJE      
5.1 Priprava in promocija krovnih 

prepoznavnih integralnih turističnih 
proizvodov (= programov) na nivoju 
območja Srca Slovenije – po 
enotnem templatu  
Sledi 1I. prioriteti 

Razviti vodilne in trženjsko 
privlačne krovne programe, ki 
bodo gradili prepoznavnost Srca 
Slovenije 

Nosilec: RCSS 
Partnerji: Jarina z.o.o in 
ARTP Kamnik  
 

40.000 EUR / 5 
programov   

Evropska sredstva  2012-2014  

5.2. Okrepiti in razširiti mrežo lokalne 
samooskrbe, pod znamko Srce 
Slovenije, in jo vključiti v turistične 
kanale (skozi programe, internet in 
možnost nakupa) ter okrepiti in razviti 
močno mrežo prodajnih točk  
Sledi II. prioriteti 

Okrepiti mrežo samooskrbe in 
jo vključiti v turistični proizvod 
(gostincev, turističnih in 
izletniških kmetij). Izvedba 
promocije do kupcev, izboljšanje 
pretoka informacij do 
dobaviteljev.  

Nosilec: Jarina z.o.o. 
Partner: RCSS 

70.000 EUR / leto  LAS Srca Slovenije 
Nacionalna sredstva  
Lastna sredstva  

2011-2014 

5.3 Vzpostavitev spletnega mesta 
Sledi III. prioriteti 
 

Vzpostaviti prvovrstno trženjsko 
orodje za promocijo in trženje 
Srca Slovenije 

Nosilec: RCSS  
Partnerji: ARTP Kamnik 
in Razvojni projektni 
team za turizem 

30.000 EUR Evropska sredstva  
Občinska sredstva  
Zasebna sredstva   

2011 – zaključek v 
začetku 2012 

5.4 Priprava in implementacija 
koncepta promocijskih daril z 
znamko Srce Slovenije  
Sledi III. prioriteti 
 

Vzpostaviti privlačna promocijska 
darila v podporo trženju 

Nosilec: RCSS 
Partner: Občine  

8.000 EUR / leto  LAS Srce Slovenije  
Zasebna sredstva   

2012 

5.5 Priprava (vzpostavitev jasnega in 
dodelanega arhitekturnega sistema) in 
implementacija koncepta brošur na 
nivoju območja  
Sledi III. prioriteti 
 

Racionalizirati vložke v 
promocijske brošure in 
maksimizirati trženjske učinke 

Nosilec: RCSS (v 
vsebinskem sodelovanju 
s partnerji/občinami) 

Odvisno od 
zainteresiranosti javnega 
in zasebnega sektorja  
10.000 EUR / leto  

Zasebna sredstva  
Občinska sredstva  
Evropska sredstva  

2012-2014 

5.6 Promocija območja skozi dogodke 
in prireditve (na lokalnem, nacionalnem 
in mednarodnem nivoju) 
Sledi III. prioriteti 
 

Zagotoviti stalno promocijsko 
aktivnost območja na dogodkih  

Nosilec: RCSS 
Partnerja: Jarina z.o.o. 
in ARTP Kamnik  
 

50.000 EUR / leto Občinska sredstva  
LAS Srce Slovenije  
Evropska sredstva 
Zasebna sredstva   

2011-2014 

5.7 Okrepitev agencijske dejavnosti Zagotoviti organizacijsko osnovo Nosilca: Jarina z.o.o. in  40.000 EUR / leto Lastni viri agencij  2012-2014 



 
 
 

(prodaja lastnih turističnih programov, 
posredovanje različnih turističnih 
programov in izletov in okolici ter 
Sloveniji)  
Sledi III. prioriteti 

za povečanje obiska na območju ARTP Kamnik  
 

 
VI IZOBRAŽEVANJE IN 

USPOSABLJANJE  
     

6.1 Izobraževanje in usposabljanje ljudi, 
ki delajo v turizmu in v s turizmom 
povezanimi dejavnostmi, na ključnih 
področjih (na osnovi priprave 3-letnega 
operativnega programa) Sledi IV. 
prioriteti 

Skozi izboljšanje kompetenc 
ponudnikov in drugih akterjev  
izboljšati kakovost storitve in 
izkušnje obiskovalca/turista na 
območju 

Nosilec: RCSS 
Partnerji: ARTP Kamnik 
in Jarina z.o.o. 
 

20.000 EUR / leto  Evropska sredstva  
Zasebna sredstva   

2011-2014 

6.2 Izvedba letnega študijskega 
potovanja za zainteresirane deležnike 
na območju  
Sledi IV. prioriteti 

Izobraževanje in benchmarking; 
učenje iz dobrih primerov praks 

Nosilec: RCSS 3.000 EUR / leto RPSS 2012-2014 

6.3 Usposabljanje specializiranih 
vodičev po Srcu Slovenije (za nivo 
celotnega območja), v skladu z razvojnim 
in trženjskim konceptom Srca Slovenije   
Sledi IV. prioriteti 

Usposobiti kakovostne vodiče, s 
poznavanjem celotne ponudbe in 
koncepta znamke Srca Slovenije 

Nosilec: RCSS  
Partnerji: ARTP Kamnik 
in  Razvojni projektni 
team za turizem 

11.000 EUR / leto  Zasebna sredstva   2012-2014 

6.4 Delo z mladimi  
Sledi IV. prioriteti 

Prepoznavanje turističnih 
potencialov v območju  

Nosilec: RCSS  
Partnerji: Osnovne šole 

 Evropska sredstva 
RCSS 

2011-2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

II.  SKLOP: nivo občin  
 

DOL PRI LJUBLJANI 
Št. Aktivnost Cilj Nosilec izvedbe (in 

partnerji) 
Okvirna ocena stroška Vir 

financiranja 
Obdobje 

Infrastrukturni projekti 
 
1. Obnova Kulturnega doma Dolsko Izkoriščanje obstoječih 

potencialov, pridobitev dodatnih 
zmogljivosti in namena dvorane 

Občina Dol pri Ljubljani 611.260 EUR Občinska sredstva 2011-2013 

2. Povezovalna pot Senožeti Vzpostaviti pešpot in kolesarsko 
pot 

Občina Dol pri Ljubljani 600.000 EUR Občinska sredstva 2011-2013 

Projekti v razvoj mehkega dela ponudbe 
 
3. Sejmi (Spmladanski, Poletni, 

Jesenski) 
Povečanje prepoznavnosti 
občine, izkoriščanje obstoječih 
potencialov 

Lokalna turistična 
društva (TD dol pri 
Ljubljani, TD Senožeti 
in TD Dolsko) 

60.000 EUR Občinska sredstva 
Sredstva društva 

2011-2013 

4. Razvoj tematskih poti –Vegova pot Povečanje prepoznavnosti 
občine, izkoriščanje obstoječih 
potencialov 

TD Dolsko 30.000 EUR Sredstva društva 
Občinska sredstva 

2011-2013 

5. Vegov zbornik Povečanje prepoznavnosti občine povečanje 
prepoznavnosti občine 

22.100 EUR Občinska sredstva 2011-2013 

6. Podpora delavanju turističnim 
društvom 

Povečanje prepoznavnosti občine Lokalna turistična 
društva (TD dol pri 
Ljubljani, TD Senožeti 
in TD Dolsko) 

42.300 EUR Občinska sredstva 2011-2013 

7. Podpora prireditvam v občini 
(prireditve v KD dolsko in v 
paviljonih 

Povečanje prepoznavnosti občine Občina Dol pri Ljubljani 42.600 EUR Občinska sredstva 2011-2013 

 

 

DOMŽALE  
Št. Aktivnost Cilj Nosilec izvedbe (in 

partnerji) 
Okvirna ocena stroška Vir 

financiranja 
Obdobje 

Infrastrukturni projekti 
1. Kamniška Bistrica kot zelena os 

regije 
Ureditev rekreacijske osi ob 
kamniški Bistrici v smislu širjenja 
ter povezovanja zaključenih 
odsekov in dodajanje novih 
vsebin 

Občina Domžale – 
Oddelek za investicije 

1.000.000 EUR Občinska sredstva 2011-2014 



 
 
 

2. Ureditev Češminovega parka v 
Domžalah 

Ureditev mestnega parka Občina Domžale – 
Oddelek za prostor 

200.000 EUR Občinska sredstva 2011-2014 

3. Zavarovanje in ureditev Šumberka Celovita ureditev Šumberka Občina Domžale – 
Oddelek za prostor 

202.100 EUR  Občinska sredstva 2011-2012 

4. Ureditev gozdnih in drugih učnih 
poti 

Ureditev učnih poti združuje več 
funkcij: rekreacijsko, 
okoljevarstveno, turistično in. 
Cilj je približati naravo širšemu 
krogu prebivalstva in hkrati 
vzpodbuditi skrb za varstvo 
okolja. 

Občina Domžale – 
Oddelek za prostor 

22.000 EUR Občinska sredstva 2011-2012 

5. Menačnikova domačija Zagotovitev primernih prostorov 
za izvajanje muzejske dejavnosti 
oziroma etnološkega spomenika  

Občina Domžale – 
Oddelek za investicije 

60.000 EUR Občinska sredstva 2011-2012 

6. Brezžično omrežje v občini Občanom in obiskovalcem 
občine omogočiti dostop do 
aktualnih informacij delovanja 
lokalne skupnosti ter turistični 
promociji občine  

Občina Domžale – 
Oddelek za 
premoženjske zadeve 

240.000 EUR Občinska sredstva 2011-2012 

 

 

IVANČNA GORICA  
Št. Aktivnost Cilj Nosilec izvedbe (in 

partnerji) 
Okvirna ocena stroška Vir 

financiranja 
Obdobje 

Infrastrukturni projekti 
 
1. Ustanovitev TIC Zagotovitev prostora Občina 10.000 EUR Občinska sredstva 2011 - 
2. Razvoj turistične infrastrukture Postavitev novih turističnih tabel Občina 20.000 EUR Občinska sredstva 2011 
Projekti v razvoj mehkega dela ponudbe 
 
3. Ustanovitev TIC Zagotovitev vsebine Občina 15.000 EUR Občinska sredstva 2011 
4. Sofinanciranje programa turističnih 

društev 
Redna letna dejavnost – 
vzpodbujanje turizma 

Občina 15.000 EUR Občinska sredstva 2011 

5. Razvoj turistične infrastrukture Oblikovanje novih turističnih 
tabel 

Občina 20.000 EUR Občinska sredstva 2011 

6. Sofinanciranje turistične zveze Redna letna dejavnost – 
vzpodbujanje turizma 

Občina 13.000 EUR Občinska sredstva 2011 

7. Priprava strategije razvoja občine  Umestitev razvoja turizma v 
strategijo občine 

Občina 20.000 EUR Občinska sredstva 2011 



 
 
 

KAMNIK  
Št. Aktivnost/naloge Cilj Nosilec izvedbe (in 

partnerji) 
Okvirna ocena stroškov Vir 

financiranja 
Obdobje 
izvajanja 

1. Promocijske aktivnosti 
Med njimi: sejmi v tujini (Utrecht, Bruselj, 
München, Zagreb, Celovec, SIW), 
predstavitve na prireditvah in dogodkih 
po Sloveniji (Arboretum, Komenda, 
Mengeš, Tržič, Ribnica, Ljubljana) 

Promocija območja - v Sloveniji 
in izven meja 

ARTP Kamnik 
Partnerji: turistično 
gospodarstvo  

25.000 EUR / leto Javna sredstva 
Agencije in 
sofinanciranje 
gospodarstva 

2011-2013 

2. Povezovanje turističnih ponudnikov 
v občini Kamnik + deloma sosednje 
občine 
Sem spadajo: informacijska dejavnost, 
izdelava knjižice ugodnosti za Kamniške 
turiste, študijske ture, upravljanje s 
centralnim rezervacijskim sistemom 

Zagotovitev kvalitetne in 
povezane turistične ponudbe 
območja 

ARTP Kamnik 
Partnerji: turistično 
gospodarstvo 

16.500 EUR Javna sredstva 
Agencije in 
sofinanciranje 
gospodarstva 

2011-2013 

3. Razvoj turističnih programov 
Razvoj kulturnega turizma, športni 
turizem, "zeleni" programi, poletni 
programi 

nadgradnja turistične ponudbe 
Kamnika 

ARTP Kamnik 
Partnerji: turistično 
gospodarstvo 

28.000 EUR Javna sredstva 
Agencije in 
sofinanciranje 
gospodarstva 

2011-2013 

4. Promocijska gradiva 
Vodnik po Kamniku, spominki, ponatis 
obstoječih materialov, prevod obstoječih 
materialov, spletna stran,… 

Orodje za promocijske 
predstavitve in zagotavljanje 
osnovnih turističnih informacij 
turistom 

ARTP Kamnik 
Partnerji: turistično 
gospodarstvo 

36.000 EUR Javna sredstva 
Agencije in 
sofinanciranje 
gospodarstva 

2011-2013 

5. Večje turistične prireditve 
Med njimi: Dnevi narodnih noš, 
Srednjeveški dnevi, Veronikin festival, 
Tekmovanje smučarjev po starem, 
silvestrovanje, drsališče na prostem,.. 

pomembna oblika promocije in 
zagotavljanje kvalitetnega bivanja 

ARTP Kamnik 
Partnerji: turistično 
gospodarstvo 

128.000 EUR Javna sredstva 
Agencije in 
sofinanciranje 
gospodarstva 

2011-2013 

6. Izobraževanje turističnih 
ponudnikov 
Tečaji tujih jezikov, tečaj in izobraževanje 
lokalnih vodnikov, delavnice 

Zagotovitev kvalitetne  turistične 
ponudbe območja 

ARTP Kamnik 
Partnerji: turistično 
gospodarstvo 

8.600 EUR Javna sredstva 
Agencije in 
sofinanciranje 
gospodarstva 

2011-2013 

7. Signalizacija Označevanje turističnih 
znamenitosti 

ARTP Kamnik 
Partnerji: turistično 
gospodarstvo 

12.500 EUR Javna sredstva 
Agencije in 
sofinanciranje 
gospodarstva 

2011-2013 

8. Povabilo v gozd 
delavnice v vrtcih in šolah, 
urejanje zeliščnih vrtičkov, 
izdelava publikacije, učnih pripomočkov 
ogled dobre prakse 
razstava v naravi 
film 

Učenje razvijanja osebnega 
odnosa do narave, spoznavanje 
posledic neurij, ugotavljanje 
njihovih vzrokov in dojemanje 
sprememb. Začetek oblikovanja 
mreže gozdne pedagogike v 
Sloveniji. 

Nosilec:Občina Kamnik 
Partnerji: Občina 
Kranjska gora, Bovec, 
Bohinj 
 

40.000 EUR / 2 leti  
 

Evropska sredstva  
Občinska sredstva  

2011-2012 

9. Ekoembalaža 
Oblikovanje univerzalne embalaže in 

Uresničiti idejo o skupni, enotni 
embalaži za ponudnike 

Nosilec:Občina Kamnik 
Partnerji: Zadruga 

10.000 EUR / 2 leti Evropska sredstva  
Občinska sredstva  

2011-2012 



 
 
 

 

 

LITIJA 
Št. Aktivnost Cilj Nosilec izvedbe (in 

partnerji) 
Okvirna ocena stroška Vir 

financiranja 
Obdobje 

Infrastrukturni projekti 
1.   IKT – gradnja širokopasovnih 

omrežji 
Omogočiti širokopasovni 
internetni dostop vsem 
gospodinjstvom v občini Litija 

Občina Litija 
 

1.551.000 EUR 
 

Evropska sredstva  
Občinski proračun 

2011-2014 

2.  GABROVKA - obnovitev 
večnamenske  zgradbe za 
medgeneracijsko druženje 

Ureditev prostorov za 
medgeneracijsko druženje, 
organizacijo prireditev in srečanj 

Občina Litija. 490.000 EUR Evropska sredstva  
Občinski proračun 

2011-2013 

3. DOLE - izgradnja večnamenskega 
prostora za medgeneracijsko  
druženje   
 

Ureditev večnamenske zgradbe 
za druženje kulturnih , športnih 
in izobraževalnih vsebin  

Občina Litija 585.000 EUR Evropska sredstva  
Občinski proračun 

2011- 2013 

4. Ureditev Valvazorjevega trga  Ureditev prostora za izvajanje 
prireditev  in drugih dogodkov  

Občina Litija 
 

127.000 EUR  
 

Občinski proračun 2011-2013 

embalaže za določene artikle (zabojčki za 
krompir, jabolka, jagode, vrečke za 
solato, jušno zelenjavo…), oblikovanje 
deklaracijskih lističev; 
Izdelava vzorčnih primerov embalaže in 
deklaracijskih lističev;  
Uvedba pilotne prodaje v embalaži iz 
naravnih materialov v občini Kamnik; 
Priprava prodajne ponudbe za embalažo.  
 

Naravnost z dežele, ki ga želimo 
pilotno izvesti na območju 
občine Kamnik, nato pa prenesti 
tudi drugam na območje Srca 
Slovenije.  Razvili bomo ekološko 
embalažo, ki bo usmerjala 
potrošnike k večji okoljski 
ozaveščenosti. 

JArina 
 

10. Nature experience   - Brezmejna 
doživetja narave 
načrt upravljanja s turističnim obiskom na 
Veliki planini, vzpostavitev tematske poti 
Velika planina – Alspki vrt, urejene bodo 
določene tematske poti, vzpostavljen 
interpretacijski muzej v Domžalskem 
domu, urejene info točke. 
 

Oblikovanje novega turističnega 
produkta  -  Velika planina – 
Alpski vrt,  
Usmeriti obiskovalce na 
določene tematske poti, razvoj 
trajnostnega turizma. 

Nosilec v občini 
Kamnik: Občina Kamnik 
(sicer partner v 
projektu). V projektu 
sodeluje 17 partnerjev 
iz Slovenije in Avstrije.  

70.832 EUR / 2 leti Evropska sredstva  
Občinska sredstva  

2010-2012 

11. Listen to the voice of villages 
Postavitev usmerjevalnih tabel, zaščita 
trniča, oblikovanje turističnega produkta 
»Po pastirskih poteh«, izobraževanje 
vodnikov 
 

Usmeritve za razvoj trajnostnega 
turizma, oblikovanje novih 
turističnih produktov, prvo 
enotno označeno območje v 
Sloveniji 

Nosilec v občini 
Kamnik: Občina Kamnik 
(sicer pilotno območje 
projekta) 
Partner: Center za 
razvoj Litija 

8.000 EUR / za leto 2011 Evropska sredstva  
Občinska sredstva  

2009 - 2011 



 
 
 

5. Rudnik Sitarjevec 
 

Opredelitev potencialov za učne 
rekreativne in turistične namene 
ter ureditev okolice 
 

Občina Litija 
 

120.000 EUR Evropska sredstva  
Občinski proračun 

2011-2014 

 

 

LUKOVICA 
Št. Aktivnost Cilj Nosilec izvedbe (in 

partnerji) 
Okvirna ocena stroška Vir 

financiranja 
Obdobje 

Infrastrukturni projekti 
1.  Ureditev trga v Lukovici (II. faza) Končni cilj projekta je 

ureditev trga Lukovica v 
smislu celotne podobe 
občinskega središča  
 

Občina Lukovica 610.000 EUR Občinska sredstva 
MKGP  

2012-2014 

2. Otroško igrišče s trgom v Šentvidu Ureditev trga v Šentvidu se 
smiselno uredi kot krajevno 
središče, v okviru katerega bodo 
objekti in naprave namenjeni 
kulturnemu, upravnemu in 
prostočasovnemu 
medgeneracijskemu druženju 

Občina Lukovica 
 

650.000 EUR Občinska sredstva 
MKGP  

2012-2015 

3. Strategija javne razsvetljave Zmanjšanje svetlobnega 
onesnaževanja in izdelava 
katastra JR 

Občina Lukovica 200.000 EUR Občinska sredstva 2011-2013 

4. Ureditev kolesarskih in sprehajalnih 
poti 

 Občina Lukovica 450.000 EUR  Občinska sredstva 2011-2013 

 
Projekti v razvoj mehkega dela ponudbe 
5. Uvajanje turističnih kmetij Razvoj novih dopolnilnih 

dejavnosti 
Občina Lukovica 800.000 EUR Občinska sredstva 2011-2013 

6. Vzpostavitev turistične pisarne  in 
infotočk 

Organizirana informiranost na 
lokalnem nivoju 

Občina Lukovica 50.000 EUR  Občinska sredstva 2011-2013 

7. Izdelava promocijskega materiala 
na občinski ravni 

 Občina Lukovica 20.000 EUR / leto Občinska sredstva 2011-2013 

 

MENGEŠ 
Št. Aktivnost Cilj Nosilec izvedbe (in 

partnerji) 
Okvirna ocena stroška Vir 

financiranja 
Obdobje 

Infrastrukturni projekti 
1. Umestitev rekreacijske poti ob 

Pšati 
Povezovanje pešpoti in 
kolesarske poti 

Občina Mengeš 35.000 EUR Občinska sredstva 
Državna sredstva  

2012 



 
 
 

 
2.  Muzej »kovačija« pri Staretovem 

gradu, periše v strugi Pšate 
Stalna razstava, obnova stavbne 
in druge dediščine 

Občina Mengeš  245.000 EUR Občinska sredstva 
Evropska sredstva 
  

Do 2020 

3. Športna dvorana Zagotoviti razvoj občine tudi na 
tem podhranjenem področju 

Občina Mengeš 4,5 mil. EUR Občinska sredstva 
Državna sredstva 
Zasebna sredstva  
 

Do 2015 

4. Ureditev trga »Pod Kostanji« Prostorsko turistična ureditev 
prostora 

Občina Mengeš 80.000 EUR Občinska sredstva 
 

Do 2014 

Projekti v razvoj mehkega dela ponudbe 
5. Mladinski center Mladini dati ustrezno 

organiziranost in prostore 
Občina Mengeš 
mladinski klub 

15.000 EUR Občinska sredstva Do leta 2012 

6. Mini TIC center Pospešitev turistične ponudbe TD 
Občina Mengeš 

12.000 EUR Občinska sredstva 2012-2020 

7. Gozdna učna pot Gozdna učna pot OŠ, Občina Mengeš, 
TD 

25.000 EUR Občinska sredstva, 
Državna ali evropska 
sredstva 
 

Do leta 2014 

8.  Brezžična internetna točka Obveščanje javnosti, turistov o 
dogodkih v kraju in Srcu  
Slovenije 

Občina Mengeš, 
RC Litija 

3.500 EUR  Državna sredstva 2011 

 

 

ŠENTRUPERT 
Št. Aktivnost Cilj Nosilec izvedbe (in 

partnerji) 
Okvirna ocena stroška Vir 

financiranja 
Obdobje 

Infrastrukturni projekti 
1. Muzej na prostem – kozolci Prestavitev propadajočih 

kozolcev in njihova muzejska 
predstavitev  

Občina Šentrupert 612.000 EUR 50 % Občinska 
sredstva, 50% 
Evropska sredstva  
(ESRR) 

2010-2012 

2. Obnova Barbove graščine na Veseli 
Gori 

Ureditev prostorov Barbove 
graščine na Veseli Gori za 
potrebe Centra odličnosti 
lesarskih veščin in znanj 

Občina Šentrupert 150.000 EUR Državna sredstva 
Občinska sredstva  

2013 

3. Prenova trga v Šentrupertu Prenova trga pred cerkvijo v 
Šentrupertu in zagotovitev 
boljšega prireditvenega prostora 
za oživitev trškega jedra. Prenova 
kulturnega centra.  

Občina Šentrupert 3.000.000 EUR Državna sredstva 
Občinska sredstva 

2013-2015 

4. Medgeneracijski center  Zgraditev medgeneracijskega 
centra (dom za starejše občane, 

Javno-zasebno 
partnerstvo 

5.000.000 EUR Zasebna sredstva  
Občinska sredstva  

2014 



 
 
 

lekarna, knjižnica, e-točka, 
slaščičarna…)  

Projekti v razvoj mehkega dela ponudbe 
5. Javni zavod (oz. organizacija) za 

področje turizma v občini 
Šentrupert 

Ustanovitev organizacije, ki bo 
skrbela za vodenje in izvajanje 
programa muzeja na prostem, 
galerije v OŠ, skrbništvom 
kulturnega doma …  

Občina Šentrupert 40.000 EUR / leto Občinska sredstva  2011- 

6. Gornjedolenjska vinsko-turistična 
cesta (GDVTC) 

Prenova in zamenjava prometne 
signalizacije za GDVTC  

Občina Sevnica, 
partnerji Občine 
Šentrupert, Mokronog-
Trebelno in Krško 

5.200 EUR (elaborat) Občine Sevnica, 
Krško, Mokronog-
Trebelno in 
Šentrupert v 
sorazmernih deležih 

2011-2013 

 

 

ŠMARTNO PRI LITIJI 
Št. Aktivnost Cilj Nosilec izvedbe (in 

partnerji) 
Okvirna ocena stroška Vir 

financiranja 
Obdobje 

Infrastrukturni projekti 
1. Prenova gradu Bogenšperk in 

grajskih pristav 
Celostna vsebinska in 
programska prenova gradu, 
muzeja 
Vzpostavitev sodobne turistične 
ponudbe (restavracija z 
prenočitvenimi kapacitetami, 
kongresno, znanstveno središče) 
Širitev dejavnosti javnega zavoda 
Povečati prepoznavnost gradu in 
območja Srca Slovenije  

Občina Šmartno pri 
Litiji in Javni zavod 
Bogenšperk 
Partnerji: Narodni  
muzej Slovenije, 
Slovenski etnografski 
muzej, Tehniški muzej 
Slovenije 

5.000.000 EUR Državna sredstva 
Evropska sredstva 
 

2013-2016 

Projekti v razvoj mehkega dela ponudbe 
2.  RAZVOJ MUZEJSKE TRGOVINE 

na gradu Bogenšperk 
Razvoj produktov povezanih z 
dediščino gradu in lokalnega 
okolja 

Javni zavod Bogenšperk 
Partnerji: Narodni  
muzej Slovenije, 
Slovenski etnografski 
muzej, Tehniški muzej 
Slovenije 

20.000 EUR Državna sredstva 
Evropska sredstva 
 

2013-2016 



 
 
 

 
 
 

TRZIN  
Št. Aktivnost Cilj Nosilec izvedbe (in 

partnerji) 
Okvirna ocena stroška Vir 

financiranja 
Obdobje 

Infrastrukturni projekti 
1.   Jefačenkova domačija Stalna razstava, muzej, etnološka 

dediščina 
Občina, TD 599.473 EUR Občinska sredstva 

Državna sredstva  
2011-2013 

2.  Rekonstrukcija Mengeške ceste in 
povezava kolesarskih poti 

Povezava kolesarskih poti UE 
Domžale   

Občina, ŠD 939.564 EUR Občinska sredstva 
Državna sredstva  

2011-2013 

3. Vhod v ŠRC in parkirišče Boljše možnosti za šport in 
rekreacijo 

Občina, ŠD 111.625 EUR Občinska sredstva  2011 

Projekti v razvoj mehkega dela ponudbe 
4. Rezbarski center in izpiti NPK            Ponudba sodelovanja in prikaz 

rezbarske dejavnosti 
TD, RIC, OT  Zasebna sredstva 

RIC, Obrtna zbornica 
2011-2013 

5. Gozdna učna pot Gozdna učna pot OŠ, OT, TD 440 EUR Občinska sredstva 2011 
6.  
 

Brezžična internetna točka  Obveščanje javnosti, turistov o 
dogodkih v kraju in Srcu 
Slovenije 

OT, RC Litija 6.135 EUR l. 2011 
135 EUR/leto od l. 2012 
dalje 

Občinska sredstva 2011- 



Strategija 
razvoja in trženja turizma 

Srca Slovenije 
kot turistične destinacije

Srce Slovenije označuje območje osrednjega dela Slovenije, ki nudi mnogo zanimivih doživetij. 
Srce Slovenije dviguje ustvarjalni potencial prostora in kakovost bivanja. 

www.srce-slovenije.si
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