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1. UVOD 
 
Turizem je že leta gospodarska dejavnost z najvišjo stopnjo rasti na svetu in 
obenem eden najbolj perspektivnih temeljev vsestranskega razvoja družbene 
skupnosti. Enako kot v svetu vendar z nekoliko nižjo stopnjo rasti velja to 
dejstvo tudi za Evropo. Slovenija ima znotraj Evrope poseben status regije, ki 
ima odlično geografsko lego je dostopna in predvsem ekološko neoporečna 
vendar doslej ni znala promovirati in prezentirati svojih resursov ter svojih 
primerjalnih prednosti ponuditi na turističnem trgu. Med drugim je bilo 
zaostajanje tudi posledica nerazvite infrastrukture, kar je predpogoj za kvalitetno 
ponudbo. S sprejemom strateških razvojnih dokumentov za področje turizma do 
leta 2013 je Slovenija opredelila ključne dejavnike razvoja ter usmeritve, ki bodo 
pospešile razvoj te dejavnosti. Strateške usmeritve države se morajo nadaljevati 
tudi na nivoju lokalnih skupnosti. Turizem se začne prav tam. 
Razvoj turizma temelji na različnih lokalnih turističnih privlačnostih in dejavnikih. 
Poleg naravnih, zgodovinskih in kulturnih privlačnosti prihaja v ospredje 
inovativna turistična ponudba z izgrajenimi turističnimi atrakcijami in 
privlačnostmi. 
 
Investicije v turizem imajo multiplikativne učinke; pojavijo se v mnogih 
spremljajočih gospodarskih dejavnostih od trgovine, transporta, servisnih 
dejavnosti, gradbeništva ... Zato je investiranje v turizem pomemben dejavnik 
pospeševanja gospodarske rasti na dolgi rok. Turizem je strateška dejavnost in 
kot taka se ne sme razvijati stihijsko ampak skladno z drugimi razvojnimi 
dejavnostmi posamezne lokalne skupnosti, destinacije oziroma države. 
V času globalizacije, ki že kaže tudi negativne posledice predvsem na majhnih 
gospodarstvih kot je slovensko bo potrebno prestrukturirati ponudbo v smeri 
ohranjanja originalnosti obstoječih resursov in predvsem izpostavljanja 
konkurenčnih prednosti ter nadgradnje v smislu razvoja dejavnosti in učinkovitih 
tržnih aktivnosti. Turizem je gospodarska dejavnost, ki lahko kljubuje izzivom 
tega časa na globalnem trgu. Atrakcije, zgodbe, kultura, zgodovina ... so lahko 
promovirane in prezentirane le tam kjer so nastale in kjer bodo ostale. 
Podjetniški nagibi ali bolje rečeno nuja preživetja lahko preselijo celo 
gospodarsko dejavnost na drugi konec sveta; doživetja danosti, ki jih nudi okolje 
kjer so nastale in obstajajo pa je možno podoživljati le v tem istem okolju. 
Z razvojem turizma po načelu trajnostnega – sonaravnega razvoja ohranjamo 
obstoječe resurse ter jih ustrezno valoriziramo.  
 
Idrija je polna takih danosti; polna je dediščine, ki sega tako v kulturo, 
zgodovino, naravo in polna je zgodb. Več kot dovolj je razlogov, da se opredeli 
do vseh teh danosti jih definira in obogati z inovativnim razvojem ter ponudi trgu 
z učinkovito promocijo in trženjem. 
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Idrija potrebuje strategijo razvoja in trženja turizma, ki bo spodbudila uporabo 
turizma kot način zviševanja kakovosti življenja za prebivalce, povečala učinek 
turizma na gospodarstvo, razvila partnerstva, ki bodo v najboljši meri izkoriščala 
danosti in vire, kontinuirano izboljševala kakovost in dobro vrednost, izboljševala 
konkurenčnost, izpostavljala usmerjenost na potrošnika, še posebej pri razvoju 
blagovne znamke in pozicioniranju in skrbela za trajnostni razvoj – upoštevaje 
potrebe obiskovalcev, gospodarstva in skupnosti. 
 
Strategija pa seveda ne pomeni avtomatično rešitev problemov. Strategija je 
dokument, ki opominja, kam smo namenjeni, kakšni so glavni cilji in kako jih 
želimo dosegati. Je okvirno začrtana pot, ki ji moramo slediti. Strategija služi kot 
okvir poslovnim odločitvam oziroma je podpora pri odobritvi ali zavrnitvi le-teh; 
obenem predstavlja temelj nadaljnjega načrtovanja. Strategije ne smemo 
zamenjevati s Poslovnim načrtom. 
 
Strateški načrt je temelj za Poslovni načrt. Poslovni načrt je dokument, ki 
vsebuje celovito in podrobno obrazložitev poslovanja oragnizacije, investiranja v 
posel z oceno pričakovanih učinkov in variantnih rešitev za potencialne rizične 
situacije, ki jih prinaša prihodnost. Vsebuje jasno opredeljene cilje in taktike s 
katerimi namerava te cilje doseči. Dobro pripravljen poslovni načrt zmanjšuje 
poslovna tveganja in povečuje izkoriščanje poslovnih priložnosti. 
 
Po potrditvi strategije na občinskem svetu sledi izdelava poslovnega načrta za 
izvajanje strategije, ki ga sestavi upravljalec turistične dejavnosti v občini glede 
na razpoložljive danosti (sredstva, kadri). Vsebine za delo lahko vnaša iz 
Akcijskega načrta, ki je del te strategije in kjer so opredeljene konkretne 
aktivnosti in naloge po posameznih  področjih dela. 
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2. Povzetek projekta    
 
Strategija trženja turizma v občini Idrija 2009-2015 obsega več poglavij, ki si 

sledijo v logičnem zaporedju, se nadgrajujejo in zaključijo s popisom konkretnih 

aktivnosti za realizacijo ciljev. 

Analiza stanja povzema situacijo na področju turistične ponudbe in 

povpraševanja v razdobju zadnjih nekaj let. S študijo nosilne zmogljivosti je 

opredeljena trenutna stopnja obremenjenosti področja, ki v razmerju do zgornje 

meje obremenitve opredeljuje možne smeri razvoja in kapacitete. V sklopu tega 

poglavja so prikazani podatki in opisi primerljivih destinacij in v povzetku SWOT 

analiza, ki predstavlja osnovo za postavitev strateških ciljev. 

Vizija in cilji razvoja niso omejeni samo na trženjsko komponento turizma. 

Uspešnost trženja turizma je odvisna tudi od turistične infrastrukture – resursov, 

kapacitet in kvalitete. Tako so cilji tudi opredeljeni: definirani so za vsako 

komponento turističnega razvoja ter izraženi s kvalitativnimi in kvantitativnimi 

merili. 

Pot do realizacije ciljev je predmet razvojne strategije, kjer so predstavljeni 

trendi razvoja turizma v nadaljevanju pa so skozi strateške razvojne usmeritve 

ter štiri stebre razvoja obravnavani proizvodi, programi ter infrastruktura. V 

zaključku poglavja so opredeljeni ključni naložbeni projekti, izdelane ocene 

potrebnih naložb ter izračuni učinkovitosti. 

Oblikovanje blagovne znamke destinacije je ena od ključnih nalog 

turističnega razvoja zato ji je posvečeno posebno poglavje, v katerem je 

postavljena tudi strategija trženja. 

Strategijo trženja turizma v občini Idrija zaključujeta poglavje o upravljanju in 

organiziranosti ter akcijski načrt. 
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3.  ANALIZA STANJA 

3.1 Glavne ugotovitve iz analize okolja 

3.1.1  Izhodiščno stanje 
 
Idrija se nahaja v vzhodnem delu predalpske Slovenije na nadmorski višini 335 
metrov in zaseda območje veliko 294 km2. Razvila se je v kotlini sredi hribovite 
in z lesom bogate pokrajine. Mesto Idrija leži v naravni tesni, ob sotočju reke 
Idrijce in Nikove, ob tektonski prelomnici, kjer se stikata predalpski in kraški 
svet. Strma pobočja so vrezana v apnenčeve in dolomitne kamnine, na katerih so 
se razvili kraški pojavi, kot so kraške jame, vrtače, brezna in kraški izviri. Idrija 
je orografsko stičišče in tektonsko aktivno ozemlje, ki se nahaja na tektonski 
prelomnici imenovani Idrijski  prelom, ki poteka od Tilmenta v Furlaniji preko 
Tolmina in Idrije do Čabra. Prelom je nastal kot posledica izpodrivanja jadranske 
litosferske plošče pod evropsko celino. 
 
Najstarejše rudarsko mesto v Sloveniji je zraslo sočasno z razvojem rudnika 
živega srebra, drugega največjega na svetu. Kljub preusmeritvi v sodobne 
industrijske panoge ohranja žive vezi s 500-letnimi rudarskimi tradicijami ter kot 
občinsko središče združuje pomembne upravne, izobraževalne, kulturne in druge 
javne funkcije. 

3.1.2  Prometna infrastruktura 
 
Zaradi ujetosti v predalpsko hribovje in odmaknjenosti od glavnih slovenskih 
cestnih povezav se Idrija zdi precej oddaljena od večjih centrov, h katerim njeno 
prebivalstvo gravitira, čeprav jo od prestolnice Ljubljane loči le 58 km. Prav ta 
odmaknjenost je omogočila razvoj unikatnega bisera slovenskega podalpskega 
sveta, ki ponuja raznobarvna doživetja.  
 
Umeščenost v hribovito pokrajino je botrovala, da je čez Idrijsko dolino potekala 
pomembna prometnica,  t.i. »Keltika«, ki povezuje osrednjo Slovenijo z 
zahodnimi predeli države oz. z Italijo. 
 
Poleg že omenjene »Keltike«, ki poteka od Ljubljane preko Logatca in Idrije do 
Tolmina in Kobarida na zahodu, Idrija ima še naslednje pomembne povezave z 
okoliškimi pokrajinami, in sicer: 
 

• iz Cerkna čez prelaz Kladje - povezava s Poljansko dolino, Škofjo Loko in 
Gorenjsko 

• iz Idrije preko Žirov v Poljansko dolino 
• iz Idrije preko Godoviča in Črnega vrha – povezava z Ajdovščino in 

Primorsko 
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V preteklih letih je bilo vloženo mnogo naporov in finančnih sredstev za ureditev 
glavnih prometnih povezav na Idrijskem, ki so v preteklosti predstavljale 
omejitveni dejavnik za razvoj idrijskega turizma kakor tudi celotnega 
gospodarstva. 
 
Spodaj so prikazane oddaljenosti Idrije od pomembnejših mest v regiji: 
 

• Cerkno – 20 km, 25 min 
• Ajdovščina – 32 km, 45 min 
• Škofja Loka – 60 km, 1h 10 min 
• Logatec – 28 km, 30 min 
• Tolmin – 46 km, 55 min 
• Nova Gorica -  55 km, 1h 10 min 
• Postojna – 37 km, 50 min 

 
Občina Idrija je prepletena s 447,2 km javnih cestnih površin. Le 12,6 % teh 
predstavljajo državne ceste, medtem ko je 87,4 % občinskih cest.  Bolj natančna 
struktura cestne infrastrukture v Idriji je prikazana v naslednji tabeli. 
 
Tabela 1: Javne ceste v občini Idrija v letu 2006 
 

kategorija ceste dolžina 
(km) 

Državne ceste 56,5 

glavne ceste II - G2 21,2 

regionalne ceste I - R1 12,5 

regionalne ceste III - R3 22,8 

Občinske ceste 390,7 

lokalne ceste - LC 161,9 

zbirne mestne ceste - LZ 1,2 

mestne (krajevne) ceste - LK 16,4 

javne poti - JP 211,2 

Javne ceste - SKUPAJ 447,2 
Vir: SURS, 2008 
 

3.1.3 Demografske značilnost 
 
Za občino Idrija je v zadnjih desetih letih značilno skoraj nespremenljivo število 
prebivalcev, ki se giblje okoli 11.950. V letu 2007 je  v Idriji živelo 11.989 
prebivalcev, oz. 0,6 % vseh prebivalcev Slovenije. Letne spremembe v številu so 
minimalne, stopnja priseljevanja oz. odseljevanja je zelo nizka, naravna stopnja 
smrtnosti je na enakem nivoju kot stopnja natalitete, tako da Idrija skrbi za 
konstantno ohranjanje števila prebivalcev na nivoju občine. V letu 2007 je 
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zabeležena nekoliko višja rast števila prebivalcev, kot v preteklih letih, kar je 
posledica vsesplošnega dviga stopnje rodnosti na nivoju celotne države.  
Tabela 2: Gibanje števila prebivalstva v občini Idrija med leti 1998 do 2007 
 

   
  

moški ženske skupaj 

1998 5909 6074 11983 
1999 5912 6067 11979 
2000 5908 6064 11972 
2001 5906 6078 11984 
2002 5907 6060 11967 
2003 5921 6038 11959 
2004 5924 6021 11945 
2005 5902 6001 11903 
2006 5945 5985 11930 
2007 5975 6014 11989 

Vir: SURS, BSP 2008 
 
Starostna struktura prebivalstva Idrije pokaže, da skoraj 15 % prebivalstva 
predstavljajo otroci do 15 let starosti, 12,5 % predstavlja skupina mladostnikov 
(srednješolcev in študentov) med 15 in 24 letom starosti, 30 % prebivalstvo med 
25 in 45 leti, 26 % prebivalci v starostni skupini 45 do 65 let ter 17 % 
prebivalstvo starejše od 65 let. Iz povedanega lahko zaključimo, da Idrijo 
zaznamuje precej stara prebivalstvena piramida, kar lahko v prihodnosti deluje 
negativno na razvoj gospodarstva in turizma v občini. Mladi se namreč po 
zaključenem šolanju pogosto odločijo za življenje v drugih občinah, večjih 
mestnih središčih, ki jim ponujajo več in bolj raznovrstne možnosti zaposlovanja. 
 
Tabela 3: Število prebivalcev v občini Idrija v drugi polovici leta 2007 
 

starost 0-4  5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 
Moški 263 288 349 378 394 486 486 486 490 484 428 
Ženske 245 268 261 330 389 423 381 420 413 392 409 
SKUPAJ 508 556 610 708 783 909 867 906 903 876 837 
starost 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100 + SKUPAJ 
Moški 458 270 276 201 162 64 37 9 5 - 6014 
Ženske 471 257 340 286 289 205 128 48 18 2 5975 
SKUPAJ 929 527 616 487 451 269 165 57 23 2 11989 
Vir: SURS, 2008 
 
Iz spodnjega grafa vidimo, da je do 65-tega leta starosti število moških nekoliko 
višje kot število žensk. Pri obeh spolih pa je opazno povečanja stopnja umrljivosti 
po 65 letu starosti. Pri moških je stopnja umrljivosti še večja kot pri ženskah, kar 
lahko delno razložimo z dejstvom, da je velika večina moške populacije delala v 
danes zaprtem rudniku živega srebra, kar je imelo negativen vpliv na 
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zdravstveno stanje, povečanje števila obolenj povezanih z rudarskim načinom 
življenja ter posledično povečano smrtnost v relativno nizki starosti. 
 
Graf 1: Starostna struktura prebivalstva v občini Idrija v drugi polovici leta 2007 
 

 
Vir: SURS, 2008 

 

3.1.4 Gospodarska struktura 
 
V Idriji je v mesecu februarju 2008 bilo 6.102 delovno aktivne osebe. 92,4 % je 
bilo zaposlenih v podjetjih, organizacijah, gospodarskih družbah in pri 
samozaposlenih osebah, medtem ko je 7,6 % bilo samozaposlenih.  Le 2,8 % 
vseh zaposlenih so predstavljali kmetje, kar kaže na visoko stopnjo zaposlenosti 
v sekundarnih in tudi terciarnih dejavnostih.  
 
Tabela 4: Delovno aktivno prebivalstvo v občini Idrija v februarju 2008 
 
občina  delovno 

aktivno 
prebivalstvo 

zaposlene osebe samozaposlene osebe 
skupaj v podjetjih, 

družbah in 
organizacijah 

pri 
samozaposlenih 
osebah 

skupaj samostojni 
podjetniki 
posamezniki 

osebe, ki 
opravljajo 
poklicno 
dejavnost 

kmetje 

Idrija 6102 5640 5349 291 462 261 32 169 

Vir: SURS, 2008 
 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v letu 2007 najnižja 
stopnja brezposelnosti bila zabeležena v občini Idrija in je znašala 2,7 %. 
Povprečne neto in bruto plače so se gibale nekoliko pod slovenskim povprečjem. 
Tako je povprečna neto plača v Idriji v februarju 2008 znašala natanko 805,09 
EUR, kar predstavlja 93,1 % slovenskega neto povprečja. Najnižje plače u Idriji 
so prav v gostinski dejavnosti in znašajo le 571,34 EUR neto, kar znaša le 71 % 
Idrijskega neto povprečja.  
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Tabela 5: Povprečne neto in bruto plače v Idriji v februarju 2008 po dejavnostih 
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neto 
plača 

750,15 588,77 849,05 571,34 986,18 1.042,53 1.063,24 981,50 882,70 805,09 864,50 

bruto 
plača 

1.106,39 851,69 1.315,85 838,19 1.517,78 1.649,36 1.633,74 1.530,90 1.341,60 1.210,73 1.325,73 

Vir: SURS, 2008 
 
Najnovejši podatki za prvo trimesečje leta 2008 kažejo dodaten padec 
brezposelnosti, saj naj bi registrirana brezposelnost v Idriji znašala le 1,8 %, kar 
je precej pod slovenskim poprečjem, ki je v istem obdobju znašalo 6,9 %.  
 
Relativno visoke povprečne plače in nizka stopnja registrirane brezposelnosti 
ustvarjajo pri lokalnem prebivalstvu splošni občutek zadovoljstva z življenjskim 
standardom, zaradi česar je podjetništvo relativno slabo razvito. Splošno 
pomanjkanje podjetniške iniciative in  podpovprečne plače v dejavnosti 
gostinstva in turizma predstavljajo dodatno oviro za razvoj turistične ponudbe na 
Idrijskem. 
 

3.2 Povzetek dosedanjih študij za destinacijo Idrija 
 

3.2.1 Smaragdna pot 
 
Strategija trženja produkta Smaragdna pot je bila izdelana leta 2001. Sama ideja 
se je začela razvijati najprej kot nadgradnja koncepta Doline Soče v Gornjem 
Posočju, v nadaljevanju se je razširila na Idrijo in Cerkno, potem pa se je na 
osnovi dogovora skozi regijski razvojni program potrdila kot konceptualni okvir 
razvoja turizma na celotnem območju statistične regije Goriška in kot taka tudi 
uskladila z akcijo Next Exit na nacionalnem nivoju (ki jo od leta 2002 izvaja 
Slovenska turistična organizacija).  
Cilj trženjske strategije je bil oblikovati učinkovit in aplikativen model in 
konkreten načrt trženja turistične ponudbe vzdolž Smaragdne poti, ki bo 
maksimalno optimalno in uspešno valoriziral njene ključne atribute, pri tem 
upošteval vse aktualne trende na mednarodnem turističnem trgu na strani 
ponudbe in povpraševanja ter gradil na aktivnem javno-zasebnem partnerstvu. 
Trženjska strategija obravnava območje štirih upravnih enot (Tolmin, Idrija, 
Nova Gorica in Ajdovščina), ki jih sestavlja skupaj 12 občin (upravno enoto 
Tolmin sestavljajo občine Bovec, Kobarid in Tolmin, upravno enoto Idrija občini 
Cerkno in Idrija, Novogoriška upravna enota združuje občine Kanal, Brda, Miren-
Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba ter Mestno občino Nova Gorica, upravna enota 
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Ajdovščina pa vsebuje občini Vipava in Ajdovščina). Teh 12 občin v dokumentu 
obravnavamo kot eno območje prihoda turistov oziroma destinacijo zaradi 
motivov prihoda gostov v to destinacijo - t.j. raznolika ponudba športnega, 
zabaviščnega, zgodovinskega, eko, kulturnega in drugih zvrsti turizma v 
obravnavanem območju.  
Glavne značilnosti turistične destinacije Smaragdna pot so: 
 

1. Smaragdna pot predstavlja edinstveno kombinacijo privlačnega 
naravnega okolja, v katerega so umeščeni posamezni prepoznavni 
turistični centri   

2. Smaragdna pot ima izredno močen povezovalni in zelo razpoznaven 
element - reko Soča 

3. Destinacija vzdolž reke Soče velja na slovenskem in tudi širšem 
evropskem turističnem trgu za avtentično, trajnostno naravnano, 
privlačno in turistično popularno destinacijo (ki je v skladu s trendi na 
mednarodnem turističnem trgu) 

 
Destinacija je prepoznavna po nekaj močnih, prepoznavnih in konkurenčnih 
turističnih proizvodih (igralništvo in zabava, aktivna športna ponudba – še 
posebej vodni športi, vino in kulinarika, naravna, kulturna in tehniška dediščina) 
 
Glavne priložnosti turistične destinacije Smaragdna pot so: 
 

1. Povezovanje turizma, kmetijstva in storitvenih dejavnosti; 
2. Čezmejno sodelovanje; 
3. Destinacija je v bližini pomembnih emitivnih trgov; 
4. Velik potencial domačega trga; 
5. Uravnotežen in trajnostno naravnan razvoj destinacije; 

 
Aktiven (in v skladu s trendi) razvoj proizvodov tematskega, ekološkega, 
kulturnega, športnega, zabaviščnega in izobraževalnega turizma. 
 

3.2.2 Študija za ustanovitev LTO Cerkno-Idrija 
 
Študija je bila izdelana na podlagi 30. julija 1998 sprejetega Zakona o 
pospeševanju turizma (ZPT, objavljen v Uradnem listu RS št. 57/98). Zakon je 
zadosti kvalitetno urejal področje turizma in nas uvrščal med dežele, ki imajo to 
dejavnost normativno urejeno.  
 
Bistvene poudarke ZPT bi lahko zgostili takole:  
 

• zelo jasno je definirana vsebina pospeševanja turizma 
• jasno so določeni nosilci pospeševanja turizma  
• jasno je predpisana organiziranost nacionalne mreže - LTO  
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• jasno so določeni pogoji za pridobitev statusa turističnega 
območja 

• jasno so določeni viri financiranja na lokalni in na nacionalni ravni. 
• opredeljena so merila za pridobitev statusa društva, ki deluje v 

javnem interesu 
• jasno so opredeljeni pogoji za delo pomembnih, s turizmom 

povezanih dejavnosti  
  
Lokalna turistična organizacija (LTO) je bila po Zakonu o pospeševanju turizma 
osnovna celica nacionalne organiziranosti na področju turizma. Šele ustanovitev 
LTO daje občini/nam ob izpolnjenih ostalih predpisanih pogojih možnost, da 
zaprosijo za status zaokroženega turističnega območja. Šele podeljen status je 
namreč tisti, ki lokalnim skupnostim, ki vidijo v turizmu eno izmed pomembnih 
možnosti razvoja, daje prednosti, ki jih prinaša zakon (ZPT). 
 
Osnovna izhodišča ustanovitve LTO Idrija – Cerkno so bila: usklajevanje razvoja, 
koordinacija pri oblikovanju ponudbe v učinkovito celoto in izboljšanje 
promocijskih aktivnosti. 
 
Do realizacije cilja te študije ni nikoli prišlo saj sta se občini razdružili. V Idriji 
tako sedaj s turizmom upravljata ICRA (razvojna agencija), ki vodi tudi TIC 
(turstično informativni center) ter občina; občina Cerkno pa je ustanovila svojo 
LTO. 
 

3.2.3 Študija Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe 
 
Tako kot je bil kasneje v letu 2001 oblikovan poseben turistični produkt 
Smaragdna pot in zanj izdelana študija, je že leta 1998 podjetje Hosting d.o.o. 
izdelalo študijo oblikovanja in trženja produkta Po poteh dediščine od Idrijce do 
Kolpe. Že samo ime študije pove, da je avtor povezal turistične atrakcije 
(zgodovinske, naravne, etnološke, gastronomske ...) na sicer zelo obsežnem 
geografskem področju od Cerkna in Idrije prek Logatca, Cerknice, Blok do 
Kočevja in Osilnice v zaokrožen turistični produkt. Poseben poudarek študija 
namenja dediščini omenjenega področja kot kulturni vrednoti. V študiji je 
oblikovan konkreten program komunikacijskih aktivnosti namenjenih trženju. 
Opomba: zaradi ustanovitve LAS sta kasneje občini Idrija in Cerkno izstopili iz 
projekta.  
 

3.3 Perspektive Idrijskega turizma skozi optiko 
razvojnih dokumentov 
 
(Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma - RNUST 2006-2011 in 
Strategije trženja slovenskega turizma 2007-2011) 
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Turizem za Slovenijo predstavlja še vedno v veliki meri neizkoriščeno možnost 
njenega gospodarskega in družbenega razvoja in prepoznavnosti v svetu, saj po 
relativnem obsegu turističnih kapacitet in po številu turističnih ponudnikov v 
Sloveniji kakor tudi po turističnem prometu in zaposlenosti (glede na danosti 
Slovenije) še vedno zaostaja za primerljivimi državami oziroma pokrajinami v 
Evropi. 
Strategija trženja slovenskega turizma 2007 – 2011 na podlagi podlagi 
Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma (RNUST), analize stanja in 
aktualnih trendov na področju turizma v Sloveniji, Evropi in svetu odgovarja na 
ključna vprašanja trženja slovenskega turizma v prihodnjem petletnem obdobju 
in  ponuja rešitve za prepoznane izzive in priložnosti. Te se lahko realizirajo le ob 
valorizaciji slovenskih danosti in posebnosti ob upoštevanju trendov v 
svetovnem turizmu ter aktivnem in pravilno zastavljenem udejstvovanju na 
mednarodnem turističnem trgu.  
 

3.3.1 Vizija Slovenije kot turistične destinacije 
 
Slovenija bo postala dežela z jasno in globalno prepoznavno turistično ponudbo, 
znano po svoji lokalni identiteti, ki se razlikuje od drugih destinacij predvsem 
po izredno ugodni geo-prometni umeščenosti in naravni klimatski, kulturni, 
kulinarični in zgodovinski pestrosti med Alpami, Mediteranom (z intenzivnimi 
posebnostmi Krasa) in Panonsko nižino. 
 
Slovenija bo postala turistična dežela, usmerjena na ciljne skupine gostov, ki 
v turistični ponudbi pričakujejo in zahtevajo visoko stopnjo raznolikosti 
doživetij (ki jih lahko doživijo v kratkem času), ohranjenost naravnih danosti, 
veliko kulturnih vsebin in pristnosti, ob hkratni višji kakovosti storitev. 
 

3.3.2 Trženjski cilji slovenskega turizma 

3.3.2.1 Kvalitativni cilji  
 
Kvalitativne cilje delimo na strateške - dolgoročne cilje: 
 
1. Povečanje prepoznavnosti Slovenije pri ciljnih (nišnih) segmentih 
povpraševanja   
2. Povečanje dostopnosti destinacije z vzpostavitvijo novih letalskih linij in 
plovnih linij 
3. Ublažitev sezonskosti povpraševanja z oblikovanjem proizvodov in 
storitev, ki predstavljajo motiv prihoda tudi izven glavnih sezon 
4. Razpršitev povpraševanja in zmanjšanje odvisnosti od treh ključnih tujih trgov 
– Italije, Nemčije in Avstrije (povečanje drugih tržišč in vsaj ohranjanje 
obstoječih treh primarnih trgov na sedanji ravni) 
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5. Doseči učinkovitejšo horizontalno in vertikalno povezanost slovenskih 
turističnih ponudnikov, predvsem na lokalni ravni, in povezanost le-te z 
državno ravnjo v fazi oblikovanja in trženja turistične ponudbe in s tem 
povečanje učinkovitosti (STO deluje kot pospeševalec in promotor 
ustrezne lokalne/regionalne organiziranosti in partnerskega sodelovanja 
pri destinacijskem menedžmentu) 
6. Izkoristiti geo-prometno pozicijo Slovenije za oblikovanje in trženje čezmejnih 
turističnih proizvodov z vključevanjem privlačnosti širše regije 
7. Pospešiti povečevanje obsega (večje število novih namestitvenih 
kapacitet, restavracij, gostiln, tematskih parkov, ipd.) in  kakovosti 
turistične ponudbe v Sloveniji (doseči “image” države s kakovostjo 
ponudbe “4* do 4*+”, če smo zdaj na ravni “3* do 3*+” … opomba: ni 
mišljeno samo hotelska kategorizacija) 
8. Pospešiti povečanje profesionalnosti in znanja v načrtovanju, 
oblikovanju, upravljanju in trženju turistične ponudbe 
 
In  
 
Kvalitativne operativne - kratkoročne cilje: 
 
1. Predsedovanje Slovenije EU leta 2008 izkoristiti kot odlično priložnost za 
povečanje prepoznavnosti Slovenije kot privlačne in urejene turistične dežele ter 
za povečanje učinkovitosti orodij tržnega komuniciranja v letu 2007 
2. Okrepitev promocijskih aktivnosti v povezavi z novimi letalskimi linijami 
(Slovenija kot avio destinacija) ter vzpostavitvi novih plovnih linij (Slovenija kot 
cruising destinacija) 
3. Vzpostavitev organiziranosti slovenskega turizma za učinkovitejše 
oblikovanje in trženje turistične ponudbe na lokalni ravni s povezavo do 
STO preko koordinacije na pokrajinski ravni  
4. Priprava tematske kampanje za oglaševalsko akcijo in komuniciranje s 
končnimi gosti (B2C) na srednje oddaljenih in predvsem  bližjih tržiščih v letu 
2007 
 

3.3.3 Ključni principi delovanja na področju trženja 
 
Dejstvo je, da Slovenija razpolaga z izredno raznoliko ponudbo, hkrati pa zaradi 
majhnosti in predvsem zelo omejenih kapacitet ne more nastopati na masovnih 
segmentih in trgih povpraševanja. 
Najboljši odgovor na takšno stanje na ponudbeni strani je torej usmerjanje na 
nišne segmente povpraševanja in nišne turistične proizvode znotraj 
celovitega sistema turističnih proizvodov Slovenije. 
 
Slovenija naj zato postane butik izredno raznolike (barvite) ponudbe 
nišnih turističnih proizvodov, ki so skladni z identitetnim sistemom 
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slovenske turistične ponudbe (majhna, barvita, izredno intenzivno 
raznolika …). 
 
 
STRATEŠKI TRŽENJSKI KONCEPT TVORIJO: 

3.3.3.1 Strategija diverzifikacije 
 
Strategija diverzifikacije, ki pomeni razvoj novih proizvodov in novih trgov; v 
prvi fazi predvsem razvoj novih proizvodov in dodelavo obstoječih za 
prevladujoče obstoječe trge in obstoječih proizvodov z inovativnimi 
dopolnitvami vendar na novih marketinških platformah (sestavljeni 
proizvodi, modularnost, fleksibilnost itd ...)za nove (oddaljenejše) trge 
(  za večjo raznovrstnost, raznolikost, privlačnost in s tem tudi izražanje 
lokalnih - slovenskih - posebnosti ponudbe ter povečanje obsega, varnosti ter 
dolgoročne stabilnosti povpraševanja po slovenski turistični ponudbi). 
Diverzifikacija se bo izvajala na ravni turističnih proizvodov tako, da se 
razširijo, izboljšajo in/ali na novo oblikujejo turistični proizvodi in storitve, ki 
bodo konkurenčni, tržno privlačni in ki bodo izhajali iz slovenskih edinstvenih 
prodajnih priložnosti (lokalnih posebnosti in prednosti) in turističnih trgov na 
način, da se razvijajo novi trgi in novi tržni segmenti, s poudarkom na iskanju in 
zadovoljevanju tržnih niš iz bolj oddaljenih in srednje oddaljenih trgov. 
 

3.3.3.2 Strategija diferenciacije 
 
Strategija diferenciacije, ki pomeni razlikovanje ponudbe s pomočjo 
jasne identitete, izrazito lokalnih - slovenskih - posebnosti in razvojem 
blagovne znamke ter z iskanjem jasnih in prepoznavnih točk 
razlikovanja od konkurenčnih destinacij (> za večjo učinkovitost trženja in 
bolj ciljno delovanje na trgu) 
Prioritetna naloga je jasna opredelitev identitete, ki je lastna zgolj Sloveniji, nato 
oblikovanje močne znamke Slovenije kot turistične destinacije z vzpostavitvijo 
preprosto razumljivega in učinkovitega odnosa do krovne znamke Slovenije kot 
države nato pa načrta njenega razvoja in upravljanja. 
 

Strategija partnerstev 
 
Strategija partnerstev, ki temelji na vzpostavitvi učinkovitih javno-
zasebnih partnerstev in sodelovanja od spodaj navzgor in zgoraj 
navzdol, t.i. srečujoči pristop ter doseganje horizontalne povezanosti ponudbe v 
integralne turistične proizvode in destinacije/pokrajine, ki bodo ponujali 
privlačna celostna doživetja za ciljne skupine gostov (  za doseganje sinergij, 
večjih trženjskih učinkov in kakovosti in širine doživetja za turiste).  
Strategija partnerstev se bo realizirala z vzpostavitvijo destinacijskega 
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menedžmenta na lokalni in pokrajinski ravni, ki ga bo STO spodbujala, 
predvsem na področju promocije, znanja in partnerskega financiranja 
trženjskih aktivnosti po posebej izdelanih pravilih, ter z vključitvijo 
pokrajinskih predstavnikov v programske in upravljavske organe STO. 
Ključna paradigma strategije je organiziranost od spodaj navzgor in stalna 
programska koordinacija. 
 

3.3.4 Ključne usmeritve za uspešnejše prihodnje trženjsko obdobje 
 
Nova trženjska strategija predvideva naslednje usmeritve: 
 
1. Jasno določa vsebino slovenske turistične ponudbe s sistemom 
destinacijskih in doživljanjskih turističnih proizvodov, temelječih na 
lokalnih posebnostih. 
 
2. Izpostavlja pomen lokalnih/pokrajinskih posebnosti Slovenije v 
njenih turističnih proizvodih, identiteti in vsebini sporočil, ki jih mora 
Slovenija komunicirati s ciljnimi trgi 
 
3. Vzpostavlja sistem znamke Slovenije kot turistične destinacije od 
spodaj navzgor – razvoj, komuniciranje in upravljanje znamke postavlja 
v središče poslovanja in trženja 
 
4. Vzpodbuja in usmerja k prvovrstni promociji, ciljno usmerjenemu 
trženju in kombinaciji tržnih orodij za doseganje maksimalnih tržnih 
učinkov na vložena sredstva trženja 
 
5. Vzpodbuja razvoj proizvodov in komunikacijski proces, ki je usmerjen 
k pozicioniranju Slovenije kot destinacije, ki igra na čustva in nudi 
doživetja   
 
6. Usmerja k oblikovanju in pripovedovanju zgodb 
 
7. Vzpodbuja in usmerja k intenziviranju trženja na bližnjih ciljnih trgih na b2c 
segment (torej do končnih, splošnih javnosti oziroma individualnega gosta) s 
podporo rednih in ciljno usmerjenih promocijskih kampanj 
 
8. Predlaga se vzpostavitev mreže partnerjev slovenskega turizma (specialistov v 
prodajnem sistemu) predvsem na srednje oddaljenih in odaljenih trgih in 
komuniciranje b2b(2c) na teh trgih   
 
9. Usmerja k trženju slovenske turistične ponudbe tudi s poudarkom na 
oddaljenih trgih ter aktivno razvija Slovenijo kot avio destinacijo in destinacijo za 
ladje na križarjenjih  
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10. Spodbuja iskanje in prilagajanje trženja nišnim segmentom 
 
11. Vzpostavlja sistem sodelovanja pri oblikovanju in trženju turistične ponudbe 
v obliki »public private partnership« na državni, regionalni in lokalni ravni, s 
poudarkom na destinacijskem menedžmentu kot osnovi za doseganje celovite 
kakovosti turističnega proizvoda 
 

3.3.5 Slovenski turistični proizvod 
 
Predpostavka te strategije trženja je, da je bistven predpogoj za učinkovito 
in uspešno trženje slovenske turistične ponudbe jasno določena vsebina 
turistične ponudbe oziroma konkretnih turističnih proizvodov Slovenije 
in vseh prednosti, kakovosti in bistvenih elementov razlikovanja, s 
katerimi lahko Slovenija uspešno konkurira na vse bolj zahtevnem 
mednarodnem turističnem trgu.  
Sistem slovenske turistične ponudbe in njenega tržnega komuniciranja na krovni 
ravni z vidika turistične ponudbe (aktivnosti in doživetij) sestavlja krovni splet 7 
prioritetnih celostnih turističnih proizvodov (in 2 dodatna turistična proizvoda v 
razvoju), ki predstavljajo krovno podobo (»image«) slovenske turistične ponudbe 
z vidika proizvodov, ki jih ponuja. 
 

Prioritetni celostni (krovni) turistični proizvodi (7+2)  
 
Sestavljeni so iz posamičnih turističnih proizvodov Slovenije, ki so namenjeni 
konkretnejšemu tržnemu komuniciranju in pospeševanju prodaje aktivnosti in 
doživetij Slovenije do posameznih enako pomenskih ciljnih motivacijskih 
segmentov povpraševanja. Posamični konkretni turistični proizvodi torej 
pojasnjujejo, utemeljujejo in konkretizirajo krovni splet turističnih proizvodov 
Slovenije. 
 
Ti proizvodi so:  

• Aktivne počitnice in oddih 
• Mesta in kultura 
• Naravno okolje, ekoturizem in turizem v vaseh 
• Gastronomija 
• Zdravje in dobro počutje 
• Poslovni turizem 
• Zabaviščni turizem 

 
ter 2 dodatna turistična proizvoda v razvoju: 

• Ponudba za zahtevnejše 
• Ponudba za mlade 
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Posamezni primarni in dodatni celostni turistični proizvodi so sestavljeni iz 
posamičnih turističnih proizvodov (aktivnosti in doživetij Slovenije), ki glede na 
svojo vsebino zadovoljujejo posamezne enako-pomenske motivacijske ciljne 
skupine gostov. 

Sestavljeni turistični proizvodi  
 
Na ravni Slovenije so lahko sestavljeni iz različnih posamičnih, pokrajinskih in 
delnih turističnih proizvodov. Namenjeni so konkretnemu tržnemu komuniciranju 
in pospeševanju prodaje do konkretnih motivacijskih ciljnih skupin ali 
posameznih tržnih niš. Niso fiksni del sistema trženja turističnih proizvodov, 
lahko so najbolj kreativni in dinamični del trženja slovenske turistične ponudbe 
tako na konkretni prodajni ravni kot na »image« ravni pri oblikovanju različnih 
tematskih programov in projektov, ki se lahko spreminjajo in dodajajo vsako leto 
pri trženju slovenske turistične ponudbe in dopolnjujejo osnovni sistem 
turističnih proizvodov v skladu s krovno podobo identitete turistične ponudbe 
Slovenije. Nekaj primerov: Fly&discover Slovenija, Next exit, Družinske 
počitnice, Zabaviščni turizem ... 
DELNI/PARCIALNI TURISTIČNI PROIZVODI - najožje določeni in najmanj 
sestavljeni turistični proizvodi. Predstavljajo posamezno vrsto turistične ponudbe, 
ki je namenjena zadovoljitvi posamične delne potrebe turistov. Delni turistični 
proizvodi so izvajalci konkretne turistične ponudbe na lokalni in podjetniški ravni, 
zato je zelo pomembno, da so izvajani in podajani kakovostno in privlačno, kajti 
skozi njih turisti doživljajo kakovost in privlačnost turistične ponudbe Slovenije, v 
tržnem komuniciranju in pospeševanju prodaje pa so namenjeni konkretnim 
prodajnim aktivnostim in informiranju ciljnih skupin gostov. Nekaj primerov: 
Hoteli, Turistične kmetije, Igralnice, Kampi, Naravni parki ... 
 

3.4 Turizem ponudbe Idrije 

3.4.1 Turistična infrastruktura 
 
 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije Idrija razpolaga z zelo 
majhnim številom objektov z nastanitvenimi kapacitetami, ki so osnova za 
kvaliteten razvoj turizma. V letu 2004 je Idrija imela v ponudbi 37 sob z 96 
ležišči v objektih različnih tipov (hotel, gostišča, turistične kmetije…) in kvalitete.  
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Tabela 6: Namestitvene kapacitete v Idriji v letih 2004 do 2007 (stanje v 
avgustu) 
 

  število sob število postelj 

2004 37 96 

2005 38 101 

2006 27 84 

2007 45 131 

Vir: Surs, 2008 
 
Ponudba se je do leta 2007 nekoliko izboljšala, vendar še vedno v nezadostnem 
obsegu, da bi bil viden večji vpliv na turistične kazalnike (predvsem imamo v 
mislih povečanje prihodov turistov in realiziranih nočitev). Takrat je Idrija 
ponujala namestitev v 45 sobah na 131 ležiščih. 
 
Največji delež ležišč naj bi predstavljale namestitvene kapacitete v okvirju 
gostišč, in sicer 30,5 %. Sledijo hotelske kapacitete, ki predstavljajo le 18,3 % 
vseh kapacitet, planinski domovi in koče s 16,8 %, turistične kmetije s 13,7 %, 
apartmaji s 11,5 % in penzioni s 9,2 %. 
 
Tabela 7: Struktura nastanitvenih kapacitet v Idriji avgusta 2007 
 
nastanitvene kapacitete število sob število ležišč delež ležišč 

(%) 
Hoteli (*****) 11 24 18,3 

Penzioni (***) 6 12 9,2 

Gostišča (**/***) 15 40 30,5 

Apartmaji (**) 3 15 11,5 

Turistične kmetije (2 jabolka) 6 18 13,7 

Planinski domovi in koče 4 22 16,8 

SKUPAJ 45 131 100,0 

Vir: Surs, 2008 
 
Kvaliteta namestitvenih kapacitet je nezadostna, saj je večina sob kategorizirana 
z 2 -3 zvezdice oz. z 2 jabolkoma v primeru turističnih kmetij. Izstopa le hotelski 
objekt – Kendov dvorec, ki je visoke kvalitete, s 5 zvezdicami, vendar so njegove 
kapacitete omejene in nezadostne, čeprav predstavljajo več kot 18 % vseh 
kapacitet v Idriji, saj hotel razpolaga le s 24 ležišči. Hotel je v lasti lokalnega, 
multinacionalnega podjetja Hidria in ga večinoma zasedajo poslovni gostje -. 
Poslovni partnerji podjetja na obisku v Idriji.  
 
Poleg problema pomanjkanja namestitvenih kapacitet, se občina Idrija srečuje še 
z enim problemom, katerega je v okvirju te Strategije potrebno še posebej 
izpostaviti, in sicer problemom spremljanja in registriranja ponudbe. Podatki o 
namestitvenih kapacitetah v Idriji, s katerimi razpolaga TIC Idrija se namreč 
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močno razlikujejo od uradnih statističnih podatkov. Vzrokov za to je veliko, 
vendar zaključek le eden, da je potrebno čim prej poskrbeti za usklajenost 
podatkov in zagotoviti prezentacijo realne slike idrijskega turizma. Podatki TIC-a 
o namestitvenih kapacitetah so predstavljeni v nadaljevanju. 
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Tabela 8: Namestitvene kapacitete v občini Idrija v letu 2008 
 

Vrsta nastanitve Naslov Kontakt Št. postelj Cena Opombe 
      
HOTELI       
      

Kendov dvorec***** 
Schlosshotels, 

Relais&Chateaux 

Na griču 2, 5281 
Spodnja Idrija 

tel.: 05 37 25 100, fax: 05 37 56 475 
e-mail: info@kendov-dvorec.com  

www.kendov-dvorec.com  

23 
10/2 
1/3 

1 posteljna: od 120-220 € 
2 posteljna od 150-280 € 

  
      

MLADINSKI 
HOSTLI 

    
 

      

CIU Nikolaj Pirnat 
Ulica IX. 

Korpusa 17, 
5280 Idrija 

tel.: 05 37 34 070 
fax: 05 37  34 089 

e-mail: info@ciu-np.si 
www.ciu-np.si  

44 
11/2, 2/3, 
2/4, 1/8 

Odrasli 1/2:13€, 1/3-5: 11€, 
1/8:9€ 

Mladina 1/2:12€, 1/3-5: 10€, 
1/8:8€ 

Člani IYHF 1/2:11€, 1/3-5: 
9€, 1/8:7€ 

Zajtrk 1,67€ 
Prehrana po 
dogovoru. 

CŠOD Vojsko 
Vojsko 21, 5280 

Idrija 

tel.: 05 37 42 030 
e-mail: csod.vojsko@guest.arnes.si 

vojsko@csod.si 
www.csod.si/domovi/vojsko/index.htm   

56 
4 pogradi v 

sobi 
  

samo čez 
vikend, obvezna 

najava 
Frankopanska 9, 
Ljubljana, tel.  
05 23 48 600 
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GOSTIŠČA S PRENOČIŠČI      
      

Gostišče 
Barbara*** 

Kosovelova 3, 
5280 Idrija 

tel.: 05 37 71 162, 041 716 701       
fax: 05 372 21 89    

e-mail: joze.medle@siol.net 
www.barbara-idrija.si  

20 
2/1, 2/2, 
2/3, 2/4 

2/1: 45€ 
2/2: 27€ 
2/3: 24€ 
2/4: 20€ 

Cene 
vključujejo 

zajtrk 

Gostilna pri 
Škafarju** 

Ulica sv. 
Barbare 9, 
5280 Idrija 

tel. 05 37 73 240, 041 698 093 
fax: 05 37 73 240 

e-mail: gostilnaskafar@siol.net; 
info@skafar.si 
www.skafar.si 

12 
2/3, 1/1, 
1/4+1 

25€/osebo  

  

Pizzerija in 
okrepčevalnica KUT 

Mestni trg 6, 
5280 Idrija 

tel.: 05 372 23 00 
e-mail: kut.doo@siol.net 

www.kut.si 

3 
1/2+1 

80 € za dve osebi  

Cena vključuje 
zajtrk 

Možnost 
polnega 
penziona 

Gostišče Metka** 
Črni Vrh 78, 

5274 Črni Vrh 
nad Idrijo 

tel./fax: 05 37 77 015 
e-mail: damijan.lampe@siol.net  

12 
6/2 

z zajtrkom 18,78€ 
polpenzion (HB): 22,96€ 

polni penzion (FB): 27,12€ 

Samo julij-
september! 

 

Okrepčevalnica s 
prenočišči Grošel** 

Vojsko 25, 
5280 Idrija 

tel.: 05 37 42 035, 041 482 929 
e-mail: manuela.gantar@hotmail.com  

15 
2/3, 2/2, 1/5 

polni penzion (FB): 28€ 
polpenzion (HB): 23€ 

nočitev z zajtrkom 18€ 
nočitev/bed: 15 € 

nad 3 
nočitve10% 

popusta 

Kmečki hram 
Fortuna*** 

Idršek 1a, 
Razpotje, 5281 
Spodnja Idrija 

tel.: 05 37 79 149, 040 600 811 
fax: 05 377 92 40 

e-mail: kmecki.hram@siol.net 
www.freeweb.siol.net/rfortuna 

22 
4/2, 4/3 

 
polpenzion (HB): 28€ 

nočitev z zajtrkom 22€ 
nočitev 19 €   
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Gostilna s 
prenočišči pri 
Medvedovih** 

Vojsko 24, 
5280 Idrija 

tel: 05 37 42 036, 031 453 722 
e-mail: imedved@siol.net 
www.informacija.net/sobe 

primedvedovih  

17 
3/2, 1/3, 2/4 

polni penzion (FB): 27,12€ 
polpenzion (HB): 22,35€ 
nočitev z zajtrkom17,94€ 

nočitev 14,19 €   

Okrepčevalnica s 
prenočišči Pr ribcah 

Srednja 
Kanomlja 34, 
5281 Spodnja 

Idrija 

tel. 041 416 077 
e-mail: kulinarika.sinkovec@siol.net 2/3, 1/2   

  
 
 
 
TURISTIČNE KMETIJE (TOURIST FARMHOUSES) 

  

 
      

Turistična kmetija 
pr Petriču 

Srednja 
Kanomlja 11, 
5281 Spodnja 

Idrija 

tel.: 041 452 165 
6+3 

1/3+2,1/3+
1 

polni penzion (FB): 34€ 
polpenzion (HB): 25€ 

nočitev z zajtrkom 15€ 
nočitev10 €   

Turistična kmetija 
pri belem kamnu 

Alič 

Vojsko 1a, 
5280 Idrija 

tel.: 05 374 21 00, 041 444 060 
e-mail: vojko.carl@siol.net 

30+18 
8 sob 

  
  

Turistična kmetija 
pr Mark 

Črni Vrh 32, 
5274 Črni Vrh 

nad Idrijo 

tel.: 05 37 786 46, 041 961 053, 051 
688 432 

e-mail: valentin.hladnik@siol.net  

12 
4/3 

 
polpenzion (HB): 25€ 

nočitev z zajtrkom 20€ 
  

Turistična kmetija 
pr Jureč 

Ledine 19, 
5281 Spodnja 

Idrija 

tel.: 05 37 79 096 
e-mail: pr-jurec@volja.net  

www.pr-jurec.net 

5 
2 sobi 

  

!samo za 
otroke (skupna 

ležišča) 
 

Turistična kmetija 
pri Kobalu 

Pot v Češnjice 
24, 5280 Idrija 

tel.: 05 374 11 03, 051 345 697 
16 

4 sobe 
2 apartmaja 

  
V letu 2008 
bodo uredili! 
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APARTMAJI, ZASEBNE SOBE (APARTMENTS, PRIVATE ROOMS)    
      

Prenočišča na 
Kluk*** 

Govejk 14c, 
5281 Spodnja 

Idrija 

tel.: 05 37 79 007, 05 377 90 89 
051 435 497 

e-mail: info@nakluk.si 
www.nakluk.si  

28 
3/2, 1/1, 
2/4, 4/4 

(1/2+2/1) 

17-30 €   

Apartma Pod 
gradom** 

Prelovčeva 4, 
5280 Idrija 

tel.: 05 37 71 732, 031 498 038 
e-mail: matej.gosler@siol.net  

6 
2/2+2 

1 oseba 20€ 
2 osebi 25€ 
3 osebe 35€ 
4 osebe 45€ 

  

Apartma Na starmu 
placu** 

Trg sv. Ahacija 
8, 5280 Idrija 

tel.: 031 603 333 
mihael.podobnik@gmail.com 

http://freeweb.siol.net/mpc1/mpc1.ht
m 

7 
1/2, 1/3+2 

1 oseba 30€ 
2 osebi 24€ 

3,4,5 osebe 20€ 
6,7 osebe 15€ 

  

Apartma Rožica** 
Otona 

Župančiča 15, 
5280 Idrija 

tel.: 05 37 73 866, 051 249 364 
apartma_rozica@email.si 
www.apartma-rozica.com 

6 
2/1, 4/1 

15 € na osebo 
  

Apartma 
Andrea**** 

Vojsko 2, 5280 
Idrija 

tel. 040 893 596, 05 37 56 593 
e-mail: contact@villa-andrea.net  

www.villa-andrea.net  

8 
2/2, 1/2+2 

100 € -sezona  
140 € -sezona  
160 €-sezona 

A: 5.1.-30.4; 
1.10-24.12 

B: 1.5.-30.6.; 
1.9.-30.9. 

C: 1.7.-31.8; 
25.12-6.1. 

Apartma Čar** 
Vojskarska 8, 
5280 Idrija 

tel. 041 397 039 
e-mail: ziva.car@guest.arnes.si  

6 
3/2 

50€ -apartma 

samo: feb, 
mar, junij, 
julij, avgust 

 
Apartma Treven 

Bončina 
Gabrijela** 

Prešernova 14, 
5280 Idrija 

tel.: 05 37 22 146, 041 657 066 
5 

1/2, 1/3 
  

samo: junij-
avgust 

 
Vir: TIC Idrija 
 
Iz naštetega vidimo, da neuradni podatki o ponudbi nočitvenih zmogljivosti v Idriji beležijo več kot trikratno odstopanje od uradnih 
evidenc. Idrija naj bi ponujala namestitev v 23 objektih na 368 posteljah. Ponudbo večinoma predstavlja namestitev v sobah v okvirju 
gostišč ter privatnih apartmajev. Podatki za hotelski objekt višje kategorije se ne razlikujejo od uradnih podatkov. 
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3.4.2 Turistične znamenitosti Idrijskega 
 
Naravna dediščina 
 
Celotno območje Idrijske občine je izjemno v pogledu naravne dediščine. 
Ogromne površine pokrivajo zelo ohranjeni in negovani gozdovi. Okrog 40 % 
celotne površine občine je vključenih v omrežje Natura 2000 in zaščiteno pred 
neustreznimi posegi v naravne habitate ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. 
 

Divje jezero - je majhno, lahko dostopno jezerce v 
naravnem kotlu ob vznožju strmih sten. Najdemo ga tik 
ob cesti skozi dolino Idrijce v Krajinskem parku Zgornja 
Idrijca, slab kilometer od glavne prometnice Idrija-
Godovič. Skrivnostni jezerski sifon se spušča več kot 120 
metrov globoko in občasno bruha velike količine 
podzemnih voda, tudi do 60 m3/s, zaradi česar je eden 

najmočnejših kraških izvirov v Sloveniji. Zaradi povezanosti s skrivnostnim 
svetom podzemnih voda,  njegova temperatura med letom niha le med 7 in 10 
stopinjami Celzija. Iz njega odteka 55 m dolga Jezernica, najkrajša površinska 
reka v Sloveniji. Jezero z okolico slovi po izjemno bogati flori in favni - najbolj 
znamenita predstavnika sta kranjski jeglič in človeška ribica. Okrog jezera je 
speljana krožna pot, od jezera pa vse do Idrije pa naravoslovna učna pot ob 
rakah, ki so včasih dovajale vodo rudniškim napravam. 
 
 
Krajinski park Zgornja Idrijca - razglašen leta 1993,  zajema velik del 
območja nekdanjih rudniških gozdov. Obsega velik del porečja Idrijce od 
njenega izvira pri Mrzli Rupi pod Vojskim do mesta Idrije. Krajinski park meri 
42,3 km2, od česar je 97% gozda, večinoma bukve in 
jelke. Namen parka je varovanje značilne krajine, 
izobraževanje in rekreacija. V geološkem, hidrološkem in 
ekološkem smislu predstavlja zaokroženo naravno celoto 
na prehodu iz dinarskega v predalpski svet s številnimi 
naravnimi značilnostmi in posebnostmi. Kljub  pretežno 
karbonatnemu zaledju in maloštevilnim pritokom je 
tipično kraška reka Idrijca precej vodnata, predvsem zaradi velike količine 
padavin, ki je značilna za to območje, ki letno prejme okrog  3000 mm/m2. 
Večstoletna zgodovina gospodarjenja z gozdovi je pustila v naravi svojevrsten 
pečat, vendar so se kljub temu ohranile vse pomembnejše naravne značilnosti 
in znamenitosti. Sonaravno gospodarjenje z gozdovi na območju parka je 
prilagojeno naraščajočemu pomenu okoljevarstvene, turistične in rekreacijske 
vloge gozdov.  
 
V zadnjih nekaj letih se je turističen in rekreativen obisk krajinskega parka 
precej povečal - predvsem v času poletne sezone. Narašča gorsko kolesarjenje, 
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zlasti po dolinah rek Idrijce in Belce, pa tudi v višje ležečih gozdnih predelih 
parka. V času sicer kratke kopalne sezone je zelo obiskano naravno kopališče 
pri Lajštu. Obiskovalci prihajajo v park tudi z osebnimi vozili in si ogledajo 
Divje jezero, klavže, reko Idrijco in Belco in druge znamenitosti (Smrekova 
draga), v krajših enodnevnih izletih pa še vrhove Golakov, območje 
partizanske bolnice Pavla, sotesko Kramaršca. Trenutno na območju parka ni 
možnosti za nočitve, v ta namen v prihodnosti nudi veliko možnosti nekdanja 
logarnica Krekovše, kjer naj bi postopoma nastal informacijski center parka 
(večnamenski objekt: gozdna učilna, gozdarski muzej, raziskovalni in učni 
center). 
 
Dejstvo je, da na Idrijskem ni razvpitih naravnih znamenitosti, ki bi kot 
posamezne točke privabljale trume obiskovalcev. Še najbolj znano je 
skrivnostno, lahko dostopno Divje jezero. Nedvomno pa je celotno območje 
opredeljeno kot izjemno ohranjeno naravno okolje, ki ga odlikujejo čiste vode, 
bogati in obširni gozdovi, kot tudi ohranjena kulturna krajina, ki jo vzdržujejo 
stoletne hribovskih kmetije. 
 
 
Smrekova draga - mrazišče v Trnovskem  gozdu. Kraška globel leži na 
severni strani Golakov, na nadmorski višini 1150 metrov. Znana po toplotnem 
obratu, kjer si rastlinski pasovi sledijo v obratnem vrstnem redu kot običajno.  
 
 
Scopolijev botanični vrt – nahaj se nad Kamštjo ob Jožefovem jašku pred 
vhodom v Rake. Postavljen v čast Janeza Antona Scopolija, prvega idrijskega 
rudniškega zdravnika, naravoslovca evropskega pomena, ki je svoja najboljša 
dela ustvaril prav v Idriji. Poznavanje rastlinstva na Kranjskem je izhajalo iz 
mesta Idrija, kar je še v času Scopolijevega življenja dobilo trajen pomen. 
Botanični park v naravi prikazuje tiste rastline, ki so jih idrijski botaniki prvi 
odkrili ali opisali. 
 
 
Dinozavrove stopinje – Nahajajo se v v naselju Godovič v bližini Medvedjega 
Brda. Gre za okamenele odtise poznane kot dinozavrove sledi. Ohranjenih je 6 
odtisov sttopal velikosti 12 – 14 cm. Raziskave so pokazale da naj bi sledi 
pripadale predhodniku dinozavra, človeške velikosti, ki je na tem območju živel 
pred 220 milijoni let. Gre za edinstveno najdbo v tem delu Evrope. 
 
 
Kulturna in zgodovinska dediščina 
 
 
Idrijsko občino odlikuje  ohranjena lokalna identiteta, ki se kaže skozi stoletja 
varovane običaje in posebnosti (laufarji, klekljanje), znana je iz polpretekle 
zgodovine (partizanske bolnišnice Franja in Pavla), predvsem pa se - na prvi 
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pogled presenetljivo - lahko pohvali z izjemno tehnološko dediščino. Pet stoletji 
je namreč v Idriji obratoval drugi največji rudnik živega srebra na svetu. 
Turistom namenjeni in ustrezno opremljen del rudniških rovov in mestna 
graščina, ki je služila kot uprava in skladišče dragocene kovine, sta dandanes 
največji atrakciji kraja. Vzporedno z rudnikom se je razvijalo gozdarstvo, 
medicina, šolstvo, povsod so ostale pomembne sledi. Danes je rudnik samo še 
turistična kategorija, znanje in tehnološko usposobljenost pa sta prevzeli 
korporaciji Kolektor in Hidria iz Idrije, ki izjemno uspešno tekmujeta na 
globalnem trgu. 
 
Partizanska tiskarna Slovenija - je bila največja partizanska 
tiskarna na Primorskem. Delovala je od septembra 1944 pa do 
konca druge sv. vojne. 50 sodelavcev je v osmih mesecih dela 
natisnilo 1.007.686 izvodov časopisov, predvsem 
Partizanskega dnevnika, in skoraj 400.000 drugih publikacij, 
letakov , brošur. Tiskarna se nahaja »V studencih« - na strmih 
pobočjih pod robom Vojskarske planote. Tiskarski stroji še 
vedno delujejo, obisk pa je prijeten tudi zaradi naravnih lepot. 
 
 

Partizansko grobišče Vojščica – Vojsko ohranja 
številne pomnike iz časa druge svetovne vojne, ko je 
bilo močno oporišče narodnoosvobodilnega boja. Blizu 
domačije na Vojščici je spomladi 1945 divjala zadnja in 
najhujša sovražnikova ofenziva proti enotam 9. 
korpusa. Padlo je veliko partizanov, zato je na Vojščici 
urejeno grobišče, kjer je pokopanih 305 borcev. 
Grobišče je izvirno oblikovano kot trajen zgodovinski 

pomnik. 
 
 
Vojni muzej Idrija - Vojni muzej predstavlja vojaško 
zgodovino od leta 1900 do leta 1991. Zajeta so obdobja 
1. in 2. sv. vojne in osamosvojitvene vojne za Slovenijo. 
Predstavljeni so originalni eksponati: oprema vojakov, 
uniforme, orožje, kape, čelade, odlikovanja.   
V zbirki so predstavljene uniforme italijanskih, nemških, 
ruskih, angleških, ameriških in jugoslovanskih vojakov in 
častnikov. Med vsemi temi uniformami so zelo redki primerki, ki jih v drugih 
muzejih ni zaslediti.  
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Čipkarska šola Idrija – Zgodovina Idrije je tesno povezana 
z razvojem rudnika in čipkarstvom. Najstarejši vir, ki 
izpričuje prisotnost čipkarskega ustvarjanja na idrijskem je iz 
leta 1696. Klekljane čipke, ki so dobile ime po posebno 
oblikovanih lesenih palčkah, imenovanih klekeljni, na katerih 
je navit  bombažen ali lanen sukanec. Klekljarsko znanje se 
je v glavnem širilo kot izročilo iz roda v rod, zato je bilo 
pomembno uvajanje organiziranega poučevanja klekljaric v 
obliki tečajev in šol. Postopoma so se v Idriji razvijali vzorci 
in tehnike dela, ki so idrijski čipki dali poseben pečat. V Idriji je bila že leta 
1876 ustanovljena Čipkarska šola, ki od takrat dalje deluje neprekinjeno. 
 
 
 
 Cerkev Sv. Trojice – najstarejša idrijska cerkev, stoji na 
mestu, kjer naj bi po izročilu legendarni »škafar« leta 1490 
prvič opazil samorodno živo srebro. Prvotno leseno cerkvico so 
postavili desetletje pozneje, kot priča listina, izdana v Vidmu 
(Udine) 22. avgusta 1500. Poltisočletna sveta Trojica je danes 
vzorno prenovljena. Prenovljena je bila v letih 1981-1984 po 
načrtih arhitekta Franceta Kvaternika. Stavbi so vrnjene 
avtentične forme, vabljiva pa je zlasti notranjščina. Prezbiterij 
krasijo živobarvne vitraže akademskega slikarja Lojzeta Čemažarja, ki je 
pomenljivo združil biblijsko in idrijsko tematiko. Kot zgovorni simboli nastopajo 
še ruda, rudarska špica (sveder) in karbidovka - večna lučka. 
 
 
Cerkev Sv. Antona s Kalvarijo - na Rožnem hribu nad Idrijo se kot 

premišljena urbanistična dominanta mesta dviga romarska 
cerkev svetega Antona Padovanskega (iz l. 1678), zaščitnika 
idrijskih rudarjev, ki jo dopolnjuje imenitna scenska zasnova 
Kalvarije na vzpetini nad cerkvijo. Svetišče in Kalvarija sta 
idealno usklajeni z naravno konfiguracijo terena in nudita 
široke razglede na mesto in okolico. 

 
Gledališče – v samem centru mesta, je ohranjen objekt, ki slovi kot 
najstarejše ohranjeno zidano gledališče na slovenskem. Danes je v njem 
kinodvorana. Poleg njega iz istega časa datira Magazin – skladišče za žita. 
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Tehniška dediščina 
 

 
Antonijev rov - je najstarejši del rudniškega podzemlja iz 
leta 1500 dandanes urejen za turistične oglede. V 500 letih 
delovanja je rudnik živega srebra Idrija ustvaril 13% vsega 
živega srebra na svetu. Vstop v Antonijev rov je urejen skozi 
mogočno zgradbo, imenovano Šelštev ob 

robu Ahacijevega trga v središču starega dela mesta 
Idrija. Obisk se prične z multivizijo v prizivnici in nadaljuje 
z vodenim ogledom rudniških rovov. Prikazi rudarjenja 
skozi pet stoletji, jamska kapela Sv. trojice, kapljice edine 
tekoče kovine na svetu, živordeča cinabaritna ruda, 
srečanje z nagajivim jamskim škratom so le del doživetji 
na poti.  
 
Tabela 9: Število obiskovalcev Antonijevega rova v letih 2002 – 2007 
 

Kot vidimo iz grafa, Antonijev rov v zadnjih 
petih letih beleži padec števila 
obiskovalcev. Neustrezne trženjske 
aktivnosti in usmerjenost v ozko ciljno 
skupino (šolske skupine) so pripeljale ta 
zelo pomemben objekt tehniške dediščine 
pred dejstvo, da je potrebno mnogo več 
vlagati v marketinške aktivnosti za 
ohranjanje oz. povečanje obiskanosti 
objekta. 

Vir: TIC Idrija, 2008  
 
 

Klavže - monumentalne vodne zapornice v porečju 
Idrijce in Belce, zgrajene okoli 1770 leta, v času Marije 
Terezije. Danes so ohranjene klavže na Belci, Idrijci in 
Kanomljici. Grajene so iz apnenčastih klesanih kamnov, 
na skrbno izbranih mestih, vpete v obrežne skale in tesno 
prilegajoče se vodotoku. S pomočjo vode, ki se je zbrala 
za jezom (do 210.000 m3), so plavili les, nujno potreben 
za vzdrževanja rudnika in normalno življenje mesta, do 

ca. 20 km oddaljene Idrije. Tu so ga ustavile grablje – lesene pregrade. Klavže 
so po mnenju strokovnjakov po tehničnih in estetskih merilih izjemni objekti in 
enkratni kulturnozgodovinski in tehniški spomenik evropskega pomena. Klavže 
na Idrijskem so bile leta 1968 razglašene za tehniški spomenik prve kategorije 
in so zaščiteni del slovenske kulturne zgodovine. 
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Jašek Frančiške - spada med najznamenitejše in najstarejše 
ohranjene objekte idrijskega rudnika. Odprt je bil leta 1792 in je 
danes urejen kot muzejski tehniški oddelek, kjer je razstavljenih 
26 rudniških strojev in naprave s konca 19. in začetka 20. stoletja. 
(npr. Kleyeva črpalka iz leta 1895). Nad jaškom je obnovljena 
Rudarska hiša, primerek nekdanje stanovanjske hiše oz. bivalne 
kulture rudarskih družin.  
 
 

Idrijska Kamšt – rudniška vodna črpalka z 
lesenim pogonskim kolesom in železno-lesenimi 
prenosnimi elementi premera 13,6 m je bila 
zgrajena leta 1790. Črpalka, ki jo zaznamuje 
največje leseno lopatasto nadlivno kolo, je 
delovala vse do 1948. Leta. Načrpala je približno 
300 l rudniške vode na minuto iz globine 283 m, 

velikansko kolo pa je potrebovalo le 13 sekund za en obrat.   
 
Mestni muzej Idrija – ima zelo pomembno vlogo pri ohranjanju naravne in 
kulturne dediščine na Idrijskem. Ustanovljen je bil leta 1953 in domuje v gradu 
Gewerkenegg v centru Idrije, nekdanjem sedežu uprave rudnika. Institucija 
skrbi skupno za 11 lokacij naravne in kulturne dediščine v občinah Idrija in 
Cerkno. 
 
Leta 1995 je bila dokončana obsežna , tematsko bogata in sodobno urejena 
razstava »pet stoletij rudnika živega srebra in mesta Idrija«. Razstava 

zajema večino prvega nadstropja muzeja, skupno enajst 
razstavnih prostorov na več kot 800 m2 površine. 
Obiskovalci pod strokovnim vodstvom podoživljajo 
poltisočletno idrijsko živosrebrno epoho, ki je 
predstavljena z dokumenti, fotografijami, predmeti, 
maketami in atraktivnim živosrebrnim zakladom. V 
drugem nadstropju so na ogled slikarske donacije 

Valentine Orsini Mazza, spominski sobi pisatelja Franceta Bevka in politika dr. 
Aleša Beblerja ter etnološki prikaz življenja idrijskega rudarja. 
 
Za razstavo Pet stoletij rudnika živega srebra in mesta Idrija in za celovito 
dejavnost je muzej leta 1997 prejel nagrado fundacije Luigi Micheletti ter bil 
razglašen za najboljši evropski muzej tehniške in industrijske dediščine.  
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Arhitekturna dediščina 
 
 
Grad Gewerkenegg - dominantna zgradba nad starim delom Idrije, 
je bil zgrajen v letih 1522-1533. Vse do druge svetovne vojne je 
služil kot sedež rudniške uprave. Danes je mogočna stavba sedež 
Mestnega muzeja Idrija.  
 
 

Prva slovenska realka - današnja Gimnazija Jurija Vege je 
bila v letih 1901-1926 prva slovenska realka,  v  kateri  je 
prevladovala slovenščina kot osrednji učni jezik. Ustanovljena 
je bila celo pred slovensko klasično gimnazijo v Šentvidu pri 
Ljubljani. Stavba je bila zgrajena leta 1903 v klasičnem slogu.  

 
 
Mestna hiša – zgrajena leta 1898. Reprezentativna secesijska 
upravna palača-rotovž, danes sedež idrijske občine. V preddverju 
in sejni dvorani so grafiti domačih umetnikov, izdelani ob 500-
letnici rudnika in mesta. 
 

 
Scopolijeva hiša - Pomembna rudniška stavba iz 18. 
stoletja, sprva last upravitelja F.A. Steinberga, pozneje 
stanovanje in ordinacija rudniških zdravnikov. Nad baročnim 
portalom je spominska plošča znamenitega naravoslovca J.A. 
Scopolija, ki je v Idriji služboval v letih 1754-1769.  

 
 
Rudarska hiša – primer nekdanje tipične idrijske arhitekture. 
Sezidana je bila v drugi polovici 18. stoletja in je eden redkih 
primerov stanovanjskih poslopij, ki je še ohranilo značilnosti 
rudarske bivanjske kulture. Po večletni obnovi je hiša danes 
zavarovana kot kulturni spomenik, pritličje pa je opremljeno in 
obiskovalce popelje v čas prve polovice 20. stoletja. Tipični 
arhitekturni elementi so višina, bela fasada in številna majhna okna. 
  
 
Prireditve 
 
Idrija se lahko pohvali s številnimi prireditvami, ki se večinoma zvrstijo v 
poletnih mesecih. Z izjemo nekaterih so prireditve lokalnega pomena, vendar 
zelo pomembne za ohranjanje identitete Idrije. 
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Festival idrijske čipke - Etnološka, 
gospodarska, kulturna, izobraževalna in zabavna 
prireditev daje Idriji v začetnem poletnem mesecu 
svojevrsten pečat, saj mesto v tem času še 
posebej zaživi v znamenju idrijske čipke. 
Festival ohranja izročila tristoletne tradicije 
klekljanja z značilnimi vzorci in načinom izdelave, 
ki ga od leta 1876 naprej goji tudi čipkarska šola. Čipkarstvo je bila pomembna 
zvrst domačega rokodelstva, ki je v preteklosti sooblikovala ekonomsko 
preživetje rudarskih družin. Iz Idrije se je klekljarsko znanje širilo v okoliške 
kraje, po čipkah so danes znani tudi Železniki in Žirovsko.  
 
 
Festival avgust - Kulturno umetniško društvo Avgust organizira poletni 
poulični festival Avgust, ki z raznoliko ponudbo kulturnih dogodkov 
popestri idrijske ulice v mesecu avgustu. V programu festivala se predstavijo 
številni umetniki iz različnih držav- Slovenije, Italije, Slovaške, Španije..., ki s 
svojimi predstavami in delavnicami zadovoljijo še tako različne okuse. Festival 
Avgust zvabi na ulice tako ljubitelje uličnega teatra, plesa, lutk, fotografije in 
cirkuških akrobacij. 
 
 
Od zrna do kruha - Na Veliki šmaren (tretji vikend v avgustu), ko se je v 
preteklosti začela sezona žetja žita, se vsako leto v Ledinah odvija prireditev 
Od zrna do kruha. Prireditev nas vrne za nekaj desetletij v preteklost, v čas 
naših babic, kjer lahko spoznate zanimiva opravila kot so: žetev, mlačev, 
retanje, čiščenje in druge. Prav tako zadiši tudi po sveže pečenem kruhu iz 
kmečke peči, ki ga spečejo okoliške gospodinje.  
 
 
Pustovanje-KARNEVAL - Od leta 1997 v Idriji  Kulturno pustno društvo 
Grapa vsako leto na pustno soboto in na pustni torek organizira pustno 
prireditev, imenovano KARNEVAL. Graparji vsako leto pripravijo celoten pustno 
– kulturni program, ki se navezuje na aktualne in odmevne dogodke doma in 
po svetu. 
 
 
Slovenija kolesari - Že po tradiciji se Idrija vključuje v akcijo »Slovenija 
kolesari«, ki se odvija v mesecu juniju in z njo želi popularizirati kolesarjenje, 
kot eno najustreznejših športnih dejavnosti. Kolesarjenje se odvija na Črnem 
Vrhu nad Idrijo, kjer so na voljo kolesarske proge različnih težavnostnih 
stopenj. Poleg kolesarjenja se odvija tudi zabavni in etnološki program. 
 
 
Alter-art festival in Tango festival - tradicionalna festivala, ki ju organizira 
Društvo glasbenikov in ljubiteljev glasbe. Odvijata se v mesecih juliju (Tango 
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festival) in v avgustu (Alter-art festival), kjer društvo vsako leto predstavlja 
mlade kulturne ustvarjalce iz Idrije in tudi od drugod v besedi, sliki in zvoku, 
prireja razstave mladih likovnikov ter si prizadeva dajati možnost predstavitve 
tistih mladih, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z glasbo. Poleg tega pa organizira 
koncertne turneje različnim tujim in domačim glasbenikom.  
  
 
Oglarska nedelja - Spravljenje lesa, tradicionalno postavljanje oglarskih kop 
in njihovo pazljivo kuhanje je bilo bistvo oglarskih običajev. Namesto 
tradicionalnega postavljanja oglarskih kop se po novem ekipe turističnih 
društev pomerijo v zlaganju in pakiranju že pripravljenega oglja. Obiskovalcem 
predstavijo tudi tradicionalno oglarsko opravo in opremo, ki je nekdaj 
spremljala to delo. Nikoli pa ne pozabijo tudi na kulinarične dobrote, kot so: 
ocvirkovca, smukavc, kislo mleko in polenta z ocvirki.   
 
 
Češnjeva nedelja - Praznovanje se dogaja na Vrsniku v sredini julija, ko 
zorijo češnje. Na ta dan se po tradiciji odvija gasilska veselica, kjer se vsako 
leto zberejo domačini. 
 
 
Jakobova nedelja - To je prva nedelja po svetem Jakobu (30. 7. 2006), ko 
goduje zavetnik farne cerkvice. V preteklosti se je na ta dan vedno pripravila 
gasilska veselica, toda danes se praznuje god sv. Jakoba le še s slovesno sveto 
mašo in obvezno pogostitvijo pred cerkvijo. 
 
 
Florjanova nedelja - Na Florjanovo nedeljo se v Idrijskih Krnicah dobijo 
gasilci in praznujejo na dan svojega zavetnika sv. Florjana, ki mu je posvečena 
majhna in mlada cerkvica. Gasilci imajo to nedeljo po maši vedno shod, ki se 
odvija v obliki gasilske veselice. 
 
Prfarski štrukljevec v Spodnji Idriji – etnološko obarvana prireditev, ki 
temelji predvsem na ponudbi avtohtonih jedi ter kulturno-zabavnem programu 
in se odvija okoli 15. avgusta. 
 
Poleg naštetih dogodkov se v gradu Gewerkenegg v poletnem času tedensko 
odvijajo takoimenovani Grajski večeri (kultura), četrtkovi večeri »na placu«, 
koncerti pihalne godbe (najstarejša pihalna godba na slovenskem) ...  
 
Čipkarija - Najodmevnejši in vsekakor tudi največji projekt Kluba Idrijskih 
študentov , dvodnevno športno in kulturno obarvan festival. 
 
V Spodnji Idriji stoji romarska cerkev Marije na Skalci iz leta 1156. Glavna 
znamenitost cerkve so freske, ki krasijo svod od kora do prezbiterija. Poslikava 
je delo Jožefa Mraka, načrtovalca in graditelja klavž na Idrijci in Belci. Na 
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nasprotnem bregu se nahaja Kendov dvorec iz leta 1377, ki danes bogati 
turistično ponudbo najvišjega razreda. Kendova rodbina je v preteklih stoletjih 
spodbujala gospodarski in kulturni napredek, nanjo pa spominjajo tako oprema 
bivalnih prostorov kot tudi kulinarična ponudba dvorca.  
 
Le 9 km iz središča mesta Idrija se na sotočju Idrijce in Belce nahaja 
priljubljeno naravno kopališče Idrijska Bela oz. »Pri Lajštu«. V poletnih 
mesecih je naravno kopališče množično obiskano tako s strani domačinov kot 
tudi turistov. Kopališče, ki lahko sprejme nekaj 100 kopalcev ima urejeno 
osnovno infrastrukturo, sanitarije in gostinski objekt. 
 
Nad dolino Idrijce leži vas Ledine, kjer se nahaja več zaščitenih objektov. V 
poznogotski cerkvi sv. Jakoba z nekaj renesančnimi potezami se nahajajo 
oltarne slike iz leta 1877, ohranjena freska na hiši št. 6, kravji hlev ob hiši št. 
20 in lipe ob kapeli. V vasi še vedno ohranjajo nekdanje načine kmečkih opravil 
(npr. mlatenje, tkanje platna). V vasi je ohranjena tudi zbirka kmečkega orodja 
in strojev. 
 
Med kulinaričnimi posebnostmi so na tem območju znani t.i. idrijski žlikrofi, 
bakalca, smukavc, aleluja, zeljševka in geruš. 
Rekreativni turizem 
 
V okolici Idrije je na pretek ponudbe rekreativnih programov kot so: 
Smučanje: smučišči na Javorniku in na Vojskem; 
Tek na smučeh: tekaška proga na Vojskem speljana po razglednem platoju v 
osrčju Trnovsega gozda (Trnovski maraton na Črnem vrhu je bil prvo množično 
tekmovanje v smučarskih tekih v Sloveniji); 
Kolesarjenje: Kontrabantarska pot na ledinski planoti, Pot po vojskarski 
planoti ...  
Pohodništvo: Idrijsko-Cerkljanska planinska pot, Hlevška planina in Javornik, 
kjer sta tudi gorski koči ... 
Plezanje: plezališči Gore in Strug; 
Ribolov na Idrijci vsako leto privablja množico gostov tako tujih kot domačih; 
Kopališče Bela je eno najlepših in čistih naravnih kopališč. 
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3.4.3 Turistično povpraševanje 
 
Idrija ni tipično turistično mesto, ki bi imelo dolgoletno tradicijo turistične 
ponudbe. V preteklosti je bila označena kot rudarsko mesto, svetovno poznano 
po rudniku živega srebra, ki je obenem bil glavni nosilec razvoja gospodarstva 
v občini. Šele z zapiranjem rudnika se je v Idriji začela hitrejše razvijati visoko-
tehnološka, razvojna industrija in ob njej turizem.  
 
Tako kot pri analizi ponudbe turističnih namestitvenih kapacitet v 
Idriji, smo se pri analizi turističnega povpraševanja srečali s podobnim 
problemom – neusklajenostjo uradnih evidenc (SURS) in podatkov 
lokalnih institucij (TIC Idrija). Po uradnih podatkih Statističnega urada je 
število turistov v Idriji v obdobju od leta 2003, ko je Idrijo obiskalo 2.776 
turistov, do konca leta 2007 precej upadlo, saj je v letu 2007 znašalo le še 
1.706 (po statistiki TICa – okoli 17.000), kar je za 38,5 % manj. Med leti 2003 
in 2007 je največji obisk turistov zabeležen leta 2004, ko je le ta znašal 2.846 
turistov. 
 
Tabela 10: Število prihodov turistov in število nočitev v Idriji v letih 2003 do 
2007 
 

leto število 
turistov 

indeks rasti število 
nočitev 

indeks rasti povprečna 
doba bivanja 

2003 2.776     3.730     1,3 

2004 2.846 102,5 4.050 108,6 1,4 

2005 2.066 72,6 4.925 121,6 2,4 

2006 1.834 88,8 7.838 159,1 4,3 

2007 1.706 93,0 3.105 39,6 1,8 

Vir: SURS, 2008 
 
Pri analizi števila realiziranih nočitev v Idriji prav tako pridemo do zaključka, da 
se je število nočitev v letu 2007 v primerjavi z letom 2003 zmanjšalo s 3.730 
na 3.105 nočitev, kar je padec za 26,8 %. Veliko bolj zaskrbljujoč padec je 
razviden iz primerjave števila nočitev v letih 2006 in 2007. Leta 2006 je v 
občini Idrija zabeleženo 7.838 nočitev, kar precej odstopa od povprečnega 
letnega števila nočitev v letih 2003 do 2007, ki znaša 4.730 nočitev. Tako je v 
letu 2007 zabeležen 60,4 % padec števila realiziranih nočitev. 
 
Bolj spodbudne napovedi kaže gibanje povprečne dobe bivanja turistov v 
destinaciji. V letu 2003 je ta namreč znašala le 1,3 nočitve, kar je precej pod 
takratnim slovenskim povprečjem, ki je znašalo 3,3 nočitve. Povprečna doba 
bivanja turista je v naslednjih letih beležila precejšnjo rast ter je v letu 2006 
dosegla izjemno vrednost, 4,3 nočitve. Značajen padec je zabeležen v letu 
2007, ko je le ta znašala le 1,8 nočitev.  
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Četrtino vseh turistov, ki so v letu 2007 obiskali Idrijo predstavljajo domači 
turisti, 75 % gostov je bilo tujcev. Domači turisti so v povprečju v Idriji 
preživeli 1,4 dni, med tem ko je povprečna doba bivanja tujcev bila nekoliko 
višja in je znašala 1,9 dni. Struktura realiziranih nočitev je bila nekoliko 
drugačna, saj so tuji gosti ustvarili kar 80 % vseh nočitev.   
 

3.4.4 Turistična potrošnja 
 
Problem Idrije kot turistične destinacije je v dejstvu, da je večina obiskovalcev 
mesta enodnevnih. Vzrok temu gre iskati v pomanjkanju oz. neobstoju 
namestitvenih kapacitet, saj Idrija kot mesto ni sposobna namestiti enega 
avtobusa turistov v posameznem namestitvenem objektu.  
 
Povprečen enodnevni obiskovalec, po podatkih TIC Idrija potroši okrog 25 EUR, 
od tega: 

• 10 EUR za vstopnine 
• 10 EUR za gostinsko ponudbo (hrano in pijačo) 
• 5 EUR za spominke (tipične izdelke – čipka, …) 

 
Povprečna dnevna potrošnja večdnevnega turista v Idriji je precej višja in 
znaša okrog 64 EUR. Struktura potrošnje je naslednja: 

• 25 EUR za prenočitev 
• 25 EUR za gostinsko ponudbo (hrano in pijačo) 
• 6 EUR za vstopnine 
• 3 EUR za spominke in tipične izdelke 
• 5 EUR za ostale izdelke in storitve 

 
 
Tabela 11: Struktura turistov in nočitev v Idriji v letu 2007 
  

 število 
turistov 

delež  število 
nočitev 

delež povprečna 
doba bivanja 

domači 418 24,5 604 19,5 1,4 

tuji 1.288 75,5 2.501 80,5 1,9 

skupaj 1.706 100,0 3.105 100,0 1,8 

Vir: Surs, 2008 
 
Idrijo je v letu 2007 obiskalo 1.288 turistov iz več kot 35 držav, ki so skupaj 
ustvarili 2.501 nočitev. Večino tujih gostov so predstavljali Nemci, ki so 
realizirali 17 % nočitev ustvarjeni s strani tujih gostov. Sledili so jim gosti iz 
Velike Britanije (15 %), Francije (10 %), Italije (10 %), Združenih držav 
Amerike (7 %), Španije (4 %), Izraela (4 %), Češke Republike (3 %), 
Madžarske (3 %), Avstrije (3 %), Litve (3 %) in turisti iz drugih držav Evrope 
in sveta, ki so skupaj ustvarili 21 % vseh nočitev tujcev v Idriji. 
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Graf 2: Struktura prihodov tujih turistov v Idriji v letu 2007  
 

 
Vir: Surs, 2008 
 
Presenetljivo je dejstvo, da je, kljub izjemni bližini emitivnih sosednjih trgov, 
gostov iz sosednjih držav zelo malo v celotni strukturi – Italijani predstavljajo  
10 %, Avstrijci pa le 3 % tujih gostov. Razlog za to leži v motivih prihoda. 
Zaradi razvoja visoko tehnološke industrije v okvirju svetovno priznanih 
podjetij Kolektor in Hidria, ki imata sedeže v občini, velik delež gostov 
predstavlja segment poslovnežev.  
 
Podatki TIC Idrija o turističnem povpraševanju ustvarijo popolnoma drugačno 
sliko Idrijskega turizma.  
 
Graf 3: Gibanje števila realiziranih nočitev v Idriji v obdobju 2003 - 2007 
 

 
Vir: TIC Idrija 
 
Iz zgornjega grafa vidimo, da je v Idriji v obdobju od leta 2003 do 2006 
zabeležena konstantna rast števila nočitev, in sicer z 3.477 nočitev v letu 2003 
na 14.951 nočitev v letu 2006, kar pomeni povprečno 60 % letno stopnjo rasti. 
V letu 2007 je zabeležen cca 18 % padec števila nočitev, kar je pomenilo 
približanje številu nočitev iz leta 2005. Kljub padcu povpraševanja, je le to 
ostalo na mnogo višjem nivoju kot na začetku analiziranega obdobja v letu 
2003.  
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Na podlagi povedanega lahko zaključimo, da je zelo težko sprejeti kakršenkoli 
sklep o gibanju turističnega povpraševanja v Idriji v prihodnosti, saj se uradni 
podatki in podatki lokalnih institucij razlikujejo za cca 100 odstotkov. Jasno je, 
da Idrijski turizem v analiziranem 5-letnem obdobju beleži rast povpraševanja, 
kar lahko predvidevamo, da se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. Resna omejitev 
rasti povpraševanja je pomanjkanje namestitvenih kapacitet, katere so nujno 
potrebne tako za kvalitativni razvoj turistične ponudbe kakor tudi kvantitativno 
povečanje obsega povpraševanja.  
 

3.4.5 POVZETEK – hipotetični izračun prihodkov iz turistične 
dejavnosti v občini Idrija 

 
Hipotetično izhajamo iz števila 17.000 gostov: 
Vrsta gostov Število Procent Potrošnja € Skupaj € 
Dnevni gostje 13.600 80% 25 340.000 
Penzionski 
gostje (1,9 
dni) 

3.400 20% 64 413.440 

SKUPAJ 17.000 100%  753.440 
  
 

3.4.6 Dosedanje promocijske in trženjske aktivnosti 
 
Promocijske aktivnosti potekajo kontinuirano. Usmerjene so v izdajanje novih 
informacijsko promocijskih materialov in ponatise starih. V zadnjih letih so bili 
tako izdani številni novi prospekti in katalogi. Leta 2006 je bil izdan prospekt 
namenjen predvsem otrokom v angleškem in slovenskem jeziku. Leta 2007 so 
se začele aktivnosti s pripravo novega kataloga ponudnikov Idrijskega in 
Cerkljanskega območja, ki je izšel v slovenskem jeziku v začetku leta 2008, v 
angleškem jeziku pa bo izšel v teh dneh. V katalogu so zbrani in predstavljeni s 
sliko in besedo vsi turistični ponudniki iz obeh občin od nočitvenih kapacitet, do 
gostiln, barov, muzejev, galerij, naravne in kulturne dediščine, športnih 
objektov, društev s področja turizma, smučišč,.... Prav tako je v začetku leta 
2008 izšel IMAGE katalog izdelan v projektu Čipke in vino (Art and vine), ki 
predstavlja celotno zgodbo o Idriji in njeni ponudbi ter pritegne z bogatim 
slikovnim gradivom in namigi za oglede ter vsebuje tudi zemljevid nove 
tematske poti Po poti Idrijske čipke. Katalog je izšel v slovenskem, angleškem, 
italijanskem, nemškem, francoskem in španskem jeziku. 
 
Destinacija pa sodeluje pri svoji predstavitvi tudi v številnih promocijskih 
materialih, ki jih izdaja STO (Pohodništvo, Kolesarjenje, Next exit – Na lepše, 
....) Ter pri pokrajinskih aktivnostih – Smaragdna pot in aktivnostih Združenja 
zgodovinskih mest Slovenije. 
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Prospekte za svoje objekte pa izdajajo tudi vsi največji turistični ponudniki na 
idrijskem. Vsako leto se izvede tudi akcija pošiljanja predstavitve vse turistične 
ponudbe destinacije šolam, agencijam in določenim društvom. 
Poleg tega poteka tudi stalna distribucija promocijskega materiala na vse TIC-e 
po Sloveniji, ter glavnim turističnim objektom v pokrajini in bližnji okolici.   
Promocija poteka tudi preko spletne strani destinacije Idrija www.idrija-
turizem.si, kjer se stalno dopolnjujejo in ažurirajo informacije v kratkem pa bo 
zaživel tudi rezervacijski sistem za celotno destinacijo Idrija. 
Prav tako pa se destinacija predstavlja tudi na slovenskem turističnem portalu 
www.slovenia.info s celotno ponudbo in potrebnimi informacijami ter 
povezavami.  
Seveda pa imajo svoje spletne strani tudi vsi največji turistični ponudniki v 
destinaciji. 
  
Aktivnosti tržnega komuniciranja 
 
Sejmi: Destinacija se predstavlja na številnih sejmih in borzah v zadnjih letih 
predvsem na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani, sejmu v Utrechtu, Milanu, 
Linzu in sejmu iViaggiatori v Luganu v Švici, kjer je destinacija Idrija prejela v 
lanskem letu tudi nagrado in bila razglašena za Dragulj slovenskih Alp. 
Borze: Turistična borza SIW in HIT-ova turistična borza 
Predstavitve: Na večjih prireditvah po Sloveniji se predstavlja ponudba 
destinacije Idrija, tako so bile izvedene predstavitve s kulturnim in kulinaričnim 
programom v Postojni na dnevih družine, v Kopru v okviru prireditve vikend v 
Kopru, na Ptuju, v Ronkah (Ronchi dei Legionari).... 
Stiki z javnostjo: sodeluje se s številnimi novinarji, ki objavljajo članke o 
destinaciji. Zelo pogosto se obračajo na TIC Idrija številni tuji novinarji, ki 
obiščejo Sloveniji in imajo v okvirih svojih obiskov tudi destinacijo Idrija, 
pogosto te obiske novinarjev organizira tudi STO. Zadnja leta je zelo dobro 
sodelovanje z Rokus turizmom, ki pripelje številne novinarje tujih edicij Nation 
Geographica. Pravtako so pogosti pisci turističnih vodnikov, v letu 2006 je 
obiskal destinacijo tudi Steve Fallon, avtor slovenskega vodnika Lonely Planet. 
Pogosta so javljanja na številne radijske postaje predvsem ob večjih 
prireditvah in novostih. 
Sodelovanje z agencijami: TIC Idrija vzpostavlja vse več sodelovanja s 
številnimi domačimi in tujimi agencijami. Zgledno sodeluje že nekaj let z 
italijanskima agencijama Avrora Viaggi iz Trsta in Leonora Viaggi iz 
Sanbartolomea al mare, ki organizirata večkrat letno izlete v Idrijo in okolico. 
Letošnje leto se je začelo sodelovanje še z eno agencijo iz Italije in sicer Viaggi 
iz Milj (Muggia) ter z nekaterimi slovenskimi zamejskimi društvi (Ronke). Prav 
tako dobro sodelovanje je z agencijo Rokus Potovanja, ki je vključila 
destinacijo Idrija kar v dva izmed svojih desetih programov, ki jih ponuja na 
angleškem in ameriškem trgu (butični turizem). Intenzivno se začenja 
sodelovanje s Kompasom iz Ljubljane, Benetk in Bleda. Ter številnimi manjšimi 
agencijami. 
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3.5 Benchmark analiza konkurenčnih destinacij 
 
HUANCAVELICA, PERU 
 

Huancavelica je okrožje in mesto v Južnoameriški državi 
Peru, ki prav tako kot Idrija ima bogato zgodovino, ki je 
tesno povezana z rudnikom živega srebra. Mesto 
Huancavelica je bilo ustanovljeno 1571. Leta, 7 let po 
prvemu odkritju živosrebrne rude. Kot drugo največje 

nahajališče živosrebrne rude na ameriškem kontinentu v tistem času, je 
Huancavelica postala pomembno gospodarsko središče v Andih. 
 
Rudnik je zaradi svetovnih tendenc bil zaprt v 70-ih letih 
prejšnjega stoletja. Danes rudnik ostaja kot opomnik na 
težke čase, medtem ko mesto išče nove vire razvoja 
območja. Za razliko od idrijskega rudnika, rudnik v vasici 
Santa Barbara ni saniran, niti je urejen za obiskovalce. 
Vendar različne pohodniške ture so organizirane na območju nekdanjega 
rudnika, ki omogočajo obiskovalcem spoznavanje procesa pridobivanja te 
nenavadne kovine, saj nekateri posamezniki še vedno pridelujejo živo srebro v 
manjših količinah.   
 

Danes je območje Huancavelica, ki se nahaja na 
nadmorski višini okrog 3.500 m znano predvsem po 
neskončnih zelenih travnikih in pašnikih, kjer je razvita 
živinoreja ter bogatih poljedelskih površinah, na katerih 
pridelujejo večinoma krompir in pšenico. Poleg 

omenjenega je mesto znano po izrazito kvalitetno ohranjeni kolonialni 
arhitekturi. V obdobju kolonializma, ko so Španci nadzorovali območje je 
zahvaljujoč rudniku nastalo veliko »bogatašev«, ki so kopičili bogastvo, ki je še 
danes vidno skozi ohranjene meščanske vile.  
 

Močna prisotnost vere v življenju ljudi na območju Huancavelice je 
rezultirala v številnih mogočnih sakralnih objektih, ki so izjemno 
dobro ohranjeni. Bogata kulturna dediščina je Huancavelico 
izoblikovala v pomembno kulturno središče regije in center 
ohranjanja tradicije in etnoloških elementov.  
 

V neposredni bližini mesta se nahajajo termomineralni izviri 
vode, ki so že v času Inkovske civilizacije bili prepoznani kot 
zdravilni. Danes je na tem področju urejena potrebna turistična 
infrastruktura, ki omogoča izkoriščanje omenjenih naravnih 
resursov.  
 
Zaradi lociranosti na robu južnoameriške litosferske plošče in 
območju, kjer se tihooceanska plošča podriva pod južnoameriško 
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kontinentalno, je Huancavelica, tako kot Idrija znana po zelo raznoliki geološki 
sestavi tal in številnih naravnih jamskih tvorbah. V mestu se nahaja muzej, ki 
hrani številne vzorce kamnin in mineralov s tega območja, fosilov morskih in 
kopenskih vrst, ohranjene predmete in vojnega obdobja, kakor tudi številna 
slikarska in kiparska dela pomembnih lokalnih umetnikov. 
 

Kot najpomembnejšo značilnost območja Huancavelica pa lahko 
izpostavimo bogato tradicijo ohranjanja starih običajev, ki se 
ohranjajo skozi številne kulturne prireditve. Najbolj znan je »Ples 
škarjic«. Za domačine pomemben ritual, za zunanje obiskovalce 
parada Andske peruanske umetnosti, običajev in fizične 

sposobnosti in vzdržljivosti, saj zahteva izjemno gibčnost udeležencev. 
 
Iz naštetega lahko zaključimo, da turistična ponudba v Huancavelicu obsega: 
 

• Športne aktivnosti –pohodništvo, kolesarjenje 

• Kulturna in zgodovinska dediščina – rudnik, muzej, sakralni 
objekti, tipična arhitektura, festivali 

• Sprostitev in zabava – termalni izviri 
   
 
BOVEC, SLOVENIJA 
 

Bovško je gorata pokrajina v Julijskih Alpah. Obsega 
območje številnih dolin alpskih rek in rečic, med njimi 
tudi Soče, ter Bovško kotlino, ki je v svojem dnu 
pokrita z dokaj obsežnimi in ravnimi obdelovalnimi 
površinami. Občina Bovec meji na italijanske občine 
Tarvisio (Trbiž), Chiusaforte (Kluže) in Resia (Rezija) 

ter slovenski občini Kobarid in Kranjska Gora. Središče Bovške je Bovec, ki leži 
na nadmorski višini 483 m. 
Bovško je področje, kjer je okolje dokaj nedotaknjeno, industrija skromna, 
vode še čiste, zato se lahko narava pokaže v vsem svojem bogastvu. 
Občina Bovec je površinsko večja kot Idrijska, število prebivalcev je mnogo 
manjše. Bovec je namreč na 367,3 km2 površine dom le 3.307 prebivalcem, 
kar je 3,6 krat manj kot Idrija. Tako je Bovec eno izmed območij z najnižjo 
gostoto poseljenosti v Sloveniji, saj ima le 9 prebivalcev / km2. Število 
prebivalstva v zadnjem desetletju beleži nizko, vendar konstantno stopnjo 
upadanja. 
 
Tabela 12: Starostna struktura prebivalstva v Bovcu 
 

starost 0 - 14 15 - 24 25 - 64 65 + skupaj 

BOVEC 396 421 1.834 656 3.307 

Vir: SURS 



   Strategija trženja turizma v občini Idrija 2009 - 2015 

 
 

© Hosting Svetovanje d.o.o., 2008 44

 
Bovec ima zelo neugodno starostno strukturo. 19,8 % celotnega prebivalstva, 
predstavlja staro prebivalstvo nad 65 let. Bolj zaskrbljujoč je podatek o številu 
mladega prebivalstva do 15 let, ki predstavlja vsega 12 % prebivalstva. 
Povprečna starost je leta 1996 znašala 40,81 in se je do  leta 2004 zvišala na 
42,93 let, kar kaže na trend hitrega staranja prebivalstva na območju Bovca, 
saj je Slovensko povprečje leta 2004 znašalo 39,76 povprečje Posočja pa 
40,75. 
Stopnja registrirane brezposelnosti v Bovcu je veliko višja kot v Idriji in se 
giblje okrog Slovenskega povprečja – med 6 in 7 %.  
 
Tabela 13: Namestitvene kapacitete v občini Bovec avgusta 2007 
 

 število sob število postelj 

Bovec 1.019 2.712 

Vir: SURS, 2008 
 
Bovec je avgusta 2007 ponujal namestitev  v 1.019 sobah na 2.712 ležiščih. 
Večino namestitvenih kapacitet predstavljajo prostori v kampih, katerih je bilo 
za 1.020 oz. 37,6 %. Hotelske kapacitete, ki se nahajajo v hotelih s tremi 
zvezdicami predstavljajo 17,3 % ponudbe ležišč v Bovcu. 
Kot posledica zgoraj povedanega, beleži Bovec večje turistično povpraševanje 
in realizacijo prometa.  
 
Tabela 14: Število turistov in realiziranih nočitev v občini Bovec v letu 2007 
 

 
število 
turistov 

% število nočitev % 
povprečna doba 

bivanja 

domači 20.002 32,7 47.852 29,9 2,4 

tuji 41.097 67,3 112.406 70,1 2,7 

skupaj 61.099 100,0 160.258 100,0 2,6 

Vir: SURS, 2008 
 
V letu 2007 je Bovec obiskalo 61.099 turistov, ki so realizirali 160.258 nočitev. 
70 % nočitev so ustvarili tuji državljani, predvsem iz Nemčije, Češke, Avstrije, 
Velike Britanije in Italije. Povprečna doba bivanja je bila 2,6 dni. Iz zgoraj 
povedanega zaključujemo, da ima Bovec, ki ima podobne reliefne, geografske, 
prometne in naravne danosti kot Idrija mnogo bolj razvito turistično 
nastanitveno ponudbo, saj ima, po uradnih statističnih podatkih kar 21 krat 
večjo ponudbo turističnih ležišč. Število realiziranih nočitev je bilo kar 50 krat 
večje kot v Idriji, kar kaže na mnogo večjo izkoriščenost kapacitet v Bovcu. 
Turistična ponudba Bovca je zelo bogata tako v zimski kot v poletni sezoni. 
Turistični produkti in atrakcije so predstavljeni v spodnji tabeli. 
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Tabela 15: Turistična ponudba v občini Bovec 
 

Kajak Rečni bob Soteskanje 

Rafting Planinarjenje Jadralno padalstvo 

Kolesarjenje Jadralno letalstvo Jahanje 

Golf Ribolov Pohodništvo 

Jamarstvo Bungee jumping Smučanje 

Turno smučanje Tek na smučeh Freeride smučanje 

Sankanje Ledno plezanje Drsanje 

Hoja s krpljami Vožnja s pasjo vprego Muzejske zbirke 

Sakralni objekti Spomeniki Kluže 

 
HŰTTENBERG, AVSTRIJA 
 

Hűttenberg je turistično mesto v okrožju Sankt Veit an der 
Glan na Avstrijskem Koroškem. Obsega območje površine 
134 km2 na nadmorski višini 786 m. Na omenjenem 
območju živi 1.699 prebivalcev, ter je tako gostota 
poseljenosti naselja 13 prebivalcev / km2.  

 
V zadnjih letih je gorsko mestece postalo znano kulturno 
zbirališče ljudi iz celega sveta. Ponuja izkušnjo starih 
zakladov oddaljenih kultur, umetniških del svetovnih 
umetnikov in naravnega okolja izoblikovanega pred 16.000 
leti.  
 
Največja znamenitost je muzej Heiricha Harrerja, ki je doniral mestu obsežne 
etnološke kolekcije iz Tibeta, Himalajskih držav, Južne Amerike, Afrike, Nove 
Gvineje in mnogih drugih.  
 

Mesto ima večtisočletno rudarsko tradicijo, saj je območje 
bilo že v času Keltov in Rimljanov znano kot bogato 
nahajališče železove rude. V spomin na težke rudarske čase 
je v mestu organiziran Rudarski muzej, ki predstavlja 
delovanje rudnika skozi različna obdobja, poleg tega pa ima 
bogato mineraloško kolekcijo kamnin in kristalnih tvorb.  

 
Bogata in raznovrstna geološka sestava tal na območju 
Hűttenberga je botrovala ustanavljanju Geološkega 
raziskovalnega »GEOCENTRA«, ki ponuja številne raziskovalne 
programe tako za amaterske opazovalce, kot tudi za eksperte 
na področju raziskovalne geologije. 
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Rudarska zgodovina je mestu pustila prepoznaven pečat. 
Ruševinski ostanki jeklarne so eden pomembnejših 
industrijskih spomenikov Koroške. V prvi polovici 90-ih let 
dvajsetega stoletja so se lokalne oblasti odločile urediti 
rudarski muzej na prostem, kjer so z minimalnimi posegi v 
obstoječe impresivne graščinske objekte, oblikovali serijo 
prostorov, ki so povezani s sistemom prehodov, mostov, dvigal 
in stopnišč. Na ta način so ohranili pomembne simbole 

rudarske tradicije in približali daljno zgodovino širokemu krogu obiskovalcev. 
Hűttenberg vidi prihodnost v nadaljnjem razvoju kulture in gospodarstva ter 
regionalnem povezovanju znotraj in zunaj avstrijskih meja, ter 
posledično pridobivanju statusa kulturnega in znanstvenega 
centra regije. 
 

Hőrfeld Moor – Horfeldsko barje se razteza na 140 ha površine v 
občini Hűttenberg. Predstavlja bogato doživetje za obiskovalce 
in pomembno bivališče za številne živalske in rastlinske vrste. 
Od leta 1997 pripada območje Barja skupini 10-ih avstrijskih 

zaščitenih območij in predstavlja močvirje mednarodnega pomena. Območje je 
opredeljeno kot del Nature 2000 in je s tega vidika del evropskega omrežja 
zaščitenih naravnih parkov. Na območju parka biva okrog 500 različnih vrst 
metuljev, 125 vrst ptic in okrog 50 ogroženih rastlinskih vrst. 
 
Če ga primerjamo z Idrijo, ugotovimo da ima zelo podobne resurse – rudarsko 
zgodovino, naravna zaščitena območja, muzejske objekte, ki predstavljajo 
pomemben del zgodovine mesta … Na podlagi teh resursov je Hűttenberg, 
nekoč jeklarsko središče, ustvaril sloves priljubljenega turističnega središča. 
Idrija ima enake možnosti razvoja, mogoče še boljše, ker ima razvito visoko 
tehnološko gospodarstvo, ki je zelo dobra osnova za razvoj poslovnega 
turizma. 

POVZETEK primerjalne analize 

 

Huanacavelica v Peruju in Huttenberg v Avstriji imata i Idrijo 
mnogo skupnih značilnosti: stara rudarska mesta; kulturna, 
naravna dediščina in tehniška dediščina,  ambicije v turizmu ... 
Podatkov o turistični ponudbi in povpraševanju v primerjanih 
mestih sicer ni je pa dejstvo, da so potencijali Idrije za razvoj 
turizma enakovredni primerjanim mestom. 
Glede primerjave z Bovcem se lahko opremo na številke: 

- 2.712 ležišč (Idrija 368) 
- 61.099 turistov (Idrija cca 17.000) 
- 160.258 nočitev (Idrija 3.105) 

Pri Bovcu lahko izpostavimo še večjo nedostopnost in v tem 
smislu lahko pri Idriji bolj smelo in utemeljeno načrtujemo večje 
povpraševanje ob seveda večji in boljši ponudbi - predvsem 
namestitvenih kapacitet.  
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3.6 SWOT analiza 
 

PREDNOSTI SLABOSTI 

• Bogata in raznolika kulturno 
zgodovinska in tehniška dediščina 
– 500 letna zgodovina rudarstva 

• Bogata geološka in geomorfološka 
struktura površja 

• Izrazita pripadnost lokalnega 
prebivalstva kraju 

• Prisotnost endemitnih živalskih in 
rastlinskih vrst 

• Kulturno izročilo in tradicija – 
kleklanje – čipka 

• Razvito gospodarsko, družbeno in 
intelektualno zaledje 

• Obstoj Turističnega 
informacijskega centra (TIC Idrija) 

• Nizka stopnja onesnaževanja 
okolja od strani industrije 

• Velike površine Natura 2000 
• Raznolika, razgibana in neokrnjena 

narava 
• Regionalno središče 

• Slaba prometna povezanost s 
centralnim delom države in 
sosednjimi regijami 

• Pomanjkanje pobud za razvoj 
turizma 

• Togi režimi zaščite objektov – 
neomogočanje razvoja 

• Neorganiziranost turizma  
• Neenakomeren razvoj območja 
• Nedostopnost elementov dediščine 

(osnovna infrastruktura) 
• Nezadostna prepoznavnost Idrije kot 

turistične destinacije 
• Pomanjkanje promocije turistične 

destinacije Idrija 
• Pomanjkanje kvalitetnih 

nastanitvenih kapacitet 
• Razdrobljenost in nepovezanost 

turistične ponudbe 
• Neobstoj vizije razvoja turizma 
• Sezonskost turističnega 

povpraševanja (maj – oktober) 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

• uvrstitev na seznam svetovne 
UNESCO dediščine 

• mednarodno sodelovanje (rudarska 
mesta) 

• Izkoriščanje sredstev evropskih 
skladov za razvoj in promocijo 
turizma v Idriji 

• Spodbujanje privatne iniciative 
• Izgradnja novih namestitvenih 

objektov, ki bi multiplikativno 
generirali dodatno programsko 
ponudbo 

• trend rasti povpraševanja po 
»novih« destinacijah, ki niso 
»preobremenjene« s turisti 

• možnost povezovanja s 
komplementarnimi destinacijami v 
neposredni okolici Idrije 

• specializacija ponudbe 
• povezovanje turizma s kulturo, 

športom, kmetijstvom 
• povezovanje javnega, civilnega in 

privatnega sektorja  
• Priprava strateških dokumentov 

upravljanja z dediščino 

• Neorganiziranost ponudbe v 
destinaciji 

• Prelaganje odgovornosti do 
kulturne, zgodovinske in tehniške 
dediščine med lokalnimi akterji 

• Zapiranje turizma v lokalno okolje 
• Nesmiselno omejevanje 

novogradenj 
• Neprimerni varstveni režimi, ki 

omejujejo razvoj 
• Pomanjkanje stimulacij za obnovo 

kulturne dediščine 
• Negativni demografski kazalniki 
• Neobvladovanje povečanega obsega 

turizma 
• Kontaminacija naravnih virov – 

radon, živo srebro – posledice 
rudarjenja 

• V primeru večjih investicij lahko 
pride do pomanjkanja kvalificirane 
delovne sile 
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3.7 Analiza nosilne zmogljivosti 
 

3.7.1 Zemljišča za turizem in rekreacijo 
 

Glede na načrtovani razvoj turizma (osnutek strategije trženja turizma v 
občini, anketa med prebivalci in potencialnimi nosilci, tržna strategija 
Smaragdne poti in regionalni razvojni program) ustreznih zemljišč za turizem 
in rekreacijo primanjkuje tudi z novim predlogom Občinskega podrobnega 
načrta (OPN).   V osnutku OPN so sicer predvidena dovolj velika zemljišča in 
opredeljena z ustrezno rabo za nekatere predlagane investicije, kot npr. za 
wellness hotel na območju rudniškega jaška Kajzer. Tudi za ureditev  kopališča 
v Beli so namensko opredeljena zemljišča za rekreacijo in turizem. Tako za 
samo kopališče kot spremljajočo turistično infrastrukturo (gostinski objekt, 
trgovine in druge storitvene dejavnosti, parkirišča). 
 
Analiza turističnih resursov in pobud potencialnih nosilcev turistične dejavnosti 
namreč kažejo na dodatne potrebe po plansko opredeljenih zemljišč za turizem 
in rekreacijo.  Potrebna je širitev in prenova smučišča na območju Javornika 
ter smučarskih naprav z možnostjo umetnega zasneževanja za potrebe 
smučanja. V topli polovici leta pa zagotoviti  delovanje obstoječega 
kolesarskega parka z dodatnimi storitvenimi dejavnostmi, kot so 
izposojevalnica koles in ostale opreme, trgovine ter nastanitvene zmogljivosti 
za daljše zadrževanje gostov v neposredni bližini. Podobno je potrebno 
prostorsko predvideti širitev in prenova smučišč z modernimi smučarskimi 
napravami in ureditvijo objektov za možnost umetnega zasneževanja v Črnem 
vrhu in Vojskem. Pravočasno je potrebno načrtovati kako umestiti v prostor 
nove ter obstoječe tekaške proge na Vojskem in Črnem vrhu, kot podlaga za 
njihovo označbo, urejanje lastniški razmerij in služnostnih pravic.  
 
Možna je tudi ureditev več kopališč in dostopnih mest za vodne športe na 
rekah s spremljajočimi objekti (parkirišča, storitvene dejavnosti, pomoli…), kar 
bo tudi ustrezna prostorska podlaga za izdajo koncesij. Poleg Idrije se tudi v 
drugih večjih krajih kažejo potrebe po športnih igriščih in bazenih (na prostem 
in pokritih) s spremljajočimi objekti. Podobno kot tekaške proge je potrebno 
celovito urediti in umestiti v prostor tudi sistem jahalnih, kolesarskih in pešpoti 
(trasiranje  in označba). Načrtovati in umestiti v prostor je potrebno tudi 
informacijski center in upravo s spremljajočimi storitvami za območje 
Krajinskega parka Zgornja Idrijca. 

 
Sprva v večjih krajih (te smo s pomočjo ankete in pogovorov s krajani že 
zaznali), kasneje pa se bodo z razvojem turistične ponudbe na območju celotne 
občine, pojavile pobude za ureditev  dodatnih gostinskih objektov, manjših 
družinskih hotelov, turističnih kmetij, zasebnih sob, apartmajev in kampov. 
Zato je že sedaj smiselno razmišljati o primernih lokacijah zanje. 
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3.7.2 Zbiranje in čiščenje odpadnih voda 
 

Skladno s predvidenim povečanim turističnim obiskom in novimi nastanitvenimi 
zmogljivostmi se bodo povečale tudi obremenitve voda v občini, zato je 
potrebno pravočasno načrtovati celoviti sistem zbiranja in čiščenja odpadnih 
voda v občini. Upoštevali smo obstoječe število prebivalcev in predvideno 
povečanje turističnega obiska. 
  
Ocena obstoječega in planiranega sistem zbiranja in čiščenja odpadnih voda na 
podlagi razpoložljivih podatkov dolgoročno ne zagotavlja izpolnjevanja zahtev 
EU in nacionalnih predpisov glede odvajanja odpadnih voda v okolje. 
Dolgoročno tako ne bo možno zagotavljati predpisane kakovosti vodotokov in 
možnosti kopanja v njih. Zato je potrebno vzporedno z načrtovanjem 
povečanja turističnih nastanitvenih zmogljivosti načrtovati tudi dopolnjevanje 
izgradnje že načrtovanega sistema zbiranja in čiščenja odpadnih voda v občini 
Idrija.  

 
Prebivalci v občini Idrija (popis prebivalcev SURS 2002) 
 
OBČINA IDRIJA  11990 
Čekovnik 144 
Črni Vrh 481 
Dole 131 
Godovič 656 
Gore 122 
Gorenja Kanomlja 143 
Gorenji Vrsnik 115 
Govejk 77 
Idrija 5878 
Idrijska Bela 82 
Idrijske Krnice 141 
Idrijski Log 87 
Jelični Vrh 134 
Ledine 77 
Ledinske Krnice 52 
Lome 109 
Masore 67 
Mrzli Vrh 50 
Pečnik 63 
Predgriže 164 
Spodnja Idrija 1860 
Spodnja Kanomlja 253 
Spodnji Vrsnik 51 
Srednja Kanomlja 280 
Vojsko 197 
Zadlog 277 
Zavratec 118 
 
Potrebe po čistilnih napravah po naseljih in krajevnih skupnostih v PE 
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KS Mesto Idrija 6104 
Čekovnik 144 
Idrijska Bela 82 
Idrija 5878 
KS Črni vrh 1118 
Črni Vrh 481 
Idrijski Log 87 
Lome 109 
Predgriže 164 
Zadlog 277 
KS Godovič 656 
Godovič 656 
Jelični Vrh (del)  134 
KS Spodnja Idrija 2113 
Spodnja Idrija 1860 
Spodnja 
Kanomlja 253 
KS Vojsko 197 
Vojsko 197 
KS Idrijske 
Krnice 208 
Idrijske Krnice 141 
Masore 67 
KS Kanomlja 423 
Gorenja 
Kanomlja 143 
Srednja 
Kanomlja 280 
KS Zavratec 118 
Zavratec 118 
KS Dole 387 
Dole 131 
Gore 122 
Jelični Vrh (del) 134 
KS Ledine 485 
Gorenji Vrsnik 115 
Govejk 77 
Ledine 77 
Ledinske Krnice 52 
Mrzli Vrh 50 
Pečnik 63 
Spodnji Vrsnik 51 
 
Podatki o komunalni infrastrukturi za večja naselja 
 
 Priključenost 

na 
kanalizacijo in 
ČN 

Opombe Planirano št. 
priključkov (do leta) 

Godovič 95% + industrija 1.500  (l. 2014) 
 

Idrija 59% + industrija 10.000 (l. 2010) 
Črni Vrh 50% ČN ni 1.500 (l.2010/2012) 
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Spodnja Idrija 50% + industrija  
Ostala naselja - greznice izgradnja čistilnih 

naprav za cca 100 
enot/ČN 

 
 
Območja naselij z obremenjenostjo med 2000 PE in 10.000 PE morajo biti 
opremljena z javno kanalizacijo in  komunalno čistilno napravo do 31.12.2015, 
do 31.12.2017 pa mora biti priključeno na javno kanalizacijo tudi najmanj 95% 
obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. V to kategorijo 
spadata le naselji Idrija in Spodnja Idrija. 
 
Območja ostalih naselij z obremenjenostjo med 50 PE in 2.000 PE ter gostoto 
obremenjenosti z več kot 20 PE/ha in 10 PE/ha, če gre za naselja na 
občutljivem ali vodovarstvenem  območju, morajo biti opremljena z javno 
kanalizacijo in  komunalno čistilno napravo do 31.12.2015, do 31.12.2017 pa 
mora biti priključeno na javno kanalizacijo tudi najmanj 80% obremenitve, ki 
nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. 

 

3.7.3 Zadovoljstvo prebivalcev s turistično ponudbo in njihov 
odnos do turizma 

 
Velika večina anketiranih prebivalcev in potencialnih nosilcev turistične 
dejavnosti opaža šibko razvitost turizma v občini glede na razpoložljive 
turistične resurse. Opažajo zelo malo negativnih vplivov turizma na okolje in 
smatrajo, da bo razvoj turizma prinesel več pozitivnih (boljša splošna 
infrastruktura, urejeno okolje, delovna mesta, rekreacijska in trgovinska 
ponudba tudi za prebivalce, bolj družabno in kulturno okolje) kot negativnih 
vplivov (hrup, gneča, onesnaževanje okolja, neprimerna gradnja vikendov, 
višje cene). Podpirajo in vidijo možnosti sodelovanja pri razvoju 
naravoslovnega, kulturnega, športnega, podeželskega in zimskega turizma. 
Sprejemljiva intenziteta turističnega obiska zanje bi bila v 2 do 3-kratnem 
povečanem obsegu obstoječega turističnega obiska na višku sezone. 

 
SEDAJ S Možni odgovori (označi v kvadratku) B V BODOČE 
Ali je vaš kraj  
turistično 
naselje? 

5 Da 
 

8 Ali bi lahko 
postal 
turistično 
naselje? 

11 Ne 3 

Kakšne so vaše  
neposredne 
koristi od 
turizma v 
vašem 
kraju/občini? 

2 - redna zaposlitev 8 Kakšne bi lahko 
bile vaše   
neposredne 
koristi od 
turizma v 
vašem 
kraju/občini? 

5 - občasno delo  7 
8 - prodaja pridelkov / izdelkov 

turistom 
11 

2 - oddajanje sob turistom 9 
4 - nobene koristi od turizma 1 
 - drugo (navedite….  
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SEDAJ S Možni odgovori (označi v kvadratku) B V BODOČE 
 predvsem 

urejeno okolje 
in dobra 
ponudba  
družbenega 
nadstandarda 

 1 

 Športno 
rekreativna 
dejavnost, 
kulinarika 

 1 

Ali menite,  
da ste bili   
zaradi razvoja 
turizma v 
vašem kraju 
prikrajšani 
zaradi: 

 - odvzema vaših zemljišč 1 Ali menite,  
da bi bili   
zaradi razvoja 
turizma v 
vašem kraju 
prikrajšani 
zaradi: 

 - oteženega dostopa do vaših 
zemljišč 

 

 - motenja in povzročanja hrupa 4 
 - drugo (navedite….  
    
    
12 - v ničemer nisem/ne bi bil 

prikrajšan 
9 

Na katere od  

navedenih 
značilnosti je 
turizem 
najbolj 
pozitivno 
vplival? 
Označite tiste, 
ki so po vašem 
mnenju za 
vaš kraj 
poglavitne! 

4 - cestne razmere in prometna 
povezanost 

11 Na katere od  

navedenih 
značilnosti bi 
lahko turizem 
najbolj 
pozitivno 
vplival? 
Označite tiste, 
ki so po vašem 
mnenju za 
vaš kraj 
poglavitne! 

 - komunalna opremljenost 7 
5 - gostinska ponudba 13 
2 - trgovinska ponudba 4 
8 - družabno in kulturno življenje 12 
3 - opremljenost kraja z objekti za 

rekreacijo 
12 

5 - možnosti zaposlovanja 
domačinov v turizmu 

12 

8 - urejenost okolja 15 
9 - sloves kraja 13 
 - drugo (navedite….  
    
    

Na katere od  
navedenih 
značilnosti  
je turizem 
najbolj  
negativno 
vplival?  
Označite tiste, 
ki so po vašem 
mnenju za  
vaš kraj 
poglavitne! 

3 - onesnaženost okolja 9 Na katere od  
navedenih 
značilnosti  
bi lahko 
turizem najbolj  
negativno 
vplival?  
Označite tiste, 
ki so po vašem 
mnenju za  
vaš kraj 
poglavitne! 

2 - hrup in nemir 6 
1 - povzročanje škode na zasebni in 

javni lastnini 
2 

 - zmanjševanje kmetijskih in 
zelenih površin 

2 

1 - (neprimerna) gradnja vikendov 4 
1 - izgubljanje pristne 

idrijske/krajevne  identitete 
1 

2 - višje cene storitev in blaga 4 
3 - obremenjenost cest 5 
 - gneča v javnem potniškem 

promet 
1 

1 - gneča na turističnih 
objektih/infrastrukturi 

1 

 - drugo (navedite….  
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SEDAJ S Možni odgovori (označi v kvadratku) B V BODOČE 
    
    

Ali se 
poslužujete  
rekreacijskih  
objektov in 
naprav ter 
turističnih 
storitev v 
vašem kraju? 

3 Ne   Ali bi se 
posluževali  
rekreacijskih  
objektov in 
naprav ter 
turističnih 
storitev v 
vašem kraju? 

11 Da 13 
3 - kopališča 7 
7 - športna igrišča (tenis, košarka, odbojka...) 6 
 - bazeni 6 
1 - storitve wellness dejavnosti 3 
 - izposoja koles in športnih 

rekvizitov 
3 

 - drugo (navedite….  
 Uporaba urejenih 

peš in kolesarskih 
poti v okolici 

 2 

 smučišča  1 

 - spodbujanje naravi prijaznega 
turizma 

15 Če bi imeli moč 
odločanja, 
kako naj se 
turizem 
razvija v 
vašem kraju, 
kaj od 
navedenega bi 
najverjetneje 
storili:  

- spodbujanje turizma kulturne 
dediščine 

12 

- spodbujanje turizma na kmetijah 13 
- spodbujanje vlaganj v nove 
prenočitvene zmogljivosti 

12 

- spodbujanje športno-
rekreacijskega turizma 

15 

- spodbujanje igralniškega in 
zabaviščnega turizma 

 

- spodbujanje kongresnega 
turizma 

5 

- spodbujanje wellness turizma 6 
- omejitev števila »vikendašev« 6 
- popestritev dogajanja in ponudbe 
v kraju 

14 

- olepševanje kraja (oznake, 
sprehajališča, klopi, parki) 

15 

- omejil bi obseg turizma 1 
- drugo:  

 - nespremenjenega obsega 
turistične dejavnosti  

1 V prihodnosti 
si  
v mojem kraju 
želim: 

- 2x več turistov (vsaj enkrat 
prenočijo v kraju) kot sedaj na 
višku sezone 

7 

- 3x več turistov kot sedaj na višku 
sezone 

8 

- max (navedite število) …….  
turistov na višku sezone  

 

- max (navedite število) ……. 
izletnikov dnevno na višku sezone 

 

- da bi turistična dejavnost v 
domačem kraju zamrla 

 

- mi je vseeno  
Obkroži ustrezen odgovor spodaj 
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SEDAJ S Možni odgovori (označi v kvadratku) B V BODOČE 
Spol M            =6 Ž           =10 
Starost do 25  

=2 
26-35       
=3 

36-45       
=2 

46-60      
=6 

nad 61  
=3 

Izobrazba osnovna poklicna in 
srednja 

višja, visoka in 
več 

Dejavnost učenec 
študent   
=2            

Zaposlen  
=10          

nezaposle
n 

Upokojen
ec 
=3 

Drugo 
=1 

Kraj bivanja Črni vrh nad Idrijo (2), Spodnja Idrija (4), Idrija (5), Gore 
(1), Idrijske Krnice (1), Gorenja Kanomlja (1), Vojsko (1), 
Čekovnik (1) 

 
POVZETEK  
 
Analiza nosilnih zmogljivosti je pokazala, da na območju občine Idrija še niso 
dosežene zgornje obremenitve prostora. Po posameznih indikatorjih so proste 
kapacitete različne, načelno pa se lahko z manjšimi posegi zagotovijo primerni 
pogoji za razvoj turistične infrastrukture. 
 
Zemljišč za izgradnjo objektov z velikimi kapacitetami sicer ni na pretek a so 
novim prostorskim načrtom zagotovljene lokacije za manjše investicije na 
območju mesta; potrebno bi bilo predvideti še nekaj prostora za širitev 
predvsem smučišč (športno-rekreativne infratstrukture) na Javorniku, Vojskem 
in Črnem vrhu ter za informativni center s spremljajočimi dejavnostmi v 
Krejinskem parku Zgornja Idrijca. 
 
Vodovod in kanalizacija sta potrebna posegov v smislu povečevanja 
kapacitet in pri kanalizaciji tudi izgradnje čistilnih naprav (Idrija in Spodnja 
Idrija) ter dogradnje celotnega omrežja. Ta obveza izhaja tudi iz predpisov na 
državnem nivoju, ki nalagajo lokalnim skupnostim ureditev problematike do 
leta 2015 oziroma 2017.  
 
Pričakovanja prebivalcev od razvoja turizma so pozitivna; večina je 
prepričanih, da bi razvoj turizma prinesel več pozitivnih kot negativnih učinkov. 
Obenem izražajo pripravljenost sodelovati pri razvojnih projektih in ocenjujejo, 
da je 2-3 kratno povečanje obiska glede na trenutno stanje (17.000 x 3 = 
51.000) povsem sprejemljiva intenziteta. 
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 Tehniška dediščina,  
  Lahka obvladljivost (velikost destinacije),  
  Razgibanost (relijef),  
  Ohranjenost narave,  
  Zakladnica znanj,  
  Šarm kulture in tradicije,  
  Stari običaji in zgodbe,  
  Pripadnost in lokalni patriotizem,  
  Uživaštvo v kulinariki in razposajenost. 

 

4. VIZIJA IN CILJI IDRIJSKEGA TURIZMA 

4.1 Vizija 
 

 
 

4.1.1 Vrednote  
(na čem bi lahko Idrija gradila turizem in blagovno znamko) 
 

 

 

Idrija bo ostala zakladnica dediščine svetovnih razsežnosti, ki zna 

povezati izročilo prejšnjih rodov z novo ustvarjalnostjo. V malem 

mestu se bo obiskovalec lahko sprehodil skozi nekaj stoletij svetovno 

pomembne zgodovine.  Zadovoljevala bo pričakovanja zelo različnih 

turističnih segmentov predvsem pa segment aktivnih raziskovalcev, 

ki bodo v mestu širili horizonte svojih znanj v okolici pa se prepuščali 

užitkom rekreacije v atraktivni in slikoviti pedvsem pa neokrnjeni 

naravi.  Skrb za zdravo okolje bo del vsakega razvojnega načrtovanja. 

Mala destinacija velikih doživetij. 
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4.2 Cilji 
 
Pri oblikovanju razvojnih prioritet in ciljev strategija upošteva več 
strateških interesov in usmeritev. V prvi vrsti so to interesi oziroma 
cilji ključnih udeležencev v razvoju turizma na nivoju občine 
(destinacije). 
 
Pri opredelitvi ciljev razvoja so zato upoštevane: 
 

1. Danosti in prednosti;  
2. Prepoznani problemi/izzivi v analizi stanja obstoječega turizma in iz njih 

izhajajoča podrobnejša opredelitev ciljev;  
3. Trendi razvoja turističnega povpraševanja in ponudbe;  
4. Smernice in priporočila strateških razvojnih dokumentov;  
5. Raznoliki in specifični interesi in možnosti javnih in zasebnih razvojnih 

partnerjev. 
 

Turizem v Idriji bo do leta 2015 dosegal razvojni, konkurenčni in 
trženjski preboj na slovenskem trgu s povečevanjem obsega 
(strategijo diverzifikacije) turistične dejavnosti, z aktivnostmi za 
razlikovanje (strategija diferenciacije) ponudbe Idrije ter s strategijo 
učinkovitega upravljanja (destinacijski management) z: 
 

1. Izboljšanjem kakovosti v storitvah in turistični infrastrukturi, skladno s 
trendi na konkurenčnih trgih; 

2. Doseganjem odličnosti v obliki proizvodov, tehnološkem nadvladju 
storitev, turistični infrastrukturi; 

3. Diferenciranjem obstoječe ponudbe tudi skozi vključevanje podpornih 
storitev (telekomunikacije, transport, trgovina, trženje); 

4. Razlikovanjem v imidžu ponudbe preko oblikovanja turističnih 
blagovnih znamk in intenzivne promocije; 

5. Razvojem raznolike ponudbe z nadgradnjo obstoječih, razvojem novih 
trajnostnih in trendovskih proizvodov, storitev in infrastrukture ter s 
pomočjo inovacij in invencij, spojitev proizvodov v verige in mreže 
(programe za zmanjšanje razdrobljenosti in učinkovitejšega tržnega 
komuniciranja); 

6. Z vzpostavitvijo učinkovitega javno-zasebnega upravljavskega sistema.  
 

 
Povezava med tremi strateškimi razvojnimi usmeritvami (kam, v kaj 
oziroma v katere aktivnosti se bodo razvojna prizadevanja in viri 
usmerili in v katere najprej) in štirimi razvojnimi stebri (kako bo 
razvoj potekal) omogoča opredelitev spleta strateških razvojnih ciljev, ki jih 
bo potrebno uresničiti za (1) doseganje razvojnega preboja, (2) za preboj v 
konkurenčnosti destinacije Idrija in (3) za preboj v njeni prepoznavnosti ter (4) 
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ne nazadnje tudi za učinkovito upravljanje pri izvajanju strateškega razvoja 
turizma Idrije. 
 

4.2.1 Strateški kvantitativni in kvalitativni cilji 
 
V obravnavanem obdobju 2009 do 2015 si Idrija postavlja naslednje ključne 
strateške cilje, ki so na tem nivoju razdeljeni na kvantitativne in kvalitativne, v 
nadaljevanju pa so tudi podrobneje opredeljeni po posameznih strateških 
razvojnih usmeritvah (in znotraj le teh bo razvojnih stebrih). 
 

I.) Dva strateška kvantitativna cilja idrijskega turizma: 
  

1. Povečanje obsega turističnega prometa 
2. Povečanje turistične potrošnje 

 
1. Povečanje obsega turističnega prometa 
 

- Povečanje števila turistov v Idriji od 1.706 (17.000*) na 55.000  
- Povečanje števila nočitev od 3.105 na 104.500. 
- Obdržati povprečno dobo bivanja na 1,7-1,9 dni. 

*  Podatki SURS, TIC-a in nekaterih upravljalcev turističnih atrakcij se močno razlikujejo; slednji so 

evidentirali okoli 17.000 gostov v letu 2007. 

  
Opomba: glede na izjemno nezanesljive podatke o trenutnem turističnem 
povpraševanju in potrošnji, kjer ugotavljamo, da so med turistične goste 
zajeti tudi tujci, ki so kot začasni prebivalci (začasno zaposleni v 
gospodarstvu) nastanjeni v zasebnih sobah načrtujemo nespremenjeno 
povprečno dobo bivanja kot tudi potrošnje le, da se podatki nanašajo na 
turiste in je kategorija začasnih bivanj tu izključena. 

 
2. Povečanje turistične potrošnje 
 

- Povečati povprečno dnevno potrošnjo turistov iz 25 EUR 
(izvenpenzionska) oziroma 64 EUR (s penzionsko vred) na 35 
EUR (izvenpenzionska) oziroma 100 EUR (s penzionsko vred).  

- Povečati letno turistično potrošnjo do leta 2015 na 10 milijonov 
EUR* (od sedanjih 753.440 EUR**). 

 
*55.000 gostov v povprečju biva 1,9 dni in potroši 100€ na dan. 
** glej stran 40. 
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II.) Dva strateška kvalitativna cilja idrijskega turizma: 
  

1. Povečanje prepoznavnosti Idrije kot privlačne turistične destinacije  
2. Izboljšati konkurenčnost turistične destinacije Idrije skozi strategije 

diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja 
 
 
1. Povečanje prepoznavnosti Idrije kot privlačne turistične destinacije 
(z oblikovanjem močne in prepoznavne blagovne znamke Idrije) 
 
Idrija še vedno nima jasnih in enotnih asociacij o identiteti mesta in ponudbe. 
Zato je potrebno: 
 

- oblikovati močno blagovno znamko Idrije, ki bo zvišala 
prepoznavnost in privlačnost Idrije kot turistične destinacije in 
hkrati njene privlačnosti za investitorje 

- oblikovati krovno podobo Idrije kot mesta doživetij naravne, 
tehniške in kulturne dediščine 

- znotraj krovne podobe Idrije kot mesta doživetij razviti močne 
in prepoznavne integralne turistične proizvode 

 
2. Izboljšati konkurenčnost turistične destinacije Idrije skozi strategije 
diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja 
destinacije (destinacijski management) 
 
V naslednjem obdobju mora Idrija več virov usmerjati v izkoriščanje svojih 
konkurenčnih prednosti, ob upoštevanju trendov in ustvarjanju novih za 
prevzem vodje (tudi ob hkratnem odpravljanju prepoznanih problemov) in 
sicer skozi: 
 

- razvoj in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in 
storitev za obstoječe in nove trge ter razvoj novih inovativnih 
proizvodov za obstoječe in nove trge 

- iskanje in izkoriščanje točk diferenciacije za konkurenčni preboj 
- učinkovit destinacijski management in javno-zasebno 

partnerstvo, 
 
kar bo pripomoglo k boljši izkoriščenosti vseh zmogljivosti, manjši odvisnosti 
od posameznih segmentov in sezon, bolj integriranemu delovanju in celotnemu 
imidžu Idrije. 
 
V nadaljevanju navajamo bolj razdelane cilje po posameznih strateških 
usmeritvah (strategija diverzifikacije, strategija diferenciacije strategija 
upravljanja), znotraj le-teh pa tudi po razvojnih stebrih. 
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5. RAZVOJNA STRATEGIJA 
 

5.1 Trendi v turizmu 
 
Vedno več je bogatih ljudi, z veliko denarja in malo časa - čas je torej vedno 
bolj dragocen a, zato želijo obiskovalci maksimizacijo užitkov v minimalnem 
času. To je bil eden izmed glavnih zaključkov turističnega foruma IPK v Pisi, 
kjer je bila glavna tema spremenjen profil turista.  
 
Današnji turist je vedno bolj zahteven, pričakuje vedno kvalitetnejše turistične 
storitve a –paradoksalno - po  ugodnejši ceni. Kar pomeni, da cenovna politika 
ostaja ključnega pomena. 
 
Iz tega lahko sklepamo, da bodo potovanja v prihodnosti cenejša, krajša a 
intenzivnejša. Več potovanj bo bliže domu. Pričakovana je hitrejša rast 
kontinentalnih in počasnejša rast medkontinentalnih potovanj. Vsekakor bo 
večja mobilnost in frekvenčnost prebivalstva. 
 
Današnjim turistom - med katerimi je vedno več takih, ki potujejo sami, več 
žensk in starih staršev, ki potujejo z vnuki in razširjene družine (različne 
generacije), ki potujejo skupaj – je vedno manj pomembno katero destinacijo 
bodo obiskali, kar pomeni, da niso več tako predani posamezni destinaciji, kot 
so bili v preteklosti.  
 
Vedno večje zavedanje o zdravem načinu življenja in potreba bo begu iz 
vsakdanjega stresa vpliva na porast povpraševanja po nišnih produktih kot so, 
aktivne počitnice, pobeg v naravo… 
 
V obdobju klimatskih sprememb se nadaljuje trend vračanja k naravi kar vpliva 
na povečevanje povpraševanja po ekoloških turističnih produktih. Avtentičnost 
je tudi vedno pomembnejša pri turistih kot kadarkoli prej -  želijo občutiti 
globljo emocionalno in kulturno povezanost z ljudmi in skupnostmi katere 
obiskujejo. 
 
Razširjenost uporabe interneta in aktivno trženje preko spleta različnih agencij, 
tour operatorjev in posameznih hotelov omogočajo potrošnikom večjo prostost 
in fleksibilnost pri organiziranju lastnega potovanja. 
 
 

5.1.1 Trend povpraševanja 
 
Preliminarni podatki Svetovne turistične organizacije (UNWTO) za leto 2007 
kažejo, da je bilo zabeleženih 898 mio prihodov, kar predstavlja 6,2 % rast 
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prihodov v primerjavi z letom 2006. Zabeležena stopnja rasti je bila celo večja 
kot v letih 2006 (5,4 %) in 2005 (5,5 %), ki sta bili rekordni v svetovni 
turistični industriji, in je zaznamovana kot četrta zaporedna letna stopnja rasti 
povpraševanja, ki presega dolgoročni trend rasti (4,1 % letno). Rezultati analiz 
za leto 2007 potrjujejo napovedi UNWTO, ki za leto 2010 napoveduje 1,1 
milijard turistov, za leto 2020 pa celo 1,6 milijard. 
 
Največjo rast števila turistov v letu 2007 so zabeležile države Bližnjega Vzhoda 
(+ 13 %) ter Azija in Pacifik (+ 10%), sledi Afrika (+ 8%), Amerike (+ 5 %) in 
Evropa (+ 4%).  
 
Visoko rast pripisujejo v glavnem sledečim dejavnikom: 
 

• rast blaginje v svetu je bila nedvomno ključni faktor 
• novi trgi in ekonomije v razvoju, zlasti Azijske, so obdržale njihovo moč 
• ekonomska rast v Evropi, zlasti v Nemčiji 
• večji razpoložljivi dohodki in bolj dostopni letalski prevozi z širitvijo 

nizkocenovnih letalskih prevoznikov 
 

Kljub zgodovinsko visokim cenam nafte in šoku, katerega so preživele zahodne 
borze je svetovno gospodarstvo v letu 2007 zabeležilo 5,2 % rast, svetovna 
trgovina pa celo 6,6 % rast (Mednarodni denarni sklad – IMF). 
 
Mednarodni turizem v prihajajočih letih verjetno ne bo sposoben slediti 
stopnjam rasti iz obdobja 2004. – 2007. Rast naj bi se zmanjšala, vendar še 
vedno ostala na zadovoljivem nivoju. 
 
Kljub temu, da je Evropa najbolj zrela in najbolj obiskana »destinacija« je bila 
stopnja rasti mednarodnih prihodov turistov v letu 2007 nekoliko nižja kot 
svetovno povprečje (4 %). Edino Sredozemlje je uspelo ohraniti stopnje rasti 
na nivoju svetovnega povprečja. 
 
Segment oddiha in počitnic ni beležil rast ter še vedno predstavlja dve tretjini 
vseh potovanj. Stagnacija v tem segmentu je posledica padca povpraševanja 
po t.i. „počitnicah na morju in soncu“, ki predstavljajo dominanten del 
evropskega turističnega trga. Rast beležijo kratke počitnice in „city breaks“, 
kar je spodbudno za razvoj turizma v Idriji.  
 

5.1.2 Slovenski turizem v številkah 
 
Pregled statistike za obdobje 2003 – 2007 kaže na konstanten trend rasti, tako 
prihodov kot prenočitev. V letu 2007 je bilo zabeleženih 19,4 % več prihodov 
turistov in 10,1 % več nočitev glede na leto 2003. Leto 2007 je bilo 
najuspešneje tako glede števila prihodov kot prenočitev.  
 
Povprečna letna rast prihodov turistov je bila v obravnavanem obdobju 4,8 %, 
povprečna letna rast nočitev pa 2,5 %. Največja rast prihodov je bila 
zabeležena v letu 2007, ko se je število le teh povečalo za 7,9 %, največja rast 
števila nočitev pa je bila prav tako v letu 2007, ko so gostje v Sloveniji ustvarili 
za 7,0 %več nočitev kot leto prej.  
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Razmeroma visoko rast gre pripisati porastu števila tujih gostov. Le to se je v 
letu 2007, glede na leto 2003 povečalo za 27,5 % – njihov delež v skupnem 
številu prihodov pa se je povečal iz 61,1% na 65,3%. Prenočitve tujih gostov 
so se v obravnavanem obdobju povečale za 16,6% - njihov delež v skupnem 
številu nočitev pa se je povečal iz 55,6% na 58,9%. 
 
Graf 4: Število prenočitev tujih in domačih gostov v obdobju 2003 – 2007 
 

 
Vir: SURS, 2008 
 
V zadnjih letih se povprečna doba bivanja v Sloveniji postopoma znižuje. V 
letu 2003 je gost v Sloveniji prenočil v povprečju 3,34 krat, v letu 2007 pa le 
3,08 krat. Gostje se torej odločajo za večkratni kratki oddih v Sloveniji. Skozi 
celo obravnavano obdobje je povprečna doba bivanja domačega gosta daljša v 
primerjavi s povprečno dobo bivanja tujega gosta. Razlog za to lahko 
pripišemo dejstvu, da se v času, ki ga preživijo v Sloveniji, selijo iz kraja v 
kraj, pri čemer se vsaka sprememba turističnega kraja beleži kot nov prihod.  
 
Najpomembnejši emitivni trgi za Slovenski turizem ostajajo Nemčija, 
Italija, Avstrija, Hrvaška, Velika Britanija in Nizozemska. Turisti iz omenjenih 
držav so leta 2006 66% vseh tujih nočitev.  
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Graf 5: Pregled gibanja nočitev po najpomembnejših emitivnih trgih 
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Vir: SURS  
 
V letu 2007 je  bilo največ gostov in realiziranih nočitev avgusta: 390.303 
gostov je ustvarilo 1.325.017 nočitev.  V poletnih mesecih (junij – avg) je 
Slovenijo obiskalo 38 % vseh gostov, le ti pa so ustvarili 41,7% vseh letnih 
nočitev. 
 
Najmanj gostov je Slovenijo obiskalo januarja, medtem ko je bilo novembra 
registriranih najmanj nočitev. 
 
Gostje so leta 2007 najdlje bivali v mesecu januarju in februarju (čas 
smučarskih počitnic) ter v juliju in avgustu in sicer 3,4 dni.  
 
Graf 6: Prihodi in prenočitve gostov po mesecih v letu 2007 
 

 
Vir: SURS 
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5.1.3 Aktualni trendi na slovenskem turističnem trgu 
 
Po podatkih SURS je skupno število prihodov turistov v letu 2007 znašalo 
2.681.178, medtem ko je ta številka leto prej bila 7,9 % manjša ter je znašala 
2.484.605 prihodov. Število prihodov tujih gostov je raslo po nekoliko višji 
stopnji (8,3 %) kot število domačih (7,1 %). 
 
Skupno število realiziranih nočitev v letu 2007 je bilo za 7 % višje kot v letu 
prej in je doseglo število 8.261.308. 41 % nočitev so ustvarili domači gosti, 
medtem ko so tujci realizirali 59 % nočitev. Rast števila tujih nočitev v 
primerjavi z letom 2006 je znašala 8,4 %, medtem ko se struktura nočitev 
med tujimi in domačimi gosti ni spremenila. 
 
Po številu prihodov se na prvem mestu ponovno nahajajo italijanski turisti 
(8% rast števila gostov),  sledijo jim turisti iz sosednje Avstrije (2% rast 
števila turistov), Nemčije (3% rast nemških gostov) ter Hrvaške (4% rast 
prihodov).  
 
Večjo rast števila gostov beležimo s trgov, kjer je Slovenska turistična 
organizacija (STO) izvedla več akcij oglaševanja oz. je intenzivirala aktivosti na 
področju trženja in promocije slovenske turistične ponudbe. Tako je v letu 
2007 Slovenijo obiskalo kar za 24,7 % več španskih turistov, število turistov 
iz Ruske federacije je poraslo za 26,9 %, število turistov iz Ukrajine pa za 
55,5 %. Na omenjenih izbranih emitivnih trgih, ki jih STO ocenjuje kot trge z 
velikim potencialom za trženje slovenske turistične ponudbe, je STO v 
sodelovanju s ključnimi partnerji v letu 2007 izvedla več akcij oglaševanja z 
namenom povečanja prepoznavnosti Slovenije. 
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5.2 Razvoj turističnih proizvodov, programov in 
infrastrukture 
 
V tem poglavju bomo nakazali osnovne modele in teoretske podlage za 
definiranje izhodišč za izdelavo strateškega načrta razvoja in trženja turistične 
destinacije Idrije. 
 
Ključno je, da strateški načrt razvijamo na treh operativnih nivojih, in sicer: 
 
Na globalnem nivoju - opredelitev razvojnega in trženjskega modela za vstop 
in učinkovito delovanje na konkurenčnem in hitro spreminjajočem se 
globalnem trgu -  neposredno in preko slovenske državne turistične strategije 
 
Na regionalnem nivoju - opredelitev strategije povezovanja in aktiviranje 
širšega regionalnega prostora, iskanje povezav in sinergij s sosednjimi 
regijami, komplementarnimi destinacijami in še posebej mesti znotraj le-teh 
 
Na lokalnem nivoju - izvajanje strategije ni mogoče brez aktiviranja lokalnih 
javnih, zasebnih in civilnih akterjev ter lokalnih skupnosti. 

 
Strateški razvojni model in model strateškega in izvedbenega trženjskega 
načrta temelji na številnih analizah tako zunanjega kot tudi notranjega okolja. 
Kot izhodišča za oblikovanje omenjenih dokumentov bomo črpali podatke in 
ugotovitve: 
 

• Analize aktualnih problemov/izzivov, konkurenčnih prednosti in 
sposobnosti iz podatkov v analizi stanja turizma in turistične ponudbe v 
Idriji kot osnovo za pripravo analize ciljev  

• Bodočih trendov na področju turistične ponudbe, povpraševanja, trženja 
in trendov ter predvidevanja razvoja nekaterih podpornih sektorjev 
(transporta, razvoja podeželja, prostorskega razvoja) kot tudi priložnosti 
in nevarnosti za razvoj v prihodnosti 

• Novih pristopov v razumevanju in obvladovanju konkurenčnosti 
turističnih destinacij  

• Novih pristopov v tržnem komuniciranju  
 

Da bi prišli do ključnih strateških smernic razvoja idrijskega turizma je 
potrebno preko že prej omenjenih ugotovitev analitičnih raziskav oblikovati 
posamezne elemente strategije, ki bodo skupaj tvorili smiselno, učinkovito in 
aplikativno usmeritev Idrije kot privlačne turistične destinacije.  
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5.3 Strateški razvojni model 
 

 
 
Na ta način bo mogoče uresničiti ciljne usmeritve na ključnih področjih razvoja, 
ki so bila prepoznana v analizi stanja, skozi vrsto povezanih operativnih ciljev 
pa bo mogoče strateške taktike tudi realizirati v nizu izvedbenih projektov in 
trajnih aktivnosti, s katerimi bodo nosilci turizma v Idriji lahko uspešno 
konkurirali drugim hitro razvijajočim se destinacijam v Sloveniji in širši regiji. 
 

V okvirju strateškega dela dokumenta bomo opredelili: 
 

• Strateške razvojne usmeritve – KAJ je potrebno narediti za razvoj 
Idrijskega turizma in katere so ključne naloge v okviru posameznih 
strateških razvojnih usmeritev 

• Stebri razvoja – NA ČEM bo razvoj temeljil 
• Cilji po posameznih razvojnih usmeritvah in znotraj le-teh po razvojnih 

stebrih 
• Akcijski načrt - operativni projekti 

 
 
Strateški razvojni model tvorijo: 
 
 
I. TRI STRATEŠKE RAZVOJNE USMERITVE - KAJ je potrebno narediti za 
razvoj Idrijskega turizma 
 

1. STRATEGIJA DIVERZIFIKACIJE - Raznovrstnost in raznolikost 
ponudbe in povpraševanja za povečanje obsega - razvoj novih 
proizvodov in novih trgov 

2. STRATEGIJA DIFERENCIACIJE - Razlikovanje ponudbe - po 
kakovosti, dizajnu, podpornih storitvah ter imidžu in prepoznavnosti  

3. STRATEGIJA UPRAVLJANJA (DESTINACIJSKI MANAGEMENT) - 
Učinkovito upravljanje destinacije za rast in razvoj turizma 

 

Strategija razvoja Idrijskega turizma temelji na razvojnem 
modelu štirih razvojnih stebrov - ki predstavljajo način, kako 
skozi niz strateških razvojnih odločitev (pre)usmeriti obstoječo 
turistično ponudbo v bolj prepoznavno in bolj konkurenčno, 
skladno s pričakovanji vseh akterjev v turizmu Idrije. 
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II. ŠTIRJE RAZVOJNI STEBRI oziroma načini izvajanja razvoja - KAKO 
naj se uresničuje strateški razvoj turizma 
 

1. STEBER: Odpravljamo prepoznane probleme  
2. STEBER: Krepimo konkurenčne prednosti in priložnosti 
3. STEBER: Sledimo trendom na področju turistične ponudbe, 

povpraševanja in trženja 
4. STEBER: Ustvarjamo trende za večjo konkurenčnost in privlačnost 

(inovacije) 
 
 

Razvojni model povezuje skupaj niz operativnih ciljev projektov in 
razvojnih aktivnosti, skozi katere se bo izvajal strateški razvoj turistične 
destinacije Idrija. 

 

5.3.1 Tri strateške razvojne usmeritve 
 
Strateške usmeritve izhajajo iz ugotovitev analize stanja, trendov in 
ugotavljanja skupnih razvojnih interesov ključnih udeležencev v turizmu Idrije, 
da je za dolgoročno konkurenčnost Idrijskega turizma potrebne naslednje 3 
strateške razvojne usmeritve: 

 
 

1. Diverzifikacija v turizmu Idrije (raznovrstnost in raznolikost ponudbe in 
povpraševanja za povečanje obsega - razvoj novih proizvodov in novih trgov) 
 
Diverzifikacija v turizmu Idrije je potrebna zaradi: 
 

• Povečanja velikosti trgov (kot rezultat razširjene EU in s tem večje 
mobilnosti ter zaradi odpiranja globalnih trgov) 

• Zmanjševanja sezonskih odvisnosti in drugih tveganj na globalnih in EU 
trgih (npr. zaradi rasti cen goriv, ogrožanja varnosti, naravnih in drugih 
nesreč) 

• Pospešene rasti turistične dejavnosti  
• Zaradi doseganja večje izkoriščenosti obstoječih danosti v turizmu 
• Prilagajanja konkurenci na svetovnih trgih in spodbujanja k večji 

inovativnosti 
• Okrepitve medorganizacijskega sodelovanja v turizmu 
• Odpiranja novih podjetij in vstopanja novih in komplementarnih 

dejavnosti v turizem (informacijske tehnologije) in pridobivanja novih 
trgov, skladno z razvojnimi trendi 
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Diverzifikacijo bo mogoče doseči s prizadevanji, da se razširijo, izboljšajo in/ali 
na novo oblikujejo turistični proizvodi in storitve (njihova oblika, vsebina, 
kakovost, procesi v ponudbi proizvodov) ter novi trgi (geografski in tržni 
segmenti).  
 
To bo mogoče doseči z nadgradnjo obstoječih, z razvojem novih 
trendovskih proizvodov, storitev, infrastrukture in/ali vstopom na 
nove trge oziroma z pridobitvijo novih tržnih segmentov.  
 
Diverzifikacija oziroma raznolikost je tako lahko: 
 

1. Nadgradnja obstoječih proizvodov/storitev, infrastrukture za obstoječe 
trge in tržne segmente (njihova oblika, kakovost, procesi v ponudbi 
proizvodov, razvoj podpornih storitev, investicije v infrastrukturo, v 
tehnološko nadvlado) 

2. Nadgradnja obstoječih proizvodov/storitev za nove trge in tržne 
segmente (proizvodi so prilagojeni novim trgom in novemu 
povpraševanju, v skladu s trendi) 

3. Razvoj novih, inovativnih, kreativnih in trendovskih proizvodov, 
storitev, infrastrukture za obstoječe trge 

4. Razvoj novih trendovskih proizvodov za nove trge - pritegnitev novih 
tržnih segmentov z večjo dodano vrednostjo (še posebej razvijanje 
tržnih niš) 

 
Idrija ima glede na analizo okolja možnost in velik razvojni-trženjski 
potencial za vse štiri usmeritve – v veliki meri pa bo svoje zmogljivosti 
usmerjala v prve tri sklope (torej nadgradnjo obstoječih proizvodov za 
obstoječe in nove trge – pri čemer se za obstoječe proizvode smatrajo tisti, ki 
že obstajajo v določeni obliki, a še niso dovolj razviti, povezani ali ustrezno 
trženjsko izkoriščeni, ter razvoj novih turističnihproizvodov), hkrati pa je ena 
ključnih usmeritev iskanje in zapolnjevanje tržnih niš. 
 

2. Diferenciacija v turizmu Idrije (razlikovanje ponudbe - po kakovosti,  
obliki, podpornih storitvah ter imidžu in prepoznavnosti) 
 
Diferenciacija pomeni razlikovanje Idrijskega turizma od drugih konkurenčnih 
turističnih destinacij v slovenski, evropski in svetovni turistični industriji, kar 
omogoča lažjo odločitev izbire destinacije oziroma njenih proizvodov za turista. 
Analiza okolja je pokazala, da se mora Idrija za doseganje konkurenčnega 
preboja razlikovati od drugih konkurenčnih destinacij in da mora aktivno iskati 
prav točke diferenciacije in sicer je to mogoče na naslednjih področjih:  
 

1. Doseganja odličnosti v proizvodih (vsebina, privlačnost, inovativnost, 
oblika, mreženje, povezovanje v sestavljen turistični proizvod z dodano 
vrednostjo) 
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2. Kakovost storitev (način procesiranja, visoka kakovost, tehnološka 
podpora) 

3. Turistična infrastruktura (razvitost, prilagojenost potrebam turistov, 
inovativnost) 

4. Razlikovanje obstoječe ponudbe tudi skozi vključevanje podpornih 
storitev (telekomunikacije, transport, trgovina, trženje) 

5. Razlikovanje v imidžu ponudbe preko ustvarjanja turističnih blagovnih 
znamk in intenzivne, kakovostne, ciljne, inovativne promocije 

6. Učinkovite promocijske strategije pred prihodom, novi načinov 
rezervacij, čustvene vpletanja turistov v dogajanje, izobraževanje 
turistov itd. 

 
To pomeni okrepiti aktivnosti za: 
 

- Obvladovanje spremenjenih pogojev delovanja turizma - trendov v 
ponudbi 

- Obvladovanje sprememb v preferencah turistov - trendi v povpraševanju 
- Obvladovanje vstopanja in izstopanja novih tekmecev  

 
3. Destinacijski management (učinkovito upravljanje destinacije za rast in 
razvoj turizma) 
 
Glede na trenutno stanje upravljanja destinacije Idrija ugotavljamo, da je 
potrebno vzpostaviti učinkovite povezave na globalni oziroma nadnacionalni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Poleg tega je ključno za uspeh učinkovito 
povezovanje med javnim in zasebnim sektorjem v smislu upravljanja 
destinacije na vseh nivojih in področjih (destinacijski management). 
 
To bo mogoče doseči skozi prizadevanja, da se za uspešno in učinkovito 
upravljanje turistične destinacije vzpostavijo in/ali okrepijo strateške povezave 
doma (med javnim in zasebnim sektorjem) in na tujem med ključnimi 
udeleženci v turistični industriji (medorganizacijska konkurenčnost). 
 
Za to bo potrebna nadgradnja organiziranosti idrijskega turizma oziroma 
nadgradnja obstoječe organiziranosti v smislu destinacijskega managementa, 
kar pomeni, da bo poleg trženjskega upravljanja potrebno prevzeti tudi 
upravljanje razvojnih nalog, investicij, managementa človeških virov, 
kakovosti, razvojno-raziskovalne dejavnosti itd. 

5.3.2 Štirje stebri razvoja 
 
Analiza stanja izpostavlja ključne probleme turizma v Idriji. Merljivi strateški 
razvojni in trženjski cilji bodo v nadaljevanju temeljili na štirih razvojnih 
stebrih, ki predstavljajo nov razvojni model v turizmu Idrije – načine 
izvajanja razvoja oziroma kako se bo uresničeval strateški razvoj turizma 
turistične destinacije Idrija v obdobju 2009-2015.  
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Idrija konkurira številnim turističnim destinacijam, na lokalni, regionalni, kakor 
tudi svetovni ravni (UNESCO dediščina)  na različnih programskih področjih, 
zato ni več dovolj, da odpravlja »le« prepoznane obstoječe probleme, 
ampak mora posebno pozornost posvetiti trendom, torej konkurenci in 
dohitevanju oziroma prehitevanju le-te z raznoliko in inovativno 
ponudbo, ki bo hkrati zadosti prepoznavna za razvijajoče se trge in 
nove tržne segmente. 
 
Za potrebe realizacije strateških ciljev bo do leta 2015 potrebno uresničiti vrsto 
operativnih ciljev skozi izvedbene projekte in aktivnosti za: 
 

1. Za odpravo prepoznanih pomanjkljivosti in šibkosti Idrijskega turizma 
na ključnih področjih turizma in z njim povezanih dopolnilnih dejavnosti  

2. Za krepitev prepoznanih prednosti 
3. Za sleditev trendov 
4. Za ustvarjanje trendov 

 
Štirje razvojni stebri so: 
 

1. STEBER: Razvojne prioritete in cilji, ki na optimalen in trendovski način 
odpravljajo prepoznane probleme v obstoječi ponudbi in povpraševanju 
ter uresničujejo izzive v izkoriščanju danosti, upoštevajoč tudi 
zmožnosti/sposobnosti virov (ljudi, organizacijskih-upravljavskih 
sistemov in razvojnih sredstev) 

 
2. STEBER: Razvojne prioritete in cilji, ki na optimalen in trendovski način 

krepijo prepoznane prednosti obstoječe ponudbe in izkoriščajo 
prednosti obstoječih danosti 

 
3. STEBER: Razvojne prioritete in cilji, ki na optimalen in trendovski način 

sledijo bodočim trendom v ponudbi in povpraševanju na področju 
turizma in trženja 

 
4. STEBER: Razvojne prioritete in cilji za ustvarjanje bodočih novih 

trendov (cilji za inovacije v turistični ponudbi, povpraševanju, trženju, 
organiziranosti) in za prevzem vodilne vloge v turizmu 

 
Glede na danosti Idrije, probleme in pomanjkljivosti in hkrati glede na 
zastavljeno vizijo bo Idrija po posameznih razvojnih stebrih svoje vire 
usmerjala na način, kot je prikazan v spodnji tabeli. Gre za splošno načelo 
delitve virov, ki pa bodo sicer v naslednji fazi po posameznih treh strateških 
usmeritvah (strategija diverzifikacije, strategija diferenciacije in strategija 
upravljanja) razporejeni različno. V določenih primerih bo glede na stanje več 
virov usmerjenih na prvi steber, drugič na drugega, tretjega ali četrtega. 
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Tabela 16: Prikaz razporeditve virov po posameznih razvojnih stebrih 
 
Steber Koliko resursov za kateri steber  
1. ODPRAVLJAMO prepoznane 
probleme 

    
 

2. KREPIMO prepoznane prednosti     
 

3. SLEDIMO trendom    
 

4. USTVARJAMO trende (trendsetter, 
leader) 

 

Pojasnitev: Ena pika ustreza enoti 10 – seštevek vseh enot skupaj je 100 %. 
 
Vir: Lastna obdelava 
 
 
STEBER 1:  Odprava prepoznanih problemov, pomanjkljivosti, izzivov 
 
V problemski analizi so skozi kvantitativno analizo povpraševanja in 
kvalitativno analizo po posameznih vsebinskih sklopih prepoznani vsi ključni 
problemi in pomanjkljivosti na strani ponudbe in povpraševanja ter opredeljeni 
izzivi. V prilogi akcijskega načrta so po posameznih problemskih sklopih 
oziroma politikah opredeljeni kratkoročni oziroma operativni cilji in dolgoročni 
cilji, na osnovi česar je mogoče videti, koliko resursov bo usmerjeno v 
odpravljanje prepoznanih problemov in pomanjkljivosti. 
 
 
STEBER 2: Krepitev konkurenčnih prednosti, priložnosti 
 
Za zagotovitev konkurenčnosti destinacije na zahtevnih svetovnih trgih in za 
povečanje prepoznavnosti ni dovolj, da destinacija svoje razvojne vire usmerja 
samo v odpravljanje prepoznanih problemov in šibkosti iz sedanjosti oziroma 
preteklosti. Krepiti mora tudi svoje konkurenčne prednosti in priložnosti, ki so 
bile prepoznane v SWOT analizi.  
 
Konkurenčne sposobnosti, viri in prednosti destinacije Idrija 

 
Čeprav metodologije o ugotavljanju konkurenčnih prednosti v turizmu niso 
poenotene in so relativno novejše ali pa se sploh še niso uveljavile, bodo nosilci 
turizma v Idriji za uresničitev cilja - da se uvrsti med najbolj konkurenčne 
destinacije na posameznih elementih konkurenčnosti - morali okrepiti in 
izboljšati sposobnosti, znanja in spretnosti (prednosti) in priložnosti v ključnih 
elementih konkurenčnosti turizma in sicer: 
 

1. Cenovna konkurenčnost (cena nastanitve in kupna moč 
prebivalstva) 

2. Razvoj infrastrukture (ceste, čistilne naprave, uporaba vode, 
ureditev mesta) 
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3. Kakovost okolja (stopnja poselitve, emisije CO2, ratificirane 
mednarodne pogodbe) 

4. Tehnološki napredek (internet, fiksni in mobilni telefon, izvoz visokih 
tehnol.) 

5. Stopnja odprtosti (vize, turistična odprtost države, trgovinska 
odprtost, davki za mednarodno trgovino) 

6. Sociali razvoj (indeks razvoja ljudi/kadrov, časopisi, osebni 
računalniki, TV) 

7. Človeški faktor (vključenost ljudi v turizem, prihodi in odhodi glede 
na število prebivalcev, direktni učinek turizma na nacionalno 
ekonomijo - prispevek in strošek mednarodnega turizma v deležu BDP 
države oziroma obravnavanega območja) 

 
 
STEBER 3: Sleditev trendom v turizmu, trženju in v turizmu 
komplementarnih in podpornih dejavnostih kot zunanji dejavniki za 
razvojne priložnosti pa tudi nevarnosti 
 
Poleg prepoznanih izzivov, prednosti in priložnosti mora turizem v Idriji slediti 
tudi razvojnim trendom v turizmu, ki jih druge evropske in neevropske 
konkurenčne destinacije uveljavljajo, s ciljem izkoriščanja trendov za rast in 
razvoj turistične destinacije in prevzem vodilne vloge na posameznih področjih. 
 
Sledenje trendom in spremljanje razvoja konkurenčnih destinacij je še 
zlasti pomembno, če želi Idrija zadržati obstoječe trge/turiste in 
okrepiti prisotnost na obstoječih trgih oziroma tržnih segmentih (in 
podaljšati bivanje ter potrošnjo obstoječih turistov), predvsem pa, če 
želi pridobiti nove turiste, ki potrošijo več, ostanejo dlje in 
podaljšujejo sezone.  
 
Tretji steber je zato steber, kjer se izpostavljajo možnosti in priložnosti v 
sledenju trendom na področju turistične ponudbe, povpraševanja, trženja in 
trendom razvoja turizmu komplementarnih in podpornih dejavnosti (npr. 
transport, telekomunikacije).  
 
Trendi hkrati lahko predstavljajo tudi nevarnosti zunanjega okolja, če 
se turistična industrija ne bo odzvala pravočasno in če bo razvoj 
nenačrtovan. 
 
Trendi so natančneje predstavljeni v poglavju III – 1.  
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STEBER IV: Oblikovanje trendov za prevzem vodilne vloge na določenih 
področjih mestnega turizma 
 
Zadnji razvojni steber, ki je po zahtevnosti izvedbe tudi najtežji, je steber 
kreiranja trendov v turizmu, s ciljem, da bi Idrija do leta 2015 postala tržni 
vodja na posameznem elementu turistične ponudbe in/ali povpraševanja.  
 
To bo zahtevalo angažiranje najkakovostnejših in velikih razvojnih resursov za 
potrebne inovacije in invencije na področjih kreiranja proizvodov, podpornih 
sistemov, trženja in drugih za turizem relevantnih aktivnosti destinacije.  
 
Za uresničitev teh ciljev in ambicij bo potrebno kombinirati najrazličnejše vire 
in investirati v raziskave in razvoj za izgradnjo odličnosti na področju turizma.  
 
Po našem mnenju je prihodnost Idrijskega turizma v zasledovanju načel prvih 
treh stebrov. Vendar obenem moramo vedno stremeti k razvoju in izboljšanju, 
tako da nam doseganje načel četrtega stebra mora biti vizija in vodilo razvoja 
turizma v prihodnosti. 
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Tabela 17: Pregled ciljev po posameznih razvojnih usmeritvah in znotraj le teh po posameznih razvojnih stebrih 
 
Strateške razvojne usmeritve Razvojni in trženjski cilji štirih stebrov razvoja  
1. Strategija DIVERZIFIKACIJE - raznovrstnost in raznolikost ponudbe in povpraševanja za povečanje obsega (razvoj novih 
proizvodov in novih trgov)  
1.1. Nadgradnja obstoječih proizvodov/ 
storitev, infrastrukture za obstoječe trge 
in tržne segmente (proizvodi, njihov 
dizajn, kakovost, procesi v ponudbi 
proizvodov, razvoj podpornih storitev, 
investicije v infrastrukturo, v tehnološko 
superiornost) 

I. steber (odpravljamo probleme) 
1. Spodbuditi investicijski ciklus v višini 134 postelj (od tega 98 v objektih kategorije 

kakovostne 4 *  in 36 v kategoriji 3 *, predvsem v manjšem hotelu (bolj 
individualnega karakterja), prilagojenih posameznih ciljnim skupinam, kot so 
mladi raziskovalci, popotniki, športniki in rekreativci ... 

2. Razvoj podpornega sistema za spodbujanje investicij v turistično in dopolnilno 
infrastrukturo (trgovina, servisi, gostinstvo, športno-rekreativni in sprostitveni 
objekti, parkišča, dostopi do atrakcij itd.) 

3. Razviti sistem obveščanja in usmerjanja (table ob vstopu v občino, po mestu, do 
turističnih točk) 

4. Razvoj bolj ciljnega trženja za obstoječe dobro oblikovane proizvode, programe in 
storitve (na ravni destinacije in spodbujanje na ravni posameznih ponudnikov) 

5. Razviti učinkovito mreženje – povezovanje posameznih turističnih proizvodov in 
oblikovanje privlačnega integralnega turističnega proizvoda (v skladu s krovnim 
konceptom destinacije – doživljajskega turizma)  

6. Razviti informacijsko podporo za učinkovitejše trženje na obstoječih trgih  
 
II. steber (krepimo prednosti) 
1. Oblikovati turistične proizvode in programe, povsem prilagojene gostom na že 

vzpostavljenih trgih  
2. Na področju dobro oblikovanih in uveljavljenih proizvodov (segment občudovalcev 

in raziskovalcev naravne, tehniške in kulturne dediščine) izkoristiti prednosti in 
oblikovati privlačnejši integralni turistični proizvod (privlačne spremljevalne 
programe kot je npr. povezovanje posameznih atrakcij v programe na podlagi 
zgodb) 

3. Izkoristiti priložnosti segmenta UNESCO - turizma (po vpisu v dediščino UNESCO) 
in gosta iz tega naslova zadržati ter pritegniti za kasnejši obisk destinacije kot 
počitniški gost (oddih, itd) 

4. Povečati prenočitve glede na število prebivalstva  
5. Aktivno povezovanje obstoječih proizvodov v celostne turistične proizvode 
6. Prilagoditev namestitvenih zmogljivosti posameznim ciljnim skupinam  
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III. steber (sledimo trendom) 
1. Prilagoditev obstoječih in še posebej maksimalna prilagoditev pri snovanju novih 

namestitvenih zmogljivosti specifičnim potrebam in pričakovanjem posameznim 
ciljnih skupin (udobje, upoštevanje in poudarjanje ekologije)  

 
IV. steber (ustvarjamo trende) 
1. Spodbujenje investicij v turistično infrastrukturo (namestitvene zmogljivosti in 

dopolnilna infrastruktura), ki bodo privlačnejše zaradi prepoznavnega dizajna, 
uporabe tehnologij in/ali izjemne komplementarne ponudbe – ki bodo že v osnovi 
zasnovani kot »atrakcije« 

1.2. Razvoj novih, inovativnih, 
kreativnih in trendovskih proizvodov, 
storitev, infrastrukture za obstoječe trge 
 

I. steber (odpravljamo probleme) 
1. Intenzivirati mreženje – sodelovanje na vseh ravneh in segmentih in povezovanje 

proizvodov 
II. steber (krepimo prednosti) 
1. Nadgraditi, dodatno razviti in povezati posamezne vsebine na področju 

doživljajskega turizma v mednarodno konkurenčen proizvod doživljajskega 
turizma v turistični destinaciji (hiša eksperimentov, programi s podlago v zgodbah 
Idrije) 

III. steber (sledimo trendom) 
1. V proizvod doživljajskega turizma ves čas uvajati aktualne trende – tekoče 

sledenje trendom 
2. Zgraditi evropsko prepoznano raznovrstno turistično ponudbo oddiha kot spletišča 

enkratnih doživetjih, ki temeljijo na obstoječih in novih, še neizkoriščenih 
naravnih in kulturnih danostih, prireditvah in dogodkih  

3. Zagotoviti prenos dobrih praks iz tujine (učenje na osnovi dobrih primerov) 
4. Redno spremljanje dobrih praks na področju turizma v tujini 
 
IV. steber (ustvarjamo trende) 
1. Na področju doživljajskega turizma v turistični destinaciji postati tržni vodja  
 
IV. steber (ustvarjamo trende) 
1. Na področju doživljajskega turizma v turistični destinaciji postati tržni vodja in se 

na ta način pozicionirati tudi na novih trgih 
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2. STRATEGIJA DIFERENCIACIJE - investiranje v razlikovanje ponudbe - po kakovosti, dizajnu, podpornih storitvah ter 
imidžu in prepoznavnosti   
2.1. Razlikovanje po kakovosti  
 

I. steber (odpravljamo probleme) 
1. Skozi zagotavljanje višjih standardov kakovosti povečati konkurenčnost ponudbe z 

odpravo pomanjkljivosti na področjih: 
- cenovne konkurenčnosti (razmerja v cenah in kupno močjo prebivalstva) 
- razvoja infrastrukture (ceste, čistilne naprave, uporaba vode) 
- kakovosti okolja (stopnja poselitve, emisije CO2) 
- tehnološki napredek (uporaba interneta, fiksne in mobilne telefonije v turizmu, 

izvoz visokih tehnologij) 
- stopnja odprtosti (turistična odprtost mesta,  odprtost trgovin, davki za 

mednarodno trgovino in tuje investicije v turizmu) 
- sociali razvoj (indeks razvoja ljudi/kadrov v turizmu, prispevek k blaginji 

prebivalcev idr. oblike socialne odgovornosti turizma) 
- človeški faktor (vključenost prebivalcev v turizem - prihodi in odhodi glede na št. 

prebivalcev, direktni učinek turizma na lokalno ekonomijo, prispevek in strošek 
mednarodnega turizma v deležu BDP občine)  

2. Uveljavljanje standardov in znakov kakovosti (nadgranja obstoječih) za hotelsko 
industrijo, gostinstvo druge storitve 

3. Usposabljanja in izobraževanja za kakovost na ključnih področjih turizma 
4. Vzpostavitev sistemskega merjenja in spremljanja kakovosti: merjenje kakovosti 

ponudbe (vprašalniki, ankete za vse ključne udeležence) 
II. steber (krepimo prednosti) 
1. Krepiti prepoznano ugodno razmerje med ceno in kakovostjo (na račun izboljšanja 

procesiranja storitev in s tem doseganja večanja kakovosti) 
2. Razvijati individualni pristop do gosta in s tem večanje kakovosti procesiranja 

storitev 
 
III. steber (sledimo trendom) 
1. Izgraditi nove trendovske turistične privlačnosti (objekte in/ali prireditve) 
2. Razlikovanje po kakovosti predvsem na področju komunikacijske odličnosti  
3. Razlikovanje po kakovosti posredovanja informacij o destinaciji (vse od faze pred 

prihodom, v času bivanja in po odhodu) 
 
IV. steber (ustvarjamo trende) 
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1. Nove, inovativne storitve in invencije v procesih ponudbe za prevzem vodstva na 
ključnih integralnih turističnih proizvodih in storitvah, povezanimi z njimi. 

 
2.2. Doseganje odličnosti v dizajnu 
proizvodov, tehnološki superiornosti 
storitev, turistični infrastrukturi 
 
 

I. steber (odpravljamo probleme) 
1. Izboljšati primarno in sekundarno turistično infrastrukturo  
1. Premišljen dizajn obstoječih turističnih proizvodov in storitev za večjo privlačnost 
2. Učinkovito informiranje občanov in obiskovalcev o dogajanju v mestu in njegovi 

ponudbi 
 
II. steber (krepimo prednosti) 
1. Uveljavitev dizajna, tehnične dovršenosti obstoječe turistične infrastrukture in 

avtentičnost proizvodov in storitev kot prednosti 
III. steber (sledimo trendom) 
1. Spodbujati oblikovanje trendovske infrastrukture, proizvodov, storitev  
2. Razvoj novih proizvodov, turistične in podporne infrastrukture, ki je inovativna in, 

ki lahko v naslednji fazi vodi tudi v bolj inovativne trženjske komunikacije, s tem 
večjo prepoznavnost, medijsko publiciteto itd 

3. Prožnejše oblike zaposlovanja v turizmu z možnostjo vključevanja kadrov iz 
drugih držav - EU in ne-EU (zlasti za sezonska dela), začasno zaposlovanje, 
vključevanje prostovoljcev, starejših in invalidov 

IV. steber (ustvarjamo trende) 
1. Postati vodilni, odlični v dizajnu specifičnih turističnih proizvodov, storitev skozi 

potrebne inovacije (na področju doživljajskega turizma, turizma za mlade) 
2.3. Razlikovanje obstoječe ponudbe 
tudi skozi vključevanje podpornih 
storitev (telekomunikacije, transport, 
trgovina, trženje) 

I. steber (odpravljamo probleme) 
1. Povečanje dostopnosti do turističnih storitev in proizvodov z ureditvijo prometega 

režima (vključno s parkirišči, signalizacijo in sistemom usmerjanja), investiranjem 
v (tele)komunikacijsko infrastrukturo (in njeno uporabo s strani turistične 
industrije in turistov) in z vzpostavitvijo javnega in zasebnega partnerstva pri 
zagotavljanju večje mobilnosti turistov do destinacije in znotraj destinacije ter z 
vzpostavitvijo »intermobilnih« (kombiniranih) transportnih sistemov, ki so prijazni 
do okolja, turistov in prebivalcev 

 
II. steber (krepimo prednosti) 
1. Identificirati proizvode/storitve za uskladitev  turističnih in promocijskih ter drugih 
aktivnostmi države z možnostmi Idrije za organiziranje vrhunskih države. 
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III. steber (sledimo trendom) 
1. Uporaba novih medijev (GPRS navigacija, mobilna telefonija, interaktivna TV, 

dlančniki ipd). Tu bi veljelo posebej omeniti razvoj virtualnega informacijskega 
centra s povezavo med kandidatkami za vpis v dediščino UNESCO. 

2. Mobilne storitve na spletu, mobitelih, infostebrih, dlančnikih etc. 
 
IV. steber (ustvarjamo trende) 
1. Okolju in ljudem prijazne oblike mobilnosti: transporti, ki uporabljajo alternativna 

goriva, komunikacije, ki niso škodljive zdravju in ga celo krepijo (pešhoja), 
umiritev prometa v mestnem jedru 

2.4. Razlikovanje v imidžu ponudbe 
preko kreiranja blagovne znamke  

I. steber (odpravljamo probleme) 
1. Povečati prepoznavnost Idrije kot turistične destinacije z aktivnim delom na 

oblikovanju blagovne znamke Idrija 
2. Oblikovati jasno identiteto Idrije in jo poenoteno in močno komunicirati skozi vse 

pojavnosti in področja delovanja Idrije (ne zgolj v okviru turizma) 
3. Razviti model učinkovitega upravljanja blagovne znamke (v okviru destinacijskega 

managementa) 
II. steber (krepimo prednosti) 
1. Izkoristiti dogodke za povečanje prepoznavnosti  Idrije (čipkarski festival, grajski 

večeri ...) 
2. Oblikovati blagovno znamko Idrije, s katero se bodo identificirali tudi drugi 

segmenti (ne zgolj turizem) 
III. steber (sledimo trendom) 
1. Uporaba vseh sodobnih trženjskih in distribucijskih kanalov za učinkovito in 

inovativno komuniciranje blagovne znamke 
 
IV. steber (ustvarjamo trende) 
1. Idrija postane uspešna zaradi svežega pristopa k oblikovanju znamke in načina 

njenega komuniciranja 
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3. STRATEGIJA UPRAVLJANJA (DESTINACIJSKI MANAGEMENT) Upravljanje za uravnoteženo rast in razvoj turizma  
Destinacijski management I. steber (odpravljamo probleme) 

1. Vzpostaviti učinkovit javno-zasebni organizacijski sistem za upravljanje  
destinacije z natančno določenimi pristojnostmi in odgovornostmi ter njihovimi 
zmogljivostmi (viri) in uveljavljanje sistemskih sprememb, potrebnih za razvoj – 
vzpostavitev destinacijske management organizacijske strukture 

2. Okrepiti raziskovalno dejavnost kot ključno podporno dejavnost za oblikovanje 
učinkovitih strategij in taktik (redne raziskave trgov, trženjskih segmentov, 
spremljanje zadovoljstva gostov itd) 

3. Vzpostavitev in zagotovitev ukrepov za razvoj: 
a) Vzpostavitev sredstev za merjenje razvoja 

- sistemska vzpostavitev uporabe ključnih indikatorjev trajnostnega 
razvoja turizma za analitične potrebe spremljanja razvoja turizma 
(opredelitev načinov za zbiranje in obdelovanje indikatorjev) 

- aplikacija orodij nosilnih zmogljivosti prostora pri sprejemanju 
planerskih odločitev na ravni občin in regije 

b) Vzpostavitev kontrolnih in zapovedovalnih sredstev 
- usposabljanje, licenciranje in izdaja dovoljenj za opravljanje turistične 

dejavnosti zlasti v omejevanih in izpostavljenih območjih  
- povezovanje licenciranja z znamkami in označbami kakovosti 
- prenos in/ali razvoj sistemov znamk kakovosti  
- prostorsko načrtovanje con za različne nivoje in vrste trajnostnega 

turističnega razvoja 
- sistem izgradnje finančnih kazni in drugih kazenskih ukrepov za 

neupoštevanje trajnostnih načel (npr. odstranitev neprimernih in 
nelegalnih objektov) 

- navodila za investitorje in graditelje objektov za upoštevanje določenih 
principov gradnje  

- ocene vplivov na okolje, ocene vplivov na družbeno in kulturno 
življenje, ocene vplivov na gospodarstvo 

- usposabljanja lokalnih promotorjev razvoja turizma (vodnikov, 
taksistov, gostincev, lastnikov barov in trgovin, obrtnikov) 

a) Vzpostavitev ekonomskih sredstev 
- ureditev sistema (davkov) taks za 
- spremembe v obnašanju turistov in podjetij (reguliranje 
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onesnaževanja okolja in spremembe v obnašanju, namenska poraba 
sredstev iz davkov in pristojbin za spodbujanje trajnostnih atkivnosti) 

- sistem varstva oz. varščine (npr. za korektnost izvedbe investicijskih 
del skladno s trajnostnimi načeli za npr. gradbena podjetja npr. 
depoziti za vračanje odpadkov) 

- dodelitev koncesnin podjetjem, ki zagotavljajo trajnostna načela za 
upravljanje ožjih območij in objektov (npr. plaž, parkirišč, tematskih 
poti) 

- javno zasebna partnerstva za trajnostni transport 
- vzpostavitev  kriterijev v javnih naročilih za spodbujanje participacije 

tistih podjetij, ki spoštujejo strateške usmeritve trajnostnega razvoja 
turizma 

b) Vzpostavitev prostovoljnih instrumentov 
- kodeksi obnašanja in ravnanja (npr. v omejevanih območjih, v hotelih) 
- spodbujanje promoviranja podjetij k uporabi trajnostnih načel pri 

poročanju o kakovosti poslovanja ter za pridobitev referenčnih poslov 
- nagrade in spodbude 
- Vzpostavitev podpornih instrumentov  
- spodbujanje turistov k prostovoljnim prispevkom za razvojne projekte 

v mestni destinaciji skozi promocijske aktivnosti 
- sheme, ki spodbujajo trajnostne oblike transporta v destinaciji 

(»parkiraj in pelji«) 
- signalizacija za preusmerjanje tokov obiskovalcev 
- uporaba skupne komunalne infrastrukture za turistična podjetja - 

odlagališča odpadkov, telekomunikacijska infrastruktura 
- prenos dobrih praks in izkušen skozi izobraževanja in usposabljanja o 

različnih področjih razvoja turizma 
II. steber (krepimo prednosti) 
1. Implementacija sistema za redno spremljanje izvajanja strategije (ocena ključnih 

sposobnosti, zmožnosti in odstotek) uspešnosti izvajanja strategije razvoja 
turizma 

 
III. in IV. steber (sledimo trendom in jih ustvarjamo) 
1. Realizacija aktivnega javno-zasebnega partnerstva, na osnovi spremljanja in 

implementacije dobrih praks iz tujin 
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5.4 Turistični proizvodi 
 
Pred opredelitvijo obstoječih in potencialnih turističnih proizvodov bomo 
najprej na kratko obrazložili pojmovanje turističnega proizvoda in omejitvene 
dejavnike. 
 
Strokovnjaki s področja turizma obravnavajo turistični proizvod kot splet 
turističnih doživetij. To vsebuje nastanitev, naravne in druge dobrine, 
zabavo, prevoz, hrano in pijačo , rekreacijo ter ostale privlačnosti. Turistični 
proizvod je pravzaprav zadovoljevanje potreb turistov; je skupek različnih 
turističnih zmogljivosti in storitev, ki jih turisti določene kategorije uživajo v 
neki destinaciji.  Obsega torej dejavnike, ki so fizične, doživljajske, storitvene 
ali simbolične narave ter prinašajo turistu zadovoljstvo in korist. Turistični 
proizvod moramo obravnavati s stališča turista saj ga ta doživlja kot celostno 
doživetje od trenutka, ko se je odpravil na pot do trenutka, ko se je vrnil 
domov. Prav zato bi morali posamezni turistični ponudniki upoštevati 
medsebojno odvisnost proizvodov in sodelovati tako, da bi lahko tržišču 
ponudili popoln proizvod, ki bi bil privlačen in bi zadovoljeval potrebe ter 
želje gostov. 
 
Pobudniki turizma – regionalni organizatorji morajo biti pozorni na naslednja 
vprašanja, ki se nanašajo na proizvode: 
 

 Kako lahko pobudnik prepozna, vodi in usmerja glavne sestavine 
turističnega proizvoda v destinaciji? 

 Kako lahko pomaga turističnemu gospodarstvu k razvoju boljše strategije 
proizvodov? 

 Kako lahko pomaga pri razvoju in lansiranju novih turističnih proizvodov 
ter s tem pomaga tudi posameznim subjektom turističnega gospodarstva? 

 
Čeprav vse zmogljivosti, ki jih uporablja turist v neki destinaciji niso 
obravnavane kot proizvod, pa se proizvod, kot ga navaja literatura uporablja 
za vse, kar nudijo turistom v kaki destinaciji. Proizvod je torej vse, kar je 
ponujeno trgu zaradi vzbujanja pozornosti, pridobitve, porabe, kar 
zadovoljuje želje ali potrebe.  Vključuje fizične objekte, programe, storitve, 
osebe, prostor, organizacijo in zamisli. Drugo ime za proizvod je ponudba, 
sestava vrednosti ali splet koristi. 
Turistični proizvod lahko oblikujejo lokalne turistične organizacije (ki ga na 
turističnem trgu samo promovirajo kot vsebinsko zaokroženo celoto,… ali pa 
ga ponudijo kot turistični paket/program po enotni ceni), turistične agencije 
(ki ga na turističnem trgu ponudijo kot turistični program/paket po enotni 
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ceni) ali neposredni ponudniki delnih turističnih storitev (ki ga na turističnem 
trgu samo promovirajo kot vsebinsko zaokroženo celoto) ali pa si ga 
sestacvijo turisti sami, kot program, tako, da si sami organizirajo prevoz, 
nastanitev izberejo obliko rekreacije, obiščejo galerijo, muzej,…). 

5.4.1 Dejavniki turističnega proizvoda 
 
Oblikovanje turističnega proizvoda pa je odvisno na eni strani od 
razpoložljivih zmogljivosti, primarnih kot so naravne danosti, kulturno-
zgodovinska in etnološka dediščina in sodobne ustvarjalnosti in sekundarnih 
kot so gostinsko-nastanitvene zmogljivosti, turistične agencije, kolesarske 
steze, prometna ureditev,… in na drugi strani od obsega povpraševanja. 
Poleg zgoraj naštetih dejavnikov pa je pri oblikovanju potrebno upoštevati 
tudi vse zakonitosti trženja, kar pomeni da: 
 

 Mora oblikovalec turističnega proizvoda najprej poznati obseg in vsebino 
turističnega povpraševanja oz. mednarodne trende turističnega 
povpraševanja, 

 Mora oblikovati tak proizvod in po taki ceni, da bo določena skupina 
turistov z njim zadovoljna, torej mora poznati lastnosti, obnašanje, 
zahteve posamezne skupine turistov za katere oblikuje proizvod, 

 Bo s prodajo proizvoda ustvaril dobiček in, 
 Okolje, v katerem bodo turisti preživljali počitnice, pri tem ne bo ogroženo, 
kar pomeni, da mora biti razvoj usklajen in načrtovan skladno z realnimi 
možnostmi in sprejemljivostjo fizičnih, ekonomskih in socialnih elementov 
okolja, mora biti uravnotežen, saj le tako zagotavlja dolgoročno 
izkoriščanje in uporabo lokalnih potencialov in pri tem njihovo varovanje 
za prihodnje generacije. 

 

5.4.2 Opredelitev obstoječih in potencialnih turističnih 
proizvodov 

 
Osnovna opredelitev turističnih proizvodov temelji na: 
 

 Opredelitvi obstoječih turističnih proizvodov v občini Idrija 
 Novih turističnih proizvodih, ki imajo resurse in realen turistični potencial 
 Zaznanih mednarodnih trendih turističnega povpraševanja 
 Primerjalni analizi domače in tuje turistične destinacije. 

 
Turistični proizvodi so grupirani po posameznih zvrsteh turizma (glede na 
motiv, dolžino bivanja, starost gostov in lokacijo oz. ciljno območje gosta). 
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Turistična infrastruktura kot so gostinsko-nastanitvene zmogljivosti, športna 
infrastruktura in druga turistična infrastruktura predstavljajo osnovo na 
kateri temeljijo različne zvrsti turizma in turističnih proizvodov in osnova, ki 
skupaj z zgodbani in oblikovanimi turističnimi programi nudijo različna 
doživetja.  

5.4.3 Opredelitev obstoječih in potencialnih turističnih 
proizvodov po posameznih zvrsteh turizma 

 
Za opredelitev obstoječih in potencialnih turističnih proizvodov na Idrijskem 
podajamo pregled obstoječih in potencialnih turističnih proizvodov, vključno s 
kratkim komentarjem stanja, nato pa po posameznih proizvodih 
opredeljujemo motivacijski segment.  
 
V tabeli v nadaljevanju predstavljamo pregled obstoječih in potencialnih 
turističnih proizvodov in opredelitev motivacijskih segmentov za posamezne 
proizvode. 
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IDRIJSKO 
Geografsko jo sestavljajo Idrijsko hribovje ter zgornja dolina Idrijce s pritoki Kanomljico in Nikovo na levi ter Belco in Zalo na 
desni. 
Glavne naravne znamenitosti: Divje jezero, učna pot ob Rakah, Smrekova draga (mrazišče v Trnovskem  gozdu), Krajinski 
park zgornja Idrijca 
Tehniška, kulturna in zgodovinska dediščina: klekljanje, izjemna tehniška dediščina, Grad Gewerkenegg, Antonijev rov, 
Klavže, Tiskarna Slovenija, staro mestno jedro v Idriji, tipična arhitektura rudarske hiše, Kamšt – največje leseno vodno kolo v 
Evropi, jašek Frančišek z muzejem restavriranih rudniških strojev in naprav, poslopje prve slovenske realke ipd. 
Najpomembnejši ponudniki: Mestni muzej Idrija, Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju, Kendov dvorec ***** (Spodnja 
Idrija) 
1. Obstoječi proizvodi – ki so že dobro razviti in se tržijo že danes 

Obstoječi 
proizvodi 

Komentar 
Motivacijski segment – 

kdo je obiskovalec 
Motiv prihoda 

Kaj motivacijski segment 
pričakuje 

Tehniška, 
kulturna in 
zgodovinska 
dediščina 
(vključno z 
muzeji) 

Močno ohranjena 
lokalna identiteta, 
izjemna tehnološka 
dediščina – že zdaj 
predstavlja močen 
produkt, vendar 
obstajajo še velike 
priložnosti na 
področju programske 
nadgradnje in trženja 

 RAZISKOVALCI, 
 RAZISKOVALCI/OBISKOVLCI 
TEHNIŠKE, KULTURNE IN 
ZGODOVINSKE DEDIŠČINE 
(obiskovalci muzejev, 
kulturnih delavnic, razstav, 
ljudje s specifičnimi interesi, 
izletniki), 

 STACIONARNI GOSTI IN 
ENODNEVNI IZLETNIKI 

 ŠOLSKE IN DRUGE 
ORGANIZIRANE SKUPINE 

- Spoznavanje 
dediščine, kulture, 
lokalne identitete 
in zgodovine 
območja, ljudi, 
krajev 

- Izobraževanje 
- Nova spoznanja, 

širjenje obzorja 
- Spoznavanje 

pomembnih 
zgodovinskih 
dogodkov, legend, 
pravljic 

- Specifični hobiji 
(npr. preučevanje 
določenega 
zgodovinskega 
obdobja, območja, 

- Preprost dostop do destinacije in 
znotraj destinacije 

- Kakovostno, dobro razvito 
ponudbo, predstavljeno na 
inovativen način 

- Dobro informiranje o ponudbi (na 
voljo morajo biti vse informacije) 

- Dobro usmerjevalno signalizacijo 
do znamenitosti 

- Na kraju samem informativne 
panoje s predstavitvijo ponudbe 
in/ali vodenje (v več jezikih)  

- Dodatno ponudbo (možnost 
nakupa spominkov, hrana in 
pijača) 

- Jasno oblikovano izobraževalno 
noto (organizirane skupine) 

- Ugodno ceno 
- Dobro organizacijo 
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zgodovine 
rudarjev, 
kleklanja, itd.) 

 

Šport in 
rekreacija (tek na 
smučeh, 
kolesarjenje, v 
času kopalne 
sezone kopanje v 
naravnih 
kopališčih, 
pohodništvo,)   

Povečanje 
turističnega in 
rekreativnega obiska 
zahteva razvoj 
dodatnih športno 
rekreativnih 
programov. 

 ŠPORTNIKI IN AKTIVNI 
 REKREATIVCI, ISKALCI 
AKTIVNIH POČITNIC    

 
Stacionarni gostje in enodnevni 
izletniki. 
 

- Aktivno 
preživljanje 
prostega časa 

- Športna aktivnost 
- Krepitev telesa in 

zdravja 
- Psihofizični počitek 
- Doživetje narave 
- Spoznavanje in 

odkrivanje 
novega, novih 
užitkov 

- Iskanje adrenalina 
- Aktivno druženje s 

prijatelji, družino 
- Statusni simbol, 

prestiž 
- Specifični hobiji  

- Kakovostno in pestro ponudbo 
- Tekočo organizacijo (pomembna 

tudi varnost in standardi) 
- Ugodno ceno oziroma dobro 

razmerje med ceno in kakovostjo 
- Kakovostne informacije 
- Kakovostno namestitev 

(prilagojeno potrebam 
posameznih ciljnih skupin) 

- Možnost izposoje opreme 
- Preprosto dostopnost in urejeno 

signalizacijo do mesta izvajanja 
športa. 

 

Odkrivanje 
naravnih in 
kulturnih 
znamenitosti 

Ni tako močnih in 
prepoznavnih 
naravnih danosti 
(razen Divjega jezera 
oziroma krajinskega 
parka Zgornja 
Idrijca), potrebno 
razviti programe (za 
zvišanje privlačnosti 
in prepoznavnosti) 

 OBČUDOVALCI, 
RAZISKOVALCI NARAVNE IN 
KULTURNE DEDIŠČINE 
(raziskovalci naravne in  
kulturne dediščine, 
udeleženci kulturnih in 
umetniških delavnic, razstav, 
ljubitelji in raziskovalci 
narave, ljudje s specifičnimi 
interesi, člani kulturnih, 
naravovarstvenih društev) – 
stacionarni gostje in 
enodnevni izletniki 
IZOBRAŽEVALNI TURIZEM – 

- Spoznavanje 
dediščine in 
zgodovine 
območja, ljudi, 
krajev 

- Nova spoznanja, 
širjenje obzorja 

- Spoznavanje 
narave, 
pomembnih 
zgodovinskih 
dogodkov, legend, 
pravljic 

- Odkrivanje novega 

- Preprost dostop do destinacije in 
znotraj destinacije 

- Kakovostno, dobro razvito 
ponudbo 

- Številne atrakcije 
- Dobro informiranje o ponudbi (na 

voljo morajo biti vse informacije) 
- Dobro usmerjevalno signalizacijo 

do znamenitosti 
- Na kraju samem informativne 

panoje s predstavitvijo ponudbe 
(v več jezikih)  

- Kartice posebnih ugodnosti 
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razne skupine (šolarji, 
študenti, poslovneži, 
enodnevni gosti,…) 

in uživanje, 
doživljanje lepega  

- Druženje v krogu 
podobno mislečih 

- Ekološka 
naravnanost, 

- Gibanje, 
sprostitev, duševni 
mir, 

- Ljubezen do živali 
in narave 

- Specifični hobiji 
(npr. preučevanje 
določenega 
zgodovinskega 
obdobja) 

Prireditve Nekaj prepoznavnih 
prireditev, potrebno 
dodatno razvijati 
nove in nadgrajevati 
obstoječe 

 OBISKOVALCI PRIREDITEV 
IN DRUGIH DOGODKOV 
(kulturnih, športnih, 
zabavnih, sejmov, 
izobraževalnih …) – 
stacionarni gostje in 
enodnevni izletniki 

- Druženje in 
zabava  

- Spoznavanje novih 
ljudi, kultur in 
okolij 

- Tekmovanje, 
navijanje, 
preizkušanje 
samega sebe 

- Sprostitev, 
krepitev duše … 

- Doživljanje lepega 
- Tradicija 

- Pravočasno informacijo o 
prireditvah (kdaj, kje) 

- Preprost dostop 
- Preprosto parkiranje 
- Kakovostno in dobro organizirano 

prireditev 
- Bogato dodatno ponudbo ob 

dogajanju (hrana, pijača, dodatne 
aktivnosti) 

- Stacionarni gostje v destinaciji 
pričakujejo kakovostno 
informacijo s strani ponudnika, 
kjer bivajo (ali že sploh pred 
prihodom)  
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Izobraževalni 
(tematsko 
obarvan) turizem 

V določeni meri že 
razvit, vendar 
obstajajo še velike 
priložnosti za 
oblikovanje privlačnih 
izobraževalnih 
programov (za 
skupine, individualne 
goste in še posebej 
šolske skupine) 

 ŠOLSKE IN DRUGE 
ORGANIZIRANE SKUPINE 

 INDIVIDUALNI GOSTJE S 
POSEBNIMI INTERESI 

 SKUPINE  
 IZLETNIKI 

- Izobraževanje  
- Odkrivanje 
- Spoznavanje novih 

okolij  
- Spoznavanje 

zgodovine 

- Preprost dostop do destinacije in 
znotraj destinacije 

- Kakovostno, dobro razvito 
ponudbo, predstavljeno na 
poučen, zelo informativen, pa tudi 
inovativen način 

- Dobro informiranje o ponudbi  
- Dobro usmerjevalno signalizacijo 

do znamenitosti 
- Na kraju samem informativne 

panoje s predstavitvijo ponudbe 
in/ali vodenje (v več jezikih)  

- Dodatno ponudbo (možnost 
nakupa spominkov, hrana in 
pijača) 

- Programe, prilagojene 
posameznim ciljnim skupinam 

 
Poslovni turizem Na območju delujeta 

Kolektor ali Hidria, ki 
izjemno uspešno 
tekmujeta na 
globalnem trgu – 
predstavljata 
pomemben element k 
višanju vrednosti in 
prepoznavnosti 
območja, hkrati 
generirata poslovni 
turizem. Objekti, kot 
je Kendov dvorec, 
gradijo na visoko 
kakovostnem 
poslovnem turizmu 
za manjše skupine  

 POSLOVNI GOSTJE -  NA 
POSLOVNEM OBISKU,  

 OBISKOVALCI SEMINARJEV, 
USPOSABLJANJ IN 
DODATNIH IZOBRAŽEVANJ, 
TEAM BUILDING 

- Izobraževanje 
- Sklepanje poslov 
- Spoznavanje 

novega 
- Sodelovanje na 

strokovnih 
dogodkih 

- Druženje s znanci 
enake stroke, 

- Poslovna srečanja 
- Druženje s 

poslovnimi 
partnerji 

- Sklepanja novih 
poslov 

- Menjava 
poslovnega okolja 

- Kakovostno hotelsko namestitev 
- Ugodne prometne povezave do 

kraja srečanja 
- Možnost kakovostne in okusne 

kulinarične ponudbe 
- Dostopnost do vseh informacij (do 

službe, aktualnega svetovnega 
dogajanja) 
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- Spoznavanje 
kraja, destinacije v 
prostem času 

- Menjava okolja in 
popolna predanost 
delu 

Turistični 
proizvodi za 
zahtevne goste 
(kulinarika, poroke, 
poslovna in 
motivacijska 
srečanja, itd) 

Zaradi omejenega 
števila vrhunskih 
ponudnikov je 
trenutno produkt 
omejen na  
ponudnika (Kendov 
dvorec)  

 PETIČNI GOSTI 
 POSEBNI DOGODKI IN 
PRILOŽNOSTI 

 

- Uživanje in 
razvajanje 

- Sprememba okolja 
 

- Vrhunsko kakovost 
- Inovativno ponudbo 
- Fleksibilnost na strani organizacije 

2. Potencialni turistični proizvodi – turistični proizvodi, ki imajo že v srednjeročnem obdobju velik potencial in 
priložnosti (najprej potreben razvoj, v drugi fazi pa okrepiti trženje in njegovo integracijo v obstoječo ponudbo 

Razvoj potencialnih proizvodov Ključne priložnosti 
Strateške aktivnosti za izkoristek 

priložnosti 
- izgradnja mestnega hotela 
- izgradnja Youth Hostla  
- izgradnja bazenskega kompleksa ob 

športni dvorani, s kakovostno ponudbo  
wellnessa (savne, masaže, fitness 
dvorane,..), dvorane za squosh ter 
gostinsko ponudbo in trgovinami s 
športno opremo, trgovino z zdravo 
prehrano,…. 

- Izgradnja/posodobitev smučišč na 
Javorniku, Črnem vrhu in Vojskem 
(posodobitev infrastrukture-predvsem 
žičnic in umetno zasneževanje) 

- Drsališče 
- Izgradnja letnega sankališča 

-Podaljšanje sezone, povečanje     
povpraševanja novih ciljnih 
motivacijskih segmentov 

-Priprave športnikov  
- Podaljšati sezono, zagotoviti si 
segment za polnjenje določenih 
obdobij, povezovanje 
izobraževalne ponudbe s 
stacionarno ponudbo 

- Razvoj produkta za krepitev telesa 
in duha, ne klasičnega wellness 
turizma, temveč poudarek na 
samouresničevanju, iskanju 
samega sebe, skrbi za zdravje, 
oddih v zdravem naravnem, 
individualnem okolju(uvajanje 

Razvoj potrebne infrastrukture, razvoj 
produktov, oblikovanje programov (tudi skozi 
povezovanje s sosednjimi destinacijami), v 
naslednji fazi ciljno trženje v tem segmentu. 
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- Ureditev poligona za jahanje ter stez za 
jahanje 

- Izgradnja Down hill poligona 
- Izgradnja kampa (Eco)  
- Ureditev kopališča Bela 
- Hiša eksperimentov 
- Ureditev jahalne trase (jahalnih poti) v 

naravi 
- Ureditev virtualne spletne točke 
-  

novih programov v novih objektih). 
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Matrika atraktivnosti / konkurenčnosti 

 

Na podlagi analize atraktivnosti in konkurenčnosti posameznih 

turističnih proizvodov se lahko razvije 8 različnih scenarijev 

konkurenčnosti za identificirane turistične proizvode destinacije Idrija: 

 

1. Intenzivno investirati  

2. Investirati v izboljšanje konkurenčnosti 

3. Investirati v izboljšanje atraktivnosti 

4. Selektivno investirati - plan konkurenčnosti 

5. Selektivno investirati 

6. Selektivno investirati – plan atraktivnosti 

7. Upravljati rast 

8. Strogo upravljanje  

9. Kontrolirana rast 

 

Vsak od gornjih scenarijev predstavlja določeno strategijo, ki je natančneje 

opredeljena v nadaljevanju. S pomočjo matrike atraktivnosti/konkurenčnosti se 

opredelijo turistični proizvodi po prioriteti, ki bodo najbolj konkurenčni na 

turističnem trgu v naslednjih sedmih letih.   

 

Najbolj prioritetni turistični proizvodi so uvrščeni kot primarni proizvodi, sledijo 

sekundarni in terciarni.  
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Slika: Matrika konkurenčnosti in atraktivnosti turističnih proizvodov v turistični 

destinaciji Idrija  
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  Selektivno investirati - 
plan konkurenčnosti 
 

- Kulturni turizem 
kot programsko 
prepletanje izročil 
in dogodkov; 

- Konjeniške poti 
(jahanje); 

- Eko počitnice na 
podeželju; 

- Ribolov. 
 

Investirati v izboljšanje 
konkurenčnosti 
 

- Tehniška 
dediščina; 

- Kulturna in 
zgodovinska 
dediščina; 

- Prireditve s 
poudarkom na 
etnoloških 
posebnostih; 

- Naravni parki; 
- Smaragdna pot; 
- Festival idrijske 

čipke 
 

   Intenzivno investirati 
 

- Novi proizvodi, 
ki temeljijo na 
bogati dediščini in 
nadgrajujejo 
obstoječo in 
temeljno ponudbo 
Idrije kot so: 

- hiša 
eksperimentov in 
podobne oblike 
animacije 
(virtualni svet)  

- ekstremni športi v 
naravnem okolju. 

Upravljaje rasti 
 

- Delavnice, 
raziskovanja 

 

Selektivno investirati 
 

- Kolesarjenje; 
- Smučanje; 
- Smučarski teki; 
- Gastronomija; 
- Krožna potovanja 

 

Investiranje v 
izboljšanje 
atraktivnosti 

- Poslovna srečanja 
- Kratki sprostitveni 

oddihi 
- Eko turizem; 
- Tematske poti; 
- Rekreativni 

turizem 
 

Striktno upravljanje 
 

- Camping 

- Campering 

Kontrolirana rast 
 

- Študijski izleti 

Selektivno investirati-
plan atraktivnosti: 

- Razvoj 
alternativne  
kulture (glasba, druga 
umetnost, 
informacijska 
tehnologija ....) 

nizka                                           srednja                                         visoka   
  

KONKURENČNOST 
 
 
 
 Primarni produkti turistične destinacije Idrija 
 Sekundarni produkti turistične destinacije Idrija 
 Terciarni produkti turistične destinacije Idrija 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Strategija trženja turizma v občini Idrija 2009 - 2015 

 
 

© Hosting Svetovanje d.o.o., 2008 91

I. Primarni turistični proizvodi  

 

 

A. Intenzivno investirati v sektor 

 

Turistični proizvod:  

 

 Novi proizvodi, ki temeljijo na bogati dediščini in nadgrajujejo obstoječo in 

temeljno ponudbo Idrije:  

- Hiša eksperimentov (E-hiša) in podobni proizvodi/oblike 

animiranja;   

- Ekstremni športi v naravnem okolju. 

 

Bogato tehniško, kulturno in naravno dediščino je potrebno nadgraditi z novimi 

produkti, ki bodo enkratnost dediščine valorizirali z novimi vsebinami. Te 

vsebine morajo na atraktiven, sodoben in trendovski način prenašati 

zgodovinsko sporočilo in na ta način zadržati visoko stopnjo atraktivnosti ob 

visoki konkurenčnosti.  

 

Cilj tega scenarija je maksimirati rast trga, vlagati za nadaljnje povečanje 

atraktivnosti in konkurenčnosti ter v povečevanje povpraševanja in potrošnje. 

 

B. Investirati v izboljšanje konkurenčnosti 

 

Turistični proizvodi: 

 

- Tehniška dediščina (Mestni muzej Idrija, Rudnik živega srebra 

Idrija); 

- Kulturna in zgodovinska dediščina (Čipka, Grad Gewerkenegg, 

Mestno jedro, sakralni objekti); 

- Prireditve s poudarkom na etnoloških posebnostih (festival 

čipke; 

- Naravni park; 

- Smaragdna pot; 

- Festival idrijske čipke 
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V tej kategoriji so navedeni proizvodi na katerih temelji trenutna turistična 

ponudba Idrije. To so tudi proizvodi, ki oblikujejo identiteto Idrije in, ki bodo v 

srednjeročnem obdobju lahko najučinkoviteje pripomogli k razvoju idrijskega 

turizma. Predstavljajo konkurenčno prednost Idrije in temelj za načrtovanje 

komplementarne turistične ponudbe iz sektorja A.  

Napori morajo biti usmerjeni v povečevanje kakovosti infrastrukture in storitev 

s ciljem še povečevati konkurenčnost teh proizvodov, ki glede na analizo stanja 

in trende dejansko nudijo in odpirajo možnosti za nadaljnji uspeh turistične 

destinacije. V naslednjem koraku morajo upravljalci poskrbeti za nadgradnjo 

proizvodov s komplementarno, trendovsko in sodobno ponudbo novih atrakcij s 

katerimi bodo dopolnjevali svoje produkte. 

Uspešen razvoj in trženje teh proizvodov je odvisen od sodelovanja s 

sosednjimi občinami. 

 
 
 
C. Investiranje v izboljšanje atraktivnosti 

 

(Sestavljeni) turistični proizvodi: 

 

- Poslovna srečanja 

- Kratki sprostitveni oddihi 

- Eko turizem; 

- Tematske poti; 

- Rekreativni turizem; 

 

Proizvodi, identificirani pod tem scenarijem, se nanašajo na visok nivo 

konkurenčnosti in srednje intenziven nivo atraktivnosti. Za te proizvode je 

potrebna strategija intenzivnega vlaganja v oblikovanje dodane 

vrednosti, iskanja točk diferenciacije, oblikovanja privlačnih 

programov, mreženja in povezovanja oziroma sodelovanja, v 

inovativnost in aktivne, inovativne ter izredno ciljno usmerjene in 

učinkovite marketinške aktivnosti, ki bi povečali njihovo atraktivnost in 

prepoznavnost, kar bi vplivalo na povečevanje povpraševanja po teh 

proizvodih. 
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Na dolgi rok je potrebno graditi predvsem na produktih vezanih na ekološki 

vidik turizma (tematske poti, eko turizem, turistične kmetije ...) saj je vidik 

ohranjenosti (nedotaknjenosti) bivalnega okolja razvojna perspektiva turizma.  

Uspešen razvoj in trženje teh proizvodov je odvisen od sodelovanja s 

sosednjimi občinami. 

 

 

II. Sekundarni turistični proizvodi 

 

A. Selektivno investirati - plan konkurenčnosti 

 

(Sestavljeni) turistični proizvodi: 

 

- Kulturni turizem kot programsko prepletanje izročil in dogodkov; 

- Konjeniške poti (jahanje); 

- Eko počitnice na podeželju; 

- Ribolov. 

 

Identificirani turistični proizvodi pod tem scenarijem so izjemno atraktivni na 

evropskem turističnem trgu, vendar še danes niso dovolj aktiven element 

ponudbe turistične destinacije Idrija – priložnosti še niso v zadostni 

meri izkoriščene. Za te proizvode je potrebna strategija postopnega 

vlaganja v razvoj novih proizvodov, ki bodo kratkoročno prešli v fazo 

srednje konkurenčnosti, dolgoročno, pa bodo visoko konkurenčni na 

evropskem turističnem trgu. Proizvodi so pomembni pri dopolnitvi in 

obogatitvi turistične ponudbe destinacije, kar bo vplivalo na pozicioniranost in 

prepoznavnost destinacije in tudi na povečanje turističnega povpraševanja v 

vseh segmentih. 

 

B. Selektivno investirati 

 

(Sestavljeni) turistični proizvodi: 

 

- Kolesarjenje; 

- Smučanje; 
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- Smučarski teki; 

- Gastronomija; 

- Krožna potovanja 

 

Turistični proizvodi pod tem scenarijem dosegajo srednji nivo atraktivnosti in 

konkurenčnosti. Pri teh proizvodih je potrebno izbrati sektorje, ki nudijo 

boljšo profitabilnost in majhno tveganje pri investicijskih vlaganjih v 

njihov nadaljnji razvoj. S pomočjo marketinških aktivnosti je potrebno 

povečati njihov nivo atraktivnosti, poleg tega jih je potrebno tudi vključiti v 

druge programe, s spodbujanjem investiranja v ustrezno infrastrukturo 

povečati njihovo konkurenčnost in tako pritegniti večje število turistov v 

destinacijo. 

 

 

 

- Razvoj alternativne kulture (glasba, druga umetnost, 

informacijska tehnologija v funkciji medija in ustvarjalnega orodja 

....) 

 

Pod tem scenarijem so proizvodi, ki niso dovolj atraktivni in konkurenčni, da bi 

se lahko prodajal kot samostojen proizvod brez navezanosti na ostalo ponudbo. 

 

III. Terciarni turistični proizvodi 

 

A. Upravljanje rasti 

 

Turistični proizvodi: 

- Delavnice, raziskovanja 

 

Za proizvode v tej kategoriji je značilna nizka konkurenčnost in srednja 

atraktivnost. Glede na srednjo atraktivnost obstaja potencial za 

ustvarjanje prihodkov iz teh proizvodov. Potrebna je strategija 

upravljanja rasti teh proizvodov in strogo namensko vlagati sredstva, 

ki bi omogočala zadovoljivo infrastrukturo in izboljšanje konkurenčnosti teh 

C. Selektivno investirati-plan atraktivnosti: 
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proizvodov – predvsem pa jih bolj aktivno in učinkovito vključiti v integralni 

produkt destinacije, poudarek pa dajati drugim atraktivnejšim proizvodom. 

 
 
B. Kontrolirana rast 

 

Turistični proizvodi: 

- Študijski izleti 

 

Turistični proizvod v tem scenariju odlikuje nižji nivo atraktivnosti in srednje 

visoka konkurenčnost. Glede na konkurenčne destinacije je potrebno v 

razvoj tega sektorja vlagati na področju atraktivnosti, vendar z 

manj investicijskimi vložki kot je to potrebno v prej navedenih 

sektorjih, ki so bolj atraktivni. 

 

C. Strogo vzdrževanje 

- Camping 

     -   Campering  

Pod tem scenarijem so proizvodi, ki niso dovolj atraktivni in konkurenčni, da bi 

se lahko prodajal kot samostojen proizvod brez navezanosti na ostalo ponudbi. 
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5.5 Opredelitev glavnih segmentov gostov 
 
Na podlagi opredeljenih obstoječih in potencialnih turističnih proizvodov po 
posameznih zvrsteh turizma smo opredelili glavne segmente gostov glede na 
motiv, starost in trg (geografsko). Geografski izbor oziroma segmentacija trgov 
temelji na : 
- obstoječem obsegu turističnega povpraševanja po posameznem emitivnem 

trgu (zaradi nerelevantnih razpoložljivih podatkov smo upoštevali obstoječe 
turistično povpraševanje, ki je značilno za Slovenijo), 

- bližina emitivnih trgov, 
- velikosti, potencialu in trendih ciljnih emitivnih trgov, 
- izboru turističnih proizvodov.  
 
Smisel segmentacije je določiti čimbolj homogene ciljne skupine obiskovalcev, 
ki jih združujejo podobne karakteristike in s tem doseči boljše razumevanje 
obiskovalcev, ki prihajajo v destinacijo obenem pa pridobiti orodje za lažje in 
učinkovito tržno načrtovanje obiska in trženjsko upravljanje. 
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Tabela 18: Ciljne skupine obiskovalcev po motivu prihoda, starosti in statusu ter 
geografsko 

 
PO MOTIVU 

PO STAROSTI IN 
STATUSU 

GEOGRAFSKO Segment Motiv prihoda 

ŠPORTNIKI IN 
AKTIVNI 
REKREATIVCI (npr. 
pohodniki, kolesarji, 
ljubitelji konj, 
jahanja in jahalnih 
veščin, lovci, ribiči,… 

- aktivno 
preživljanje 
prostega časa, 

- krepitev telesa in 
zdravja, 

- psihofizični 
počitek, 

- razvajanje, 
- doživetja narave, 
- spoznavanje in 

odkrivanje novega, 
- uživanje, 
- zabava, druženje s 

prijatelji, družino, 
poslovnimi 
partnerji 

- statusni simbol, 
prestiž, 

- specifični hobiji 
(lovci na trofeje, 
ribiči,…) 

- OSNOVNOŠOLCI, 
- DIJAKI, 
- ŠTUDENTJE, 
- MLADI PARI, 
- DRUŽINE, 
- MLAJŠI, 

AKTIVNI 
     SENIORJI, 
- MLADI  
     AMBICIOZNI         

POVZPETNIKI, 
- PARI SREDNJIH 

LET, 
- SAMSKI NAD 30 

LET, 
- ZRELI 

»USPEŠNEŽI« 

 SLOVENIJA 
 ITALIJA 
 AVSTRIJA 
 NEMČIJA 
 VELIKA 
BRITANIJA 

 FRANCIJA 
 ZDA 
 ŠPANIJA 
 IZRAEL 
 OSTALI TUJI TRGI 
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OBČUDOVALCI, 
RAZISKOVALCI 
NARAVNE IN 
KULTURNE 
DEDIŠČINE 
(raziskovalci kulturne 
dediščine, udeleženci 
kulturnih in 
umetniških delavnic, 
razstav, ljubitelji in 
raziskovalci narave, 
ljudje s specifičnimi 
interesi, člani 
kulturnih, 
naravovarstvenih 
društev in zvez, 
kiparji in drugi 
umetniki) 

- spoznavanje 
dediščine in 
zgodovine 
območja, ljudi, 
krajev,  

- nova spoznanja, 
širjenje obzorja, 

- spoznavanje 
narave, 
pomembnih 
zgodovinskih 
dogodkov, legend, 
pravljic 

- odkrivanje novega 
in uživanje, 
doživljanje lepega  

- druženje v krogu 
podobno mislečih, 
znanci 

- status, 
- ekološka 

naravnanost, 
- gibanje, sprostitev, 

duševni mir, 
- ljubezen do živali, 
- specifični hobiji 

npr. fotografija, 
opazovanje rastlin, 
ptic,.. 

- PREDŠOLSKA 
MLADINA, 

- OSNOVNOŠOLCI, 
- DIJAKI, 
- ŠTUDENTJE, 
- MLADI PARI, 
- DRUŽINE, 
- MLAJŠI, 

AKTIVNI 
     SENIORJI, 
- MLADI  
     AMBICIOZNI         

POVZPETNIKI, 
- PARI SREDNJIH 

LET, 
- SAMSKI NAD 30 
     LET 
-   ZRELI 
»USPEŠNEŽI« 

 SLOVENIJA 
 ITALIJA 
 AVSTRIJA 
 NEMČIJA 
 VELIKA 
BRITANIJA 

 FRANCIJA 
 ZDA 
 ŠPANIJA 
 IZRAEL 

OSTALI TUJI TRGI 

OBISKOVALCI 
PRIREDITEV IN 
DRUGIH 
DOGODKOV 
(kulturnih, športnih, 
zabavnih, sejmov, …) 

- druženje in zabava 
, spoznavanje 
novih ljudi,  

- tekmovanje, 
navijanje, 
preizkušanje 
samega sebe, 

- rekreacija, krepitev 
telesa in zdravja, 

- sprostitev, krepitev 
duše,… 

- doživljanje lepega, 
- tradicija  

- PREDŠOLSKA 
MLADINA, 

- OSNOVNOŠOLCI, 
- DIJAKI, 
- ŠTUDENTJE, 
- MLADI PARI, 
- DRUŽINE, 
- MLAJŠI, 

AKTIVNI 
     SENIORJI, 
- MLADI  
     AMBICIOZNI         

POVZPETNIKI, 
- PARI SREDNJIH 

LET, 
- SAMSKI NAD 30 

LET, 
- ZRELI 

»USPEŠNEŽI« 

 SLOVENIJA 
 ITALIJA 
 AVSTRIJA 
 NEMČIJA 
 VELIKA 
BRITANIJA 

 FRANCIJA 
 ZDA 
 ŠPANIJA 
 IZRAEL 

OSTALI TUJI TRGI 
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ŠTUDENTI, DIJAKI, 
OSNOVNOŠOLCI, 
TABORNIKI, 
SKAVTI,… 

- pridobivanje novih 
izkušenj, znanj, 

- spoznavanje 
narave, kulture, 
zgodovine, 
družbe,.. 

- raziskovanje, 
- druženje in 

zabava, 
- izobraževanje, 
- spoznavanje 

krajev, 
- raziskovalni tabori, 
- šole v naravi 

- DIJAKI, 
- ŠTUDENTJE, 
 

- SLOVENIJA 
 

POSLOVNI 
GOSTJE, 
OBISKOVALCI 
SEMINARJEV, 
USPOSABLJANJ IN 
DODATNIH 
IZOBRAŽEVANJ, 
UDELEŽENCI 
INTENZIVNIH 
PRIPRAV (»team 
building«) 

- izobraževanje, 
- spoznavanje 

novega, 
- sodelovanje na 

strokovnih 
dogodkih, 

- druženje s znanci 
enake stroke, 

- poslovna srečanja, 
- druženje s 

poslovnimi 
partnerji, 

- sklepanja novih 
poslov, 

- menjava 
poslovnega okolja, 

- spoznavanje kraja, 
destinacije v 
prostem času, 

- intenzivne vaje in 
priprava na 
nastope, 

- menjava okolja in 
popolna predanost 
delu 

- MLAJŠI, 
AKTIVNI 

     SENIORJI, 
- MLADI  
     AMBICIOZNI         

POVZPETNIKI, 
- SAMSKI NAD 30 

LET, 
- ZRELI 

»USPEŠNEŽI« 

 SLOVENIJA 
 

GOSTJE NA 
SPROSTITVENIH 
POČITNICAH IN 
ODDIHU (wellness 
gostje, 
alternativna 
medicina,…) 

- duševna sprostitev 
in psihični počitek, 

- umik od stresnega 
življenja, 

- sprememba okolja, 
- čisto okolje in 

neokrnjena narava, 
- skrb za dobro 

počutje, 
- telesna sprostitev 

in počitek, 
- skrb za telo in 

zdravje, 
- razvajanje,  
- prestiž 
- ugodno podnebje 

- MLADI PARI, 
- DRUŽINE, 
- MLAJŠI, 

AKTIVNI 
     SENIORJI, 
- MLADI  
     AMBICIOZNI         

POVZPETNIKI, 
- PARI SREDNJIH 

LET, 
- SAMSKI NAD 30 

LET, 
- ZRELI 

»USPEŠNEŽI« 

 SLOVENIJA 
 ITALIJA 
 AVSTRIJA 
 NEMČIJA 
 VELIKA 
BRITANIJA 

 FRANCIJA 
 ZDA 
 ŠPANIJA 
 IZRAEL 

OSTALI TUJI TRGI 
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POČITNIKARJI 
(družine, seniorji, 
kampisti in 
avtodomarji,) 

- menjava okolja, 
- preživljanje 

prostega časa z 
družino v 
naravnem okolju, 

- animacija otrok, 
- varstvo otrok, 
- aktivno 

preživljanje 
prostega časa za 
vse člane družine, 

- ugodno podnebje, 
- mir in naravno 

okolje, doživljanje 
in spoznavanje 
pokrajine, 
domačinov, 

- rekreacija, 
- druženje in 

zabava, 
- nova doživetja, 
- stik z naravo, 
- želja po 

raziskovanju, 
- pustolovščine in 

dinamičnost 

- MLADI PARI, 
- DRUŽINE, 
- MLAJŠI, 

AKTIVNI 
     SENIORJI, 
- PARI SREDNJIH 

LET, 
 

 SLOVENIJA 
 ITALIJA 
 AVSTRIJA 
 NEMČIJA 
 VELIKA 
BRITANIJA 

 FRANCIJA 
 

IZLETNIKI, 
TRANZITNI 
GOSTJE 

- spoznavanje novih 
krajev, ljudi, 
kulturne in 
naravne dediščine, 
kulinarike, 
enologije, 

- druženje s 
prijatelji/družino in 
zabava, 

- doživetja in želja 
po raziskovanju, 

- nova spoznanja, 
širjenje obzorja, 

- obisk prijateljev, 
znancev,… 

- OSNOVNOŠOLCI, 
- DIJAKI, 
- ŠTUDENTJE, 
- MLADI PARI, 
- DRUŽINE, 
- MLAJŠI, 

AKTIVNI 
     SENIORJI, 
- MLADI  
     AMBICIOZNI         

POVZPETNIKI, 
- PARI SREDNJIH 

LET, 
- SAMSKI NAD 30 

LET, 
- ZRELI 

»USPEŠNEŽI« 

 SLOVENIJA 
 ITALIJA 
 AVSTRIJA 
 NEMČIJA 
 VELIKA 
BRITANIJA 

 FRANCIJA 
 ZDA 
 ŠPANIJA 
 IZRAEL 

OSTALI TUJI TRGI 
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5.6 Strukturiranje in pozicioniranje ponudbe po vsebini 
 
Ponudbo obstoječih in potencialnih turističnih proizvodov je potrebno glede na 
koncept razvoja in trženja usmeriti k aktivnim in pasivnim doživetjem, 
strukturiranim v okviru naslednjih poglavitnih vsebinskih delov ponudbe, ki se 
medsebojno dopolnjujejo in povezujejo ter tako omogočajo zanimivost  obiska 
destinacije v vseh letnih časih:  
 
Aktivna doživetja : Turistična destinacija Idrija in njene bogate naravne 
danosti nudijo izjemno pestro ponudbo športno rekreativnih aktivnosti in 
doživetij. Neposreden stik z naravo, krepitev telesa in duha, sprostitev, aktivno 
preživljanje prostega časa omogoča vrsta aktivnosti od kolesarjenja, 
pohodništva, teka, jahanja, ribolova, teka na smučeh, … 
 
Doživetja dobrega počutja : Specializirana individualizirana wellness 
ponudba, vezana predvsem na pristen stik z naravo in njenih resursov nudi 
umik od stresnega in napetega življenja, pestre možnosti razvajanja, krepitev 
duha in telesa. Čisto in urejeno okolje, ekološka usmerjenost, bogata, 
neokrnjena naravna in kulturna dediščina nudijo stik s čisto neizumetničeno 
naravo, z domačnostjo in prijaznostjo domačinov, iskanja in spoznavanja 
samega sebe. 
 
Doživetja zabave in prireditev :Organizirane kulturne, etnološke, športne in 
zabavne prireditve lokalnega, državnega in mednarodnega značaja omogočajo 
srečanja in druženje ljudi enakih ali podobnih interesov, preživljanje prostega 
časa na dinamičen, razburljiv in zabaven način, spoznavanje običajev, 
kulinarike ter sodobne umetnosti v prijetnem, urejenem, tudi preprostem 
okolju, v družbi prijaznih in gostoljubnih ljudi. 
 
Poslovna in družabna srečanja : Prijeten, kulturno-zgodovinski ambient, 
odmaknjen od mestnih središč nudi možnost protokolarnih, poslovnih srečanj, 
izobraževanj v prijaznem, pristnem, podeželskem okolju, z bogato kulinariko, 
umaknjenem v pomirjajoče in ustvarjalno naravno okolje z zelo dobrimi 
prometnimi povezavami. 
 
Doživetja za družine : doživetja pomladi in poleti nudi navdihujoča ozelenela 
narava, po kateri so speljane čudovite pohodniške, sprehajalne, kolesarske in 
druge tematske poti. Na podeželju poprimemo za kmečka dela in se srečamo z 
domačimi in divjimi živalmi. Običaje, zgodovino in legende spoznavamo skozi 
ustvarjalne delavnice, prireditve, pravljične dežele in poti. 
 
Doživetja odkrivanja narave in kulture :  
Prijetno naravno okolje, neskončne možnosti raziskovanja in spoznavanja, 
urejene učne poti in organizirane delavnice privabljajo radovedne mlade šolarje 
in študente, prav tako pa tudi bogat animacijski program nudi možnost zabave, 
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druženja in prijetnih nepozabnih doživetij. Lepi spomini vračajo mlade goste na 
kraj lepih doživetij. 
 
Urejenost, prijaznost, tradicionalni pridih in unikatnost, ki jo že sama po sebi 
nudi narava, bogata zgodovina in posebna etnologija nudijo ustvarjalno 
okolje,kjer lahko ustvarjajo in raziskujejo ali predstavijo svoje dosežke različni 
ustvarjalci umetnosti. 
 
Vzpostavljeni tematski programi in poti nudijo gostom, da svoje hobije ali 
način življenja doživijo na nepozaben način tudi v prijetnem, razgibanem 
okolju, ki zadovolji lahko še tako zahtevnega gosta, mu nudi domačnost, ga 
razvaja in navdušuje z bogato in pestro ponudbo. 
 
Skrivnostna naravna in kulturna dediščina, osnovna in turistična infrastruktura, 
prometnice, ki vodijo do in skozi turistično destinacijo nudijo gostom zanimiv 
postanek, spoznavanje in raziskovanje kulture, običajev, kulinarike in načina 
življenja na podeželju in sprostitev v objemu neokrnjene, skrivnostne narave.  
 

5.7 Geografsko pozicioniranje ponudbe 
 
Strategija geografskega razvoja turistične ponudbe v turistični destinaciji Idrija 
temelji na osnovni naravnih danosti in kulturno-zgodovinske in etnološke 
dediščine in dosedanjem razvoju turistične dejavnosti ter strateških 
opredelitvah oblikovanja turističnih proizvodov, segmentiranju ciljnih trgov, 
sistematičnem načrtovanju in vzpostavljanju spodbudnega okolja za 
investicijska vlaganja v turistično infrastrukturo. 
 
Pri nadaljnjem razvoju turizma je pomembno vzpodbujati komplementarnost 
turistične ponudbe okoliških krajev od ponudbe mesta Idrija in bližnje okolice, 
kot središča občine oziroma destinacije z najbolj razvito osnovno in turistično 
infrastrukturo ter razvijati specializirano turistično ponudbo s 
komplementarnimi turističnimi programi, ki bodo lahko samozadostni ali/in del 
integralnih turističnih proizvodov turistične destinacije Idrija, ki bodo tako 
vplivali na pestrost turistične programske ponudbe, konkurenčnost in 
pozicioniranje celotne turistične destinacije. 
 

5.8 Trženjsko in programsko načrtovanje 
 
Bistveni predpogoj za učinkovito in uspešno trženje Idrijske turistične 
ponudbe je: 
 

 izgradnja mestnega hotela 
 izgradnja Youth Hostla  
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 izgradnja bazenskega kompleksa ob športni hali, s kakovostno ponudbo  
wellnessa (savne, masaže, fitness dvorane,..), dvorane za squosh ter 
gostinsko ponudbo in trgovinami s športno opremo, trgovino z zdravo 
prehrano,…. 

 Izgradnja/posodobitev smučišč na Javorniku, Črnem vrhu in Vojskem 
(posodobitev infrastrukture-predvsem žičnic in umetno zasneževanje) 

 Drsališče 
 Izgradnja letnega sankališča 
 Ureditev poligona za jahanje ter stez za jahanje 
 Izgradnja Down hill poligona 
 Izgradnja kampa (Eco)  
 Ureditev kopališča Bela 
 Hiša eksperimentov 
 Ureditev jahalne trase (jahalnih poti) v naravi 
 Ureditev virtualne spletne točke 

 
V nadaljevanju vam bomo predstavili trženjsko in programsko načrtovanje 
novo zgrajenih hotelov v Idriji in sicer: 
 

 Mestni hotel Idrija in 
 Youth Hostel  
 

5.8.1 Trženjsko in programsko načrtovanje Mestnega hotela 4* 
 

 Načrtovane kapacitete in programska ponudba: 
 

Tabela 19: Število hotelskih sob in ležišč po tipih sob in skupaj 
 

  
Št.sob Št.ležišč/sobo 

Skupaj 
ležišč 

Enoposteljna soba 25 1 25 
Dvoposteljna soba  50 2 100 
Apartmaji 8 4 32 
Troposteljna soba 15 3 45 

SKUPAJ: 98   202 
 
Namestitvene kapacitete z 98 sobami in 202 ležišči (struktura v tabeli zgoraj). 
 

 Programi v Mestnem hotelu 4*:  

- nočitev z zajtrkom, 
- kavarna z 32 sedeži in 17 urami obratovanja v poletnem času dodatnih 

20 sedežev na terasi (živa glasba, ples,..), 
- hotelska in a-la carte restavracija za hotelske in zunanje goste z 70 

sedeži in 12 ur obratovanja, 
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- wellness –savne  (2 x irska, turška, IR, tepidarium, jacuzzi, potoček za 
knajpanje, okrepčilni – samopostrežni kotiček, ... čas obratovanja 12 
ur 

- wellness – masaže (3 boksi za masaže in beauty program) čas 
obratovanja 12 ur 

- fitness za hotelske goste. 
 

V prvem letu poslovanja je predvidena 45% zasedenost kapacitet. Do četrtega 
leta poslovanja zasedenost načrašča na 68%, kar pomeni 49.846 nočitev oz. 
29.141 gostov, pri povprečni letni dobi bivanja 1,7 dni. 
V prvem letu poslovanja je iz načrtovanih programov predvidena realizacija 
2.816.498 EUR, v drugem letu 3.327.952 EUR, v tretjem letu 3.851.083 EUR, v 
četrtem (ciljnem letu) pa 4.670.810 EUR.   
Povprečna neto penzionska potrošnja na nočitev z zajtrkom in fitnessom znaša 
v ciljnem letu 65,4 EUR, povprečna neto izvenpenzionska potrošnja pa 28,3 
EUR. 
 

 Dosežena prodajna cena za nočitev z zajtrkom in vstopom v fitness 
z vračunanim DDV-jem:                                                            

  1.leto 1.leto 2.leto 3.leto 4.leto 

Dosežena prodajna cena za nočitev z 
zajtrkom in vstopom v fitness z DDV v 
EUR: 63,86   67,41 68,83 70,96 
 
 

 Prodajni kanali:  

Individualne 
rezervacije 

Turistične 
agencije 

Podjetja, društva, raziskovalne 
organizacije,šole 

Ostali 
posredniki 

 
 

 Motivacijski segmenti: 

Poslovneži Mladi raziskovalci 
Udeleženci prireditev, 

banketov,simpozijev,… 
Gosti v 
tranzitu 

Zunanji 
gostje 

 
 Emitivni trgi: 

o Slovenija, 
o Nemčija,  
o Velika Britanija, 
o Francija,  
o Italija,  

o ZDA,  
o Španija,  
o Izrael,  
o Hrvaška,  
o Avstrija, 
o Ostali tuji trgi 
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5.8.2 Trženjsko in programsko načrtovanje Youth Hostel 3* 
 

 Načrtovane kapacitete in programska ponudba: 
 

Tabela 20: Število sob in ležišč po tipih sob in skupaj 
 

  
Št.sob Št.ležišč/sobo 

Skupaj 
ležišč 

Dvoposteljna soba za invalide 3 2 6 
Dvoposteljna soba  20 2 40 
Skupna ležišča   1 10 10 
Apartmaji   2 5 10 
Troposteljna soba   10 3 30 

SKUPAJ: 36   96 
 
Namestitvene kapacitete z 36 sobami in 96 ležišči (struktura v tabeli zgoraj). 
Programi:  

- nočitev z zajtrkom 
- kavarna z 30 sedeži in v poletnem času dodatnimi 20 sedeži z 17 

urami obratovanja, 
- Restavracija z 50 sedeži  in v poletnem času dodatnimi 20 sedeži na 

terasi z 6 urami obratovanja, 
- Seminarska soba za 50 udeležencev, ki se lahko spoji s prireditvenim 

prostorom 
- Prireditveni prostor za 70 udeležencev z možnostjo združitve s 

seminarskim prostorom in v poletnem času z dodatnimi 30 udeleženci. 
 

V prvem letu poslovanja je predvidena 45% zasedenost kapacitet. Do četrtega 
leta poslovanja zasedenost načrašča na 68%, kar pomeni 23.689 nočitev oz. 
12.276 gostov, pri povprečni letni dobi bivanja 1,9 dni. 
 
V prvem letu poslovanja je iz načrtovanih programov predvidena realizacija 
776.480 EUR, v drugem letu 934.633 EUR, v tretjem letu 1.170.620 EUR, v 
četrtem (ciljnem letu) pa 1.311.766 EUR.   
 
Povprečna neto penzionska potrošnja na nočitev z zajtrkom in fitnessom znaša 
v ciljnem letu 30 EUR, povprečna neto izvenpenzionska potrošnja pa 25,4 EUR. 

 
 Dosežena prodajna cena za nočitev z zajtrkom z vračunanim DDV-
jem: 

  1.Leto 2.Leto 3.Leto 4.Leto 

Dosežena prodajna cena za nočitev z 
zajtrkom in  DDV v EUR: 29,28 30,91 31,56 32,53 
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 Prodajni kanali: 

 

Individualne 
rezervacije 

Turistične agencije 
Podjetja, društva, 

raziskovalne 
organizacije,šole 

Ostali posredniki 

 
 Motivacijski segmenti: 

Popotniki Mladi raziskovalci

Udeleženci 
prireditev, 
delavnic, 

predavanj, 
koncertov,…

Gosti v tranzitu Kolesarji
Zunanji 
gostje

 
 

 Emitivni trgi: 

o Slovenija, 
o Nemčija,  
o Velika Britanija, 
o Francija,  
o Italija,  
 

o ZDA,  
o Španija,  
o Izrael,  
o Hrvaška,  
o Avstrija 
o ostali tuji trgi 
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5.9 Strateški razvojni model 
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6. BLAGOVNA ZNAMKA IN TRŽENJSKA 
STRATEGIJA 

 

6.1 Pojasnitev nekaj osnovnih terminov 
 
Za pripravo dobrega načrta oblikovanja in razvoja blagovne znamke Idrija in z 
namenom, da ga bodo v celoti razumeli vsi vpleteni, je potrebno najprej 
pojasniti nekaj osnovnih terminov, s katerimi bomo operirali v nadaljevanju, ko 
bomo določili, kaj je blagovna znamka Idrije oziroma, ko bomo oblikovali cilje 
in aktivnosti razvoja te blagovne znamke. 
 
Najprej povzemamo citat priznanega marketinškega konzultanta Kristina 
Zhivaga (The Brand Management Checklist, Brad VanAuken, 2002), ki na 
najbolj preprost in sporočilen način pojasni, kaj je to blagovna znamka in kako 
jo oblikovati: 
»Preprosta resnica o brandingu – brand ni ikona, slogan ali poslanstvo 
podjetja. Je obljuba – obljuba, ki jo lahko vaše podjetje izpolni. Najprej 
s pomočjo raziskav in analiz ugotovite, katere obljube želijo vaše 
stranke, da jih naredite in nato izpolnite, pri čemer so osnova vaše 
storitve, proizvodi, aktivnosti in ljudje. Nato pogledate svoje 
konkurente in se odločite, katera obljuba vam bo v primerjavi z vašim 
konkurentom dala najboljšo kompetitivno prednost. To je obljuba, ki jo 
podate in ki se je morate držati - in to na vsakem koraku, v vseh 
trženjskih aktivnostih, v vsaki korporativni odločitvi in potezi, v 
vsakem odnosu z vašimi strankami. Promovirate jo navzven in 
navznoter. Ta obljuba usmerja finančna sredstva in ustavi vse 
argumente. Če vsak v podjetju ve, kaj je ta obljuba, in ve, da bo 
nagrajen ali kaznovan glede na svoj odnos k njenemu uresničevanju, 
potem vse prepreke preprosto izginejo.« 
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Blagovna znamka ('Brand') 
Ime, logotip, simbol oziroma kombinacija le-teh, ki ima namen identificirati in 
ločiti eno podjetje od drugega. Blagovna znamka je: 

• personifikacija proizvoda, storitve ali organizacije, 
• ime in simbol, ki identificirajo vir odnosa s stranko,  
• vir obljube stranki in vir odnosa s stranko,  
• edinstven vir proizvodov in storitev,  
• skupni seštevek vseh izkušenj strank z določeno organizacijo. 

 
Najbolj uspešne blagovne znamke ciljajo v najbolj globoko čuteče 
potrebe. Blagovna znamka mora imeti dušo in srce in podobno kot oseba 
mora imeti človeške lastnosti (»karakter«), osvojiti mora srca ljudi in se jim 
prikupiti. Mora biti pogumna in neomajno stati za nekaj, imeti mora integriteto 
in vedno dati tisto, kar obljublja. Mora biti avtentična in ne umetna. Blagovna 
znamka ni proizvod ali storitev in tudi proizvod in storitev nista blagovna 
znamka. 
 
Bistvo blagovne znamke ('Brand essence') 
To je srce in duša blagovne znamke. Po navadi je povzeto v dveh do treh 
besedah, vendar ni enako sloganu. Odnos med bistvom in sloganom je v 
tem, da se bistvo pretvori v slogan, ki je verbalno močnejši in atraktivnejši. 
 
Obljuba blagovne znamke ('Brand promise') 
Za uspešen nastop na trgu mora blagovna znamka stranki obljubljati 
določene razlikovalne koristi, ki so za stranko privlačne in relevantne. 
Koristi so lahko funkcionalne, emocionalne, izkušenjske in takšne, izražajo 
svoje bistvo. Obljuba mora: 

- naslavljati pomembne potrošnikove potrebe,  
- poudarjati prednosti organizacije,  
- dati organizaciji kompetitivno prednost skozi razlikovalne 

značilnosti,  
- navdihniti in mobilizirati zaposlene,  
- biti vodilo za vse odločitve, sisteme, aktivnosti in procese, 
- odražati se mora v proizvodih in storitvah. 

 
Pozicioniranje blagovne znamke ('Brand positioning') 
To je način, na katerega se dojema blagovna znamka v potrošnikovih mislih, 
znotraj določenega konkurenčnega okolja. Idealno je to funkcija obljube 
blagovne znamke in način, kako se blagovna znamka primerja z ostalimi 
možnostmi glede kakovosti, inovativnosti, zaznanega vodenja, vrednot, 
prestižnosti, zaupanja, varnosti, zanesljivosti, prikladnosti, skrbi za potrošnike, 
družbene odgovornosti, tehnološke superiornosti itd. Bistvo in obljuba 
blagovne znamke sta pomemben del pozicioniranja blagovne znamke. 
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Osebnost blagovne znamke ('Brand personality') 
Ta se nanaša na pridevnike, ki opišejo blagovno znamko (kot so na 
primer zabavna, prijazna, varna, sofisticirana, zanesljiva itd). Osnova za 
določitev osebnosti blagovne znamke so pogosto kvalitativne raziskave, v 
katerih se potrošnike povabi, da opišejo blagovno znamko, kot da bi bila človek 
ali žival. 
 
Asociacije blagovne znamke ('Brand associations') 
Asociacije se nanašajo na karkoli, s čemer potrošnik asociira blagovno 
znamko – te so lahko organizacijske, simbolične, povezane s proizvodom 
oziroma storitvijo ali osebne. 
 
Kapital blagovne znamke ('Brand equity') 
Gre za komercialno vrednost vseh asociacij in pričakovanj (pozitivnih in 
negativnih), ki jih imajo potrošniki z organizacijo in njenimi proizvodi 
oziroma storitvami skozi izkušnje, komunikacije in dojemanje blagovne 
znamke v določenem času. Ta kapital se lahko meri na različne načine: kot 
ekonomska vrednost same blagovne znamke, cena, ki jo blagovna znamka 
dosega do končnega potrošnika, dolgoročna pripadnost, ki jo razvije blagovna 
znamka, tržni delež, ki ga blagovna znamka ustvari ipd.  
 
Imidž blagovne znamke ('Brand image') 
Imidž blagovne znamke pomeni seštevek vseh dojemanj blagovne 
znamke, ki so rezultat izkušenj oziroma poznavanja blagovne znamke. Gre za 
to, kako potrošniki dojemajo blagovno znamko. 
 
Identiteta blagovne znamke ('Brand identity') 
Identiteta blagovne znamke se nanaša na kombinacijo vizualnih, slušnih in 
drugih čutnih sestavin, ki naredijo blagovno znamko prepoznavno, 
predstavljajo obljubo blagovne znamke, izpostavijo razlikovalni element, 
ustvarijo komunikacijsko sinergijo in pripadajo blagovni znamki. Nekateri 
avtorji definirajo identiteto blagovne znamke širše in v identiteto vključijo 
praktično vse elemente designa blagovne znamke, bistvo, obljubo, 
osebnost in pozicioniranje, procesiranje storitev ali izdelkov, ipd. ožje 
pa identiteto predstavljajo: ime, logotip, simbol in druge grafične konstante, 
oblika in barve, vizualni stil, zvok, melodije in druge mnemotehnične elemente, 
tipografija, slogan in drugi elementi, ki so lahko sestavni del identitete (okus, 
tekstura, vonj ipd).  
 
Arhitektura blagovne znamke ('Brand architecture') 
Arhitektura blagovne znamke predstavlja sistem, hierarhijo oziroma 
relacije med posameznimi blagovnimi znamkami. Idealno ima arhitektura 
zgolj dva nivoja: blagovne znamke in podblagovne znamke, kar je tudi najbolj 
pogost sistem. Nekatere organizacije dodajo še tretji nivo in sicer poimenovane 
produkte oziroma  produktne blagovne znamke, kar pa že lahko ustvarja 
zmedo. Arhitekturni sistem določa število ločenih blagovnih znamk, kriterije za 
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samostojno blagovno znamko, stopnje odnosov med posameznimi 
samostojnimi blagovnimi znamkami, poimenovanja in naravo odnosov med 
posameznimi stopnjami. Štirje splošni tipi arhitekturnega sistema so: 

- glavna blagovna znamka, 
- blagovna znamka/podblagovna znamka, 
- indosirana blagovna znamka, 
- samostojna blagovna znamka. 

 
Portfelj blagovne znamke ('Brand portfolio') 
Portfelj je mešanica blagovnih in podblagovnih znamk, ki jih ima organizacija, 
za učinkovito in uspešno upravljanje blagovne znamke pa je izredno 
pomembno, da aktivno voden. 
 
Korporativna blagovna znamka ('Corporate brand') 
Korporativna blagovna znamka je znamka, ki nosi ime podjetja in je vedno 
najvišje na hierarhični lestvici blagovnih znamk. 
 
Glavna blagovna znamke ('Master brand') 
Glavna blagovna znamka je dominantna, najvišja blagovna znamka. 
Glavna blagovna znamka je korporativna znamka. Hčerinske blagovne 
znamke so lahko ali pa niso glavne znamke. 
 
Hčerinska blagovna znamka ('Parent brand') 
To je blagovna znamka, ki je razširjena v več kot eno produktno 
kategorijo. Lahko je enaka ali pa različna od korporativne znamke. 
Ponuja naslednje prednosti: 

- cenejše lansiranje novih produktov, 
- zaupanje in zagotovilo, 
- marketinška ekonomija obsega. 

 
Podblagovna znamka ('Sub-brand') 
Podblagovna znamka je nova blagovna znamka, ki je povezana s 
korporativno ali hčerinsko znamko skozi sistem identitete blagovne 
znamke. Podblagovna znamka lahko naredi hčerinsko blagovno znamko bolj 
pomembno oziroma jo utrdi v segmentu novih potrošnikov ali znotraj nove 
produktne kategorije. 
 
Indosirana blagovna znamka ('Endorsed brand') 
To je primarno ime, ki ga naj potrošnik uporablja za poimenovanje produkta. 
To je blagovna znamka, ki jo indosira korporativna ali hčerinska 
znamka v identitetnem sistemu blagovne znamke. Hčerinska znamka se 
tudi identificira s produktom, vendar pa ima indosirana blagovna znamka več 
vizualne teže kot hčerinska. V tem primeru korporativna ali hčerinska 
blagovna znamka preneseta na indosirano znamko kredibilnost in 
zagotovilo, pri čemer je ne bremenita z asociacijami. 
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Razširitev blagovne znamke ('Brand extension') 
Pri razširitvi blagovne znamke gre za uvedbo obstoječe blagovne znamke 
v novo produktno kategorijo ali tržni segment. To poteka s 
kombiniranjem obstoječe z novo blagovno znamko in nova blagovna 
znamka je pri tem imenovana podblagovna znamka. Če je ta proces 
izpeljan na pravilen način, potem lahko razširitev razširi in razjasni pomen 
blagovne znamke, če pa je narejena na nepravilen način, lahko zamegli in 
pomeša vsebino znamke. 
 

6.2 Tržno komuniciranje in pojavnost na ravni 
destinacije Idrija 
 
Pri pregledu aktivnosti tržnega komuniciranja in pojavnosti na ravni destinacije 
Idrije se je kot ena ključnih pomanjkljivosti izkazalo pomanjkanje osrednje, 
prepoznavne in dosledno komunicirane identitete destinacije. Pravilen pristop k 
doseganju zastavljenih ciljev je oblikovanje in učinkovito upravljanje blagovne 
znamke turistične destinacije Idrija.  
 
Pravilnosti in strateškega pomena tovrstnega načina (tržnega) komuniciranja 
se dandanes zaveda vse več organizacij, podjetij, destinacij, regij in celo držav, 
pri čemer je za izgradnjo močne blagovne znamke potreben sistematičen 
pristop, vsaka komunikacija, odločitev, aktivnost, proces, storitev, proizvod itd. 
komunicira in podpira skupno strategijo blagovne znamke družbe, proizvoda, 
destinacije. 
 
V primeru destinacije – in torej tudi v našem primeru -  je za uspeh ključno 
usklajeno delovanje vseh akterjev, ki delujejo na določenem območju. 
Potrebna je odgovornost in popolna angažiranost vseh akterjev.  
 
V primeru Idrije bo za skupno destinacijsko blagovno znamko odgovorna DMO 
– »destination management organization« (oblikovanje identitete, oblikovanje 
kreativnih grafičnih in verbalnih stalnic ter načrta za upravljanje blagovne 
znamke), vendar pa jo skozi vse svoje razvojne, promocijske, trženjske in 
prodajne aktivnosti razvijajo, komunicirajo in podpirajo tudi drugi akterji v 
javnem, zasebnem in civilnem sektorju. Potrebno je doseči zavedanje vseh 
akterjev (še posebej zasebnega sektorja – turističnih ponudnikov 
namestitvene, športne, kulturne in druge ponudbe), da je prepoznavna 
destinacijska znamka ključna dodana vrednost, ki zelo pomembno podpira, 
nadgrajuje in povečuje učinkovitost njihovih komunikacij in tržnih aktivnosti.  
Za ustrezno in strateško upravljano komuniciranje DMO – »destination 
management organization« vzpostavi arhitekturni sistem in relacijo med 
naslednjimi znamkami: 
 



   Strategija trženja turizma v občini Idrija 2009 - 2015 

 
 

© Hosting Svetovanje d.o.o., 2008 113 

1. Krovna destinacijska znamka Idrije (potrebno je doseči njeno 
konsistentno komuniciranje – tako simbola kot tudi verbalnih stalnic 
oziroma pozicijskih sloganov); 

2. Proizvodne znamke na nivoju destinacije; 
3. Blagovne znamke posameznih ponudnikov. 

 
Pomembno je, da je krovna destinacijska znamka vedno prisotna, vendar pa je 
njena pozicija odvisna od vsebine – ali je nadrejena ali podrejena konkretni 
vsebini. 
 
V nadaljevanju kot primer navajamo nedosledno komuniciranja turistične 
destinacije Idrija, ki se sedaj komunicira ali samostojno z produkti ali pod 
grbom Idrijske občine, ki pa za tovrstno tržno komuniciranje Idrije kot 
turistične destinacije ne zadošča oz. ni primerna.  
 
Vse komunikacije (brošure, folder ponudnikov, tiskovine …), ki se izvajajo 
morajo biti v skladu s smernicami blagovne znamke in v skladu z oblikovano 
celostno grafično podobo turistične destinacije. 
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6.3 Identiteta in elementi blagovne znamke  Idrijskega 
turizma 
 
V nadaljevanju najprej navajamo shemo, v kateri pojasnjujemo odnos med 
posameznimi ključnimi elementi blagovne znamke turistične destinacije Idrija, 
nato pa jih tudi oblikujemo. 
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Osrednja identiteta 
blagovne znamke

Razširjena identiteta 
blagovne znamke

1

2

IDRIJA
 kot produkt

IDRIJA
 kot oseba/žival

IDRIJA
 kot simbol

3

Oblikovanje (določitev) vsebine – kaj gostu ponujamo

Funkcionalne koristi Čustvene koristi Koristi za 
posameznika

        Profil ciljnih skupin
4

 
 
Slika 1: Ključni elemente blagovne znamke turistične destinacije Idrija in 
relacije med njim 
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6.3.1 Krovna blagovna znamka in arhitektura blagovne znamke 
 

 KAJ JE KROVNA DESTINACIJSKA ZNAMKA? 
 
Krovna destinacijska znamka je turistična destinacija Idrija, ki predstavlja 
celostno turistično ponudbo destinacije - v skladu z opredeljeno identiteto in 
zgodbo (v nadaljevanju).  
 

 
 

Vse aktivnosti tržnega komuniciranja so usmerjene v izgrajevanje prepoznavne 
in močne destinacijske znamke, ki temelji na: 
 
     1. Izjemni tehniški dediščini 
     2. Svetovno znani idrijski čipki 
     3. Čudovitih naravnih vedutah in neokrnjeni naravi 
     4. Idrijskih žlikrofih kot tipičnem kulinaričnem produktu 
     5. Idriji kot zakladnici znanj, starih običajev in zgodb  

 
Oblikovanje (in v nadaljnji fazi komuniciranje) močne blagovne znamke bo 
destinaciji Idrija pomagalo k jasni in prepoznavni podobi na konkurenčnem 
turističnem trgu. Znamka bo definirala in komunicirala vrednote destinacije in 
ljudi, ki oblikujejo njeno identiteto, ter pripomogla k uspešnejšemu 
turističnemu razvoju in promociji.  
 
Logotip oziroma vse kreativne rešitve so le del identitete znamke. Uspešne 
znamke so tiste, ki pripovedujejo preprosto, jasno in močno zgodbo o tem, kaj 
znamka predstavlja in ponuja.  
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Opredelitev elementov iz sheme: 
 
1. Osrednja identiteta blagovne znamke: turistična destinacija Idrija 
 
BLAGOVNA ZNAMKA 
turistične destinacije 
Idrija 

Osrednji karakter določajo trije ključni produkti: 
TEHNIŠKA DEDIŠČINA (rudnik), KULTURNA 
DEDIŠČINA (čipka) in NARAVNA DEDIŠČINA 
(krajinski park). Ta trojnost pa se hkrati odraža 
na tri načine: 
- Lokalno: Idrija je eno najstarejših slovenskih 

mest, ki zaradi enkratne rudarske zgodovine 
razvije sekundarne dejavnosti: šolstvo, znanost 
in kulturo. Zaradi odmaknjenosti od prometnih 
vozlišč je ohranila  področja nedotaknjene 
narave in originalnost življenja, ki se kaže v 
ohranjenih običajih in narečju. Vendar Idrija ni 
zaspala na lvorikah zgodovine; uspešno razvija 
vrhunsko industrijo in ostaja v samem vrhu 
tehnološke odličnosti. Idrijčani so zato veliki 
lokalni patrioti nekoliko zagledani vase, ponosni 
potomci pionirjev rudarstva in spremljajočih 
znanosti. 

 
- Čezmejno in hkrati globalno: Idrija se že 

danes nahaja na svetovnem zemljevidu tehniške 
dediščine. Z vpisom v seznam UNESCO bo 
potrdila svojo enkratnost in pridobila priložnost 
za promocijo še drugih unikatnosti. Predvsem 
kulturne in naravne dediščine.  

 
- Doživljajsko: Idrija je polna izročil, zgodb in 

običajev, ki jo postavljajo ob bok mnogo bolj 
promoviranim destinacijam v Sloveniji. Množico 
že definiranih produktov povežemo v naslednje 
sklope: ODKRIVANJE IN RAZISKOVANJE 
TEHNIŠKE, KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE; 
DRUŽENJE NA PRIREDITVAH IN DOGODKIH; 
ŠPORT, REKREACIJA IN ADRENALINSKI ŠPORT: 
DOŽIVETJA DOBREGA POČUTJA; POSLOVNA IN 
DUŽABNA SREČANJA V EKSOTIČNEM OKOLJU IN 
OB KULINARIČNI-GURMANSKI PONUDBI. 

 
Kaj je BISTVO (srce in 
duša) blagovne 
znamke turistične 
destinacije Idrije 

Dediščina in iz nje rojeno znanje in izkustva, 
originalnost in unikatnost kulturnega izročila, 
divja in neukročena ter nedotaknjena narava. 

Kaj je OBLJUBA 
blagovne znamke 
turistične destinacije 
Idrija 
 

V Idriji širimo obzorja in poglabljamo znanja, 
ki jih črpamo iz stoletnih izkušenj in dognanj. 
Doživljamo sprostitve v enkratnem ambientu 
neokrnjene narave. Uživači bodo našli prostor 
za veselo druženje ob kulinarični ponudbi in 
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ob zgodbah, ki navdušujejo s šarmom 
tradicije in originalnostjo. 

POZICIONIRANJE 
blagovne znamke 
turistične destinacije 
Idrija 
 

Idrija je zakladnica dediščine svetovnih 
razsežnosti. Najlepše podalpsko mesto, 
sramežljivo skrito med zelenimi soteskami in 
hudourniškimi pobočji. Polna je skrivnosti, 
zgodb in izročil. Zagledana vase in svoje čare 
postane prijazna in zabavna le tistemu, ki jo 
vzljubi. Mala destinacija velikih doživetij. 

2. Razširjena identiteta blagovne znamke turistična destinacija Idrija 
 
Blagovna znamka 
turistična destinacija 
Idrija kot PROIZVOD  
 

ZVRSTI TURIZMA 
- Športni in rekreativni turizem 
- Prireditve in zabava 
- Krožna potovanja 
- Kratka sprostitev in oddih 
- Počitnice 
- Mladinski turizem 
- Kulturni turizem 
- Tematski turizem 

 
PROIZVODNI PORTFELIO 
Primarni: 

- Ogledi tehniške, kulturne in naravne 
dediščine 

- Počitnice na podeželju /ekološki turizem 
- Pohodništvo 
- Družinske počitnice 
- Šport in rekreacija  
- Poslovna srečanja 
- Kratki sprostitveni oddihi 
- Krajinski park 
-  

Sekundarni: 
- Wellness  
- Konjeniške poti (jahanje) 
- Foto turizem (foto lov) 
- Ribištvo 
- Plezanje 
- Tek in sprehodi v naravi 
- Kolesarjenje (cestno, gorsko, downhill) 
- Bikerstvo 
- Gastronomija 
- Krožna potovanja (touring) 
- Kamping 
- Koncerti, zabavne prireditve 

 
Terciarni 

- Delavnice, raziskovanja 
- Študijski izleti 

 
Programsko se ti proizvodi povezujejo v naslednje 
celostne turistične proizvode oziroma programske 
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sklope: 
 

1. Aktivna doživetja 
2. Doživetja sprostitve 
3. Doživetja zabave in prireditev 
4. Poslovna in družabna doživetja 
5. Doživetja odkrivanja narave in 

kulture 
6. Doživetja za družine 
 

ZNAČILNOSTI PROIZVODA 
- Dinamičnost in energija 
- Polnost življenja 
- Izkoristi se vsak trenutek 
- Pestrost doživetij 
- Sprostitev v objemu narave 
- Uživanje v objemu narave 

 
KAKOVOSTNA RAVEN 

- Kakovostna storitev 
- Dobro razmerje med ceno in kakovostjo 
- Velik poudarek na kakovostnih doživetjih in 

njihovi raznolikosti 
- Po meri posameznika 

 
Blagovna znamka kot 
OSEBA in/ali ŽIVAL 
(samo z namenom, da 
karakterno bolj 
plastično ponazorimo 
osebnost blagovne 
znamke) - opredelitev 
OSEBNOSTI blagovne 
znamke ter odnosa do 
te znamke) 
 

DIVJA MAČKA: odmaknjena na robu skritih sotesk 
in nedostopnih grap; ponosna na svojo lepoto, 
gracioznost in na lepoto ambientov kjer domuje, 
samozavestna zaradi znanj in izkušenj (izročil), ki 
jih poseduje. Samostojna in samobitna. Majhna, 
prilagodljiva in sposobna preživetja v vsakih 
razmerah, obenem pa se zna prepustiti lenobnosti 
in uživanju. Nezaupljiva in poštena. 
Značilnosti: 

- Neukrotljiva 
- Skrivnostna 
- Dinamična 
- Aktivna 
- V stiku z naravo 
- Fascinantna 

 
Odnos blagovne znamke z gostom: 

- Profesionalen, a hkrati izredno odprt in 
dostopen 

- Ves čas se trudi, da bi zadovoljila pričakovanja 
gosta 

- Interaktiven 
- Dinamičen 
 

Blagovna znamka kot 
SIMBOL (celostna 
grafična podoba: ime, 
logotip, simbol ter 

IME: Idrija 
LOGOTIP (tipografija): arhaična – stara tehnična 
pisava (gotika) s stilizirano čipko, ki upodablja 
vejico 
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grafične in verbalne 
konstante) 
 

SIMBOL: logotip v funkciji simbola 
BARVE: cinobarid, temno zelena, rumena 
KORPORATIVNI SLOGAN: ZGODBA ZA VSE 
ČASE 
PRODUKTNI SLOGANI: Idrija – neokrnjena 
pravljična dežela;Idrija – pokrajina, stkana iz čipk; 
Idrija- harmonija okusov za vse čute; Idrija – 
doživetja za telo in duha; Idrija- zakladnica 
stoletnih znanj;  
  

3. Oblikovanje (določitev) vsebine in koristi turistične destinacije 
Idrija  
Funkcionalne koristi  
 

o Širjenje in poglabljanje znanj 
o Sprostitev 
o Aktivni oddih 
o Zabava 
o Druženje 
o Odkrivanje 
o Združiti poslovno s prijetnim 

Čustvene koristi  
 

- Polnost preživljanja prostega časa  
- Polnjenje baterij 
- Uživati že zgolj v dejstvu, da si tam, v 

objemu narave in fascinantnih naravnih 
vedut 

- Dobiti zagon, polet in veliko energije 
Koristi za 
posameznika – 
statusne koristi 
 

- Obisk dediščine UNESCA 
- Imeti občutek, da je lepo živeti  
- Imeti občutek, da je lepo zgolj uživati v 

naravi 
- Biti del dogajanja v destinaciji, ki velja za 

zelo popularno. 
4. Oblikovanje oziroma določitev profila ciljnih skupin turistične 
destinacije Idrija 
 
Ciljne skupine PRIMARNI: 

- Raziskovalci tehniške dediščine 
- Raziskovalci kulturne in naravne dediščine 
- Aktivni športniki in rekreativci 
- Gostje na kratkih sprostitvenih oddihih 
- Družine na počitnicah 
- Gostje na poletnih/zimskih počitnicah 
- Ljubitelji in raziskovalci narave 

 
SEKUNDARNI: 

- Profesionalni športniki 
- Adrenalinski športniki 
- Obiskovalci kulturnih in zabavnih prireditev 
- Motoristi 
- Touring obiskovalci 
- Kampisti (caravaning) 
- Wellness gostje 
- Gurmani 
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 ARHITEKTURA DESTINACIJSKE ZNAMKE IDRIJA? 

 
Osnovni arhitekturni sistem blagovne znamke Idrija, ki ga predlagamo je 
sestavljen iz treh nivojev in sicer: 
 
KORPORATIVNI NIVO (DMO – »destination mmanagement organization) 
 
NIVO KROVNE DESTINACIJSKE ZNAMKE (Idrija) 
 
CELOSTNI PRODUKTNI NIVO (tehniška dediščina; kulturno zgodovinska 
dediščina; naravno okolje, ekoturizem in turizem na vaseh; gastronomija; 
šport in rekreacija) 
 

 
 

6.4 Upravljanje blagovne znamke 
 
Blagovna znamka ni nekaj, kar se preprosto zgodi, temveč se sistematično 
oblikuje skozi daljše obdobje, pri čemer je ključnega pomena, da vsaka 
komunikacija, odločitev, aktivnost, proces, storitev, proizvod itd. komunicira in 
podpira skupno strategijo blagovne znamke družbe, podjetja, organizacije 
oziroma v našem primeru destinacije.  
 
Uspešno upravljanje blagovne znamke močno presega razumevanje osnov 
brandinga, je pravzaprav način poslovanja, ki na eni strani zahteva 
odgovornost in popolno angažiranost vseh zaposlenih oziroma vseh akterjev, 
na drugi strani pa jasno zavezanost za njegovo upravljanje, nenazadnje pa 
zahteva tudi določene finančne resurse.  
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Blagovne znamke so izredno komplekse, ampak v osnovi gre za sklope 
funkcionalnih vrednot, ki izhajajo iz kakovosti in ki jih presojamo razumsko, in 
čustvenih vrednot, ki jih presojamo s čustvenimi merili.  
 
Danes je zaradi hitrega napredka tehnologije zelo težko ohraniti konkurenčno 
prednost na osnovi zgolj razvoja funkcionalnih vrednot posamezne znamke - 
le-te lahko konkurenti hitro ne le posnemajo, temveč tudi presežejo - zato se 
vse več pozornosti namenja predstavljanju in ohranjanju čustvenih vrednot. V 
podjetjih se vse bolj zavedajo, da so vsi zaposleni utelešenje blagovne znamke 
in se skušajo od drugih razlikovati ne le po tem, kaj odjemalcem zagotavljajo 
(funkcionalne vrednote), temveč tudi po tem, kako izdelek oziroma storitev 
ponudijo (čustvene vrednote). V preteklosti je bilo oglaševanje zelo učinkovit 
način tako za seznanjanje s funkcionalnimi vrednotami blagovne znamke kot 
tudi za oblikovanje čustvenih vrednot in obveščanje porabnikov o njih, v 
današnjem času, ko je storitveni sektor postal pomembnejši od proizvodnega, 
pa na vtis, ki ga ljudje dobijo o blagovnih znamkah, vse bolj vpliva ljudje, s 
katerim prihaja porabnik v stik. Novo razmišljanje pri upravljanju blagovnih 
znamk se ne osredotoča več le na navzven usmerjene obljube podjetja, 
organizacije oziroma destinacije, temveč v osnovi veliko pozornost posveča 
temu, da bodo ljudje to obljubo tudi uresničili. 
 
Blagovna znamka postaja ključni vir diferenciacije, ki vodi odločitev o nakupu. 
To je tista središčna točka, okoli katere organizacija določa, kako bo na 
edinstven način ponudila določeno vrednost porabniku in to za dobiček. 
Obljuba blagovne znamke je podana skozi produkte, storitve in komunikacijo s 
porabnikom. Če je blagovna znamka dobro oblikovana in upravljana skozi vsak 
kontakt s porabnikom, potem bo organizacija oziroma destinacija uspevala. 
Na kaj moramo biti pozorni pri oblikovanju blagovne znamke destinacije: 
 

1. Ključnega pomena za uspešno oblikovanje, razvoj in rast vrednosti 
blagovne znamke je, da je oblikovanje in upravljanje blagovne znamke 
sestavni del strategije destinacije in da je vključeno v izvedbeni načrt 
na ravni destinacije. 

2. K oblikovanju blagovne znamke in komuniciranju vrednot, ki jih izraža 
blagovna znamka, mora prispevati celotna destinacija - v osnovi je 
ključnega pomena, da ta proces razume in podpira organizacija, ki je 
odgovorna za njeno upravljanje (DMO) ter da ga v strategiji in 
poslovnih načrtih umesti na ustrezno mesto, nadalje pa ga morajo 
razumeti, se zavedati njegovega pomena, podpirati in izvajati prav vsi 
turistični ponudniki in drugi akterji v destinaciji (zasebni, javni in civilni 
sektor). 

3. Oblikovanje blagovne znamke je potrebno načrtovati dolgoročno – ne 
gre za kratkoročen proces in rezultati se ne dosežejo na kratki rok. 

4. Potrebno je vzpostaviti korporativno blagovno znamko in že vnaprej 
opredeliti razmerje oziroma arhitekturni sistem do kasnejših morebitnih 
produktnih blagovnih znamk. 
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5. Proces upravljanja blagovne znamke je izredno širok in kompleksen 
proces, ki zadeva, vpliva in usmerja vse aktivnosti, ne zgolj na 
promocijski in trženjski ravni. 

6. Blagovna znamka mora uresničiti vsa pričakovanja gostov - tako glede 
proizvoda oziroma storitve (rezultat, ki ga kupec dobi – torej 
kakovosten in strokovno kompetenten produkt) kot tudi izkušnje kupca 
v samem procesu izvajanja storitve (občutek kupca, da je pomemben, 
da se storitev izvaja hitro, učinkovito, profesionalno, strokovno, da se 
upošteva njegova pričakovanja in želje itd.), poleg tega pa je potrebno 
nenehno spremljati pričakovanja gostov in se ustrezno prilagajati. 

7. Izogniti se je potrebno kratkoročni profitabilnosti na račun dolgoročne 
rasti. 

8. Pri oblikovanju komunikacije oziroma vsebine blagovne znamke je 
potrebno izpostaviti le nekaj ključnih elementov, saj se v primeru 
prevelikega števila atributov, ki jih želimo komunicirati, učinkovitost 
komunikacije zmanjša. 

9. Pri komuniciranju blagovne znamke je potrebno zagotoviti konsistentno 
komunikacijo, ki na dolgi rok oblikuje blagovno znamko, pri tem pa se 
ne smemo zanašati zgolj na en distribucijski oziroma komunikacijski 
kanal. 

10. Potrebno se je ves čas razvijati, inovirati, izboljševati in ne dopustiti, da 
bi blagovna znamka zastarala – ko je to potrebno zaradi razmer na trgu 
in konkurence, jo je potrebno repozicionirati, revitalizirati itd. 

11. Blagovno znamko je potrebno konsistentno komunicirati tudi skozi 
vizualne identitetne stalnice, kot so logotip, simbol, slogan, aplikacijo 
celostne grafične podobe na različna orodja, promocijski materiali, 
spletna predstavitev, vizualni izgled pisne komunikacije itd. 

12. Kljub temu, da bi tudi na blagovno znamko lahko aplicirali pravilo, da je 
marketing preveč pomemben, da bi ga lahko prepustili le 
marketinškemu oddelku, pa je vseeno potrebno določiti skrbnika 
blagovne znamke oziroma osebo, odgovorna za upravljanje blagovne 
znamke. 
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6.5 Komunikacijska strategija 
 

6.5.1 Aktivnosti tržnega komuniciranja 
 

6.5.1.1 Imidž in konkretne promocijsko-prodajne aktivnosti tržnega 
komuniciranja 

 
V okviru aktivnosti tržnega komunicira se hkrati izvajata dve ravni trženja: 
 

1. Krovno tržno komuniciranje (»PULL« oz. »image« promocijske 
aktivnosti za promocijo destinacije) – ki se izvaja na ravni destinacije in 
ki se financirajo ob koordinaciji z nekaterimi drugimi ključnimi 
turističnimi ponudniki, 
  

2. Trženjsko-prodajne aktivnosti (»PUSH«), ki so naravnane zelo 
konkretno pospeševalno prodajno – za prodajo konkretne ponudbe, 
izvajajo in financirajo ponudniki turističnih storitev ob upoštevanju 
sinergije s krovnim tržnim komuniciranjem. 

 
V tabeli v nadaljevanju podajamo pregled posameznih aktivnosti na 
ravni PULL in PUSH tržnega komuniciranja. 
 

TRŽNO KOMUNICIRANJE (= promocija)  

PULL (= splošna »image« promocija) PUSH (= konkretna prodajna promocija) 

• Na ustrezen način vključiti ponudbo 
destinacije Idrija v strateški in izvedbeni 
načrt krovnega tržnega komuniciranja na 
ravni Slovenije;  

• Pri krovnih promocijskih aktivnostih 
delovati hkrati zelo ciljno in koncentrirano 
in v podporo opredeljenemu pozicioniranju 
blagovne znamke; 

• Nadgraditi aktivnosti v okviru nacionalne 
turistične promocije; 

• Okrepiti odnose s ciljnimi javnostmi na 
ravni krovne slovenske promocije in na 
ravni destinacije; 

• Povečati število medijskega nastopanja v 
obliki različnih člankov, dokumentarnih 
filmov, ki dosegajo ciljno populacijo 
gostov; 

• Spodbujanje vseh akterjev na področju 
turizma na območju destinacije, da 
oblikujejo nove vsebine, proizvode, 
dogajanje, prireditve – in jih nato vpeti v 
skupno turistično ponudbo destinacije. 

 

• Uskladiti načrt krovnega tržnega 
komuniciranja in pospeševanja prodaje 
destinacije z načrtom posameznih akterjev 
ter doseči sinergijske učinke;  

• Pri pospeševanju prodaje razviti aktivno 
osebno komuniciranje s posredniki v 
prodajnem sistemu (turistične agencije, 
organizatorji potovanj, prevozniki) in 
organiziranimi kupci (društva, klubi, 
združenja, …), hkrati tudi skozi PR 
aktivnosti; 

• Razviti močno turistično-informacijsko 
središče; 

• Navezati stike s sosednjimi turističnimi 
središči ter organizatorji potovanj in 
ponudniki ter pripraviti konkretne 
programe (znotraj Slovenije kot tudi s 
sosednjimi državami); 

• Pripraviti nove promocijske aktivnosti z 
aktivnim oglaševanjem ob cesti, kjer 
potekajo glavne tranzitne smeri in vnaprej 
obveščati obiskovalce o možnostih 
ponudbe na območju (letaki, info panoji 
itd); 
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• Oblikovanje ažurnih spletnih strani v 
funkciji konkretnega informiranja in trženja 
(v pravem smislu internetnega 
marketinga); 

• Spodbujati kakovosten sistem informiranja 
obiskovalcev in stacionarnih turistov o 
dogajanju v destinaciji. 

 
 

6.5.1.2 Pregled posameznih orodij v okviru promocijskega spleta 
 
PREDLOGI POSAMEZNIH ORODIJ V OKVIRU PROMOCIJSKEGA SPLETA 
1. Oglaševanje 
- Oblikovanje in skrb za konsistentno aplikacijo celostne grafične podobe blagovne 

znamke s kreativnim in verbalnimi rešitvami  
- Močni imidž (in hkrati izredno konkretno informativni) in produktni oglasi za tiskane 

in elektronske medije (Slovenija in primarni trgi) – v ciljnih medijih 
- Oglasi za posamezne ciljne segmente v ciljnih medijih  
- Promocijsko-informativni materiali 
- Animacijski folderji in informativni panoji o ponudbi in aktivnostih, promocijsko-

predstavitveni plakat (ter druga informativna orodja, kot so opredeljena v 
marketinški infrastrukturi) 

 
Pospeševanje prodaje 
- Sejemski in borzni nastopi v okviru nastopov Slovenije in destinacije, na 

specializiranih sejmih pa tudi samostojno 
- Študijski obiski organizatorjev potovanj (preko lastnih kanalov in preko mreže STO)) 
- Redno sodelovanje in aktivni odnosi s specializiranimi agenti, klubi, združenji (za 

ponudbo tehnične dediščine, športa, zabave, kulture itd.) 
- Sodelovanje pri ustreznih akcijah pospeševanja prodaje, ki bodo organizirane s 

strani Julijskih Alp, STO  
- Mesečni letak s predstavitvijo ponudbe in posebnimi ponudbami/vsebinami  
 
Neposredno trženje 
- Neposredno trženje po pošti (občasen mailing agentom) 
- Neposredno trženje v tiskanih medijih (kuponi) 
- Pomembna vloga interneta kot sodobnega orodja za direktno trženje (aktivni, 

agresivni, sodobni internetni marketing) 
- Vzpostavitev dvosmerne personalizirane komunikacije preko interneta (razvijanje 

baze naročnikov na stalne novice, pošiljanje personalizirane ponudbe, programa 
aktivnosti itd) 

- Razvijanje baze podatkov  
Odnosi z javnostmi 
- Ustvarjanje, organizacija dogodkov, aktivno informiranje in aktivni odnosi z 

javnostmi v njihovo podporo 
- Vsaj ena novinarska konferenca letno (v Sloveniji, za tuje medije v okviru raznih 

specializiranih ali splošnih borz) 
- Študijska potovanja za tuje novinarje (individualna in skupinska) 
- Aktivni pristop do objave redakcijskih člankov 
- Aktivno delovanje za prisotnost v specializiranih medijih – za targetiranje strokovne 

javnosti 
- Promocijska darila (za pomembnejše goste) 
- Izredno aktivno razvijanje odnosov z VIP gosti (kultura, šport, zabava, film itd), da 

se jih pridobi za obisk destinacije, za večanje mondenosti in popularnosti destinacije 
- Aktivno delo in komuniciranje s prebivalci, za izboljšanje njihovega sprejemanja 

turizma kot perspektivne dejavnosti (da živijo od turizma in s turizmom) 
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Osebna prodaja 
- Aktivna osebna prodaja organizatorjem potovanj doma in v tujini 
- Info panoji s slikovno privlačnimi predstavitvami in kratko informacijo na 

frekvenčnih točkah 
- Motiviranje in izobraževanje celotne destinacije (turističnih ponudnikov in 

prebivalcev) za interno prodajo storitev 
 
 
Poleg izvajanja programa tržnega komuniciranja je potrebno izvajati tudi: 
 

1. Ankete o zadovoljstvu gostov v destinaciji (potrebno vključiti 
sodobne načine spremljanja zadovoljstva gostov, s podporo 
informacijskega tehnologije, s čemer se doseže hitrejši in večji odziv) - 
predlaga se redno spremljanje zadovoljstva gostov, z določenimi 
aktivnejšimi pristopi v določenih obdobjih  

2. Raziskave trga (raziskave profila obiskovalca, načinov odločanja itd) – 
redno, vendar se prilagaja glede na različne sezone, glede na potencial 
posameznih trgov podrobnejše raziskave določenega trga ali segmenta 
gostov. 
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7. UPRAVLJANJE TURISTIČNE DESTINACIJE IN 
ORGANIZIRANOST 

 

7.1 Organiziranost turizma na območju občine Idrija 
oz. »destinacijski managment« 
 
Eden izmed ključnih dejavnikov razvoja turizma in konkurenčnosti turistične 
destinacije je poleg opredeljene jasne strategije razvoja in trženja turizma tudi 
organiziranost turizma. 
  
Ob analizi obstoječega stanja turizma v občini in opredelitvi problemov je bilo 
ugotovljeno, da je nerazvitost turistične infrastrukture, nemotiviranost 
prebivalstva za podjetniške iniciative v turizmu, nepovezanost turističnih 
ponudnikov, premajhno sodelovanje turističnih ponudnikov z javnimi službami 
in civilno družbo, pomanjkljivo vodenje statistike, nizka uspešnost pri 
pridobivanju razvojnih sredstev,… posledice pomanjaknja strateškega pristopa 
k organiziranju in izvajanju turizma. 
 
Za odpravljanje problemov, upoštevanja strateških usmeritev države in 
priporočil države in Svetovne turistične organizacije za uspešen razvoj 
ekoturizma in nenazadnje uresničitve strateškega cilja, ki smo si ga zadali v 
tem dokumentu, smo v nadaljevanju opredelili vloge posameznih subjektov in 
organizacij pri razvoju in trženju turistične ponudbe in predlog organizacijske 
sheme. 
 

7.1.1 Opredelitev pojmov destinacijski managment, destinacija, 
turistično območje 

 
Ko govorimo o organiziranosti (razvoja) turizma na določenem območju, je v 
osnovi pomembno, da presežemo razmišljanje, ki izhaja iz mej, ki jih postavlja 
posamezna občina. Govorimo torej o destinacijah oziroma turističnih 
območjih.  
 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (UL, št. 02/2004) opredeljuje turistično 
območje kot »geografsko zaokroženo območje ene ali več občin, ki ponuja 
določen splet turističnih storitev oziroma integralni turistični proizvod (od 
storitev prenočevanja, prehrane, zabave, rekreacije do drugih storitev za prosti 
čas in drugih storitev), zaradi katerega ga turist oziroma turistka izbere za svoj 
potovalni cilj.«  
 
Zaokroženo turistično območje torej združuje različne danosti, dejavnike in 
ponudnike osnovnih in komplementarnih turističnih storitev na geografsko 
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povezanem območju, ki lahko oblikujejo skupne turistične proizvode z vidika 
turističnega povpraševanja. 
 
Enako velja tudi za pojem destinacija, ki pomeni »namembni kraj, določeno 
območje«1, ki si ga turist izbere za ciljni turistični kraj, območje, država. 
 

7.1.2 Izhodišča za oblikovanje optimalne in najbolj učinkovite 
organizacijske sheme 

 
Pri oblikovanju optimalne in najbolj učinkovite organizacijske sheme je 
potrebno izhajati iz naslednjih izhodišč:  
 

1. Turizem je zelo kompleksna dejavnost, ki temelji na naravnih, kulturnih, 
zgodovinskih in socialnih privlačnostih določenega geografskega prostora 
(t.i. primarna turistična ponudba) in vključuje oblikovanje in nudenje 
vrste posameznih storitev od transportnih, prenočitvenih, gostinskih, 
zabavno-prireditvenih, kulturnih, trgovskih do vrste osebnih in obrtnih 
storitev (t.i. sekundarna turistična ponudba), ki jih proizvajajo neodvisni 
turistični ponudniki; 

2. Turisti ne povprašujejo po posameznih turističnih storitvah, temveč po 
integralnem turističnem proizvodu, ki je sestavljen iz določenega spleta 
posameznih turističnih storitev, ki ga turisti lahko dobijo na določenem 
turističnem območju; 

3. Na globalnem turističnem trgu zato namesto konkurence posameznih 
turističnih ponudnikov prevladuje konkurenca turističnih območij, ki 
ponujajo tržno zanimive integralne turistične proizvode; 

4. Integralni turistični proizvodi poleg storitev, ki jih ponujajo posamezni 
privatni ponudniki, nujno vključujejo tudi storitve t.i. javnega značaja, ki 
jih mora zagotavljati javni sektor (primer: storitve informiranja gostov 
na turističnem območju, dostopi, sprehajalne, kolesarske, tekaške poti, 
ipd.). 

 

7.1.3 Dejavniki, ki določajo tekmovalno sposobnost posameznega 
turističnega območja 

 
Dejavnike smo zaradi lažjega razumevanja in preglednosti razdelili v naslednje 
štiri sklope, pri katerih navajamo predvsem ključne dejavnike: 
 
a) Strategija območja, struktura ponudbe in notranja konkurenca 
ponudnikov 

- Čim manj vstopnih in izstopnih ovir za vstop na trg za podjetnike; 

                                       
1 Vir : D.Zorko, Uvod v turizem, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 1999, str.196 
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- Podjetništvu prijazno reguliranje poslovnih aktivnosti z državno 
zakonodajo in občinskimi akti; 

- Koncentracija/struktura – lastništvo, združenja, monopoli ipd., jasna in 
trženjsko pogojena strategija razvoja in trženja turizma na območju. 

 
b) Pogoji ključnih dejavnikov/danosti  na območju in njihova razvitost 

- Kakovost človeških danosti na območju; 
- Razvitost trga kapitala; 
- Razvitost in opremljenost z infrastrukturo; 
- Turistična infrastruktura na območju; 
- Primarne danosti; 
- Know-how. 
 

c) Pogoji povpraševanja 
- Razgledanost in zahtevnost obiskovalcev in turistov, 
- Vedenjski profil obiskovalcev in turistov; 
- Izobraženost obiskovalcev in turistov; 
- Stopnja posrednosti (institucionaliziranosti) komercializacije/prodaje; 
- Nadzor kakovosti ponudbe. 

 
d) Vezano (komplementarno) in podporno gospodarstvo 

- Organizatorji potovanj in turistične agencije; 
- Restavracije, bari; 
- Tematske poti; 
- Kulturno-zgodovinska in etnološka dediščina; 
- Športne in rekreacijske aktivnosti na območju; 
- Razne storitve (pralnice, banke, zdravstvo,…); 
- Informacijski sistem za turiste na območju. 

 
Vsi zgoraj navedeni dejavniki in njihova razvitost določajo tekmovalno 
sposobnost turističnega območja/destinacije. Oblika in vsebina posameznih 
dejavnikov je seveda odvisna od značilnosti povpraševanja na določenem 
območju (kakšne goste ima določeno območje) in iz tega izhajajoče vrste 
prevladujoče turistične ponudbe. Kot vidimo, je kakovost in tekmovalna 
sposobnost nekega turističnega območja odvisna od nekaterih objektivnih 
(zunanjih) dejavnikov kot tudi subjektivnih dejavnikov, ki jih determinirajo 
subjekti na turističnem območju.  
 

7.1.4 Pomen in vloga posameznih subjektov in organizacij pri 
razvoju in trženju turistične ponudbe  

 
Ena najpomembnejših aktivnosti za dolgoročno učinkovit razvoj turizma na 
nekem turističnem območju je prav vzpostavitev učinkovitega sistema 
organiziranosti. Organiziranost je lahko tudi ovira za učinkovitost, če ne 
temelji na resničnem interesu turističnih subjektov in jasno določenih 
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vsebinskih ciljih, ki naj se skozi lokalno turistično organizacijo 
uresničujejo. 
 
Če pogledamo vsebino posameznih dejavnikov na turističnem območju vidimo, 
da vsebino in stopnjo razvitosti posameznih dejavnikov določajo različne vrste 
subjektov, ki sodelujejo pri oblikovanju turistične ponudbe nekega območja, in 
jih lahko razvrstimo v naslednje sektorje: 
 

1. Javni sektor (občine, javna podjetja in zavodi, razvojni centri, država 
itd.); 

2. Zasebni (gospodarski) sektor (podjetniki in družbe, ki delujejo na 
področju turizma in gostinstva ter gospodarski subjekti, ki ponujajo 
komplementarne turistične storitve in izdelke); 

3. Civilni sektor (občani - domačini, ki se na ljubiteljski način združujejo v 
društva in zveze civilne družbe, zaradi interesa po aktivnem sodelovanju 
pri turističnem razvoju in urejanju svojega kraja). 

 
Poudariti je potrebno, da vsak od navedenih treh sektorjev na pomemben 
način sodeluje pri oblikovanju in trženju turistične ponudbe turističnega 
območja/destinacije, vsi skupaj pa sooblikujejo celovito turistično ponudbo in 
posamezne turistične proizvode, ki jih neko območje proizvaja za posamezne 
ciljne trge gostov. V nadaljevanju smo navedli bistveno vlogo in naloge 
posameznega sektorja in dodali priporočila Quebeške deklaracije o ekoturizmu, 
ki je bila sprejeta na svetovnem vrhu o ekoturizmu v Quebec Cityu, maja 
2002.   
 

7.1.5 Vloga in naloge javnega sektorja pri razvoju turizma občine 
Idrija 

 
Kljub temu, da je turizem domena zasebnega gospodarskega sektorja in 
majhnega podjetništva, imajo subjekti javnega sektorja in še posebej občine 
ključno vlogo pri zagotavljanju dolgoročne uspešnosti pri razvoju turizma na 
določenem območju. 
 
Javni sektor – občina, javni zavodi, javna podjetja, razvojni centri in tudi 
država mora zagotavljati maksimiranje koristi, ki jih prinaša turizem in 
minimizirati probleme, ki se lahko pojavljajo pri razvoju turizma v dobro 
gospodarskega razvoja območja, mednarodne konkurenčnosti, novih delovnih 
mest, socialne varnosti, pozitivnega in načrtovanega razvoja okolja in 
dolgoročnih koristi turističnega gospodarstva. Način izvajanja aktivnosti 
javnega sektorja mora temeljiti na nenehni koordinaciji s privatnim 
sektorjem zaradi večje učinkovitosti razvojnih in trženjskih aktivnosti. 
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7.1.5.1 Naloge javnega sektorja občine Idrija 
 
Glede na specifiko turistične ponudbe Idrije, ki danes temelji na 
kulturni in tehnični dediščini po kateri je tudi prepoznavna in, ki bo v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju nosilec turističnega razvoja se v 
smislu strateške (dolgoročne) naravnanosti razvoja turizma 
osredotočamo predvsem na naravno in ekološko komponento razvoja 
turizma.  
 
To je perpsektiva dologoročnega razvoja turizma na idrijskem, ki je 
skladna s svetovnimi trendi trajnostnega razvoja, zato v nadaljevanju 
navajamo predvsem naslednje naloge: 
 
1. Zagotavljanje ustrezne gospodarske razvojne politike, skladno s strateškimi 

usmeritvami, torej zagotavljanje ekoturistične politike, ki ohranja ustrezna 
razmerja med gospodarskim razvojem in varovanjem okolja (skozi 
številne ukrepe letnih politik gospodarskega in turističnega razvoja 
in ustreznih virov financiranja oblikuje osnovo za dejansko 
uveljavitev ekoturistične politike in vzpodbujanje razvoja 
ekoturističnih projektov).  

2. Načrtovanje rabe okolja in prostora. Spodbuja razvoj turizma s 
strateškim načrtovanjem prostora, rabe okolja s opredelitvijo mejnih 
zmogljivosti okolja in pripravo ustreznih prostorskih planov. 

3. Zagotavljanjem varovanja in ohranjanja narave, biotske 
raznovrstnosti, lokalnih in tradicionalnih kultur, tradicionalnih obrti 
in znanj. Poleg upoštevanja zakonodaje se na lokalnem nivoju s različnimi 
mehanizmi predvsem finančnimi, spodbuja projekte, ki predvidevajo razvoj 
naravnih in kulturno-zgodovinskih ter etnoloških danosti kot turistične 
atrakcije.   

4. Vzpostavi in skrbi za urejeno komunalno infrastrukturo, ki olajšuje 
investicije privatnega sektorja v turistično infrastrukturo in suprastrukturo 
(ceste, pločnike, mestni trgi in vaški trgi, občinske zelenice in površine, 
ulično razsvetljavo,…) usklajeno s okoljem. 

5. Ureja prometni režim v občini (zaprtje starih mestnih jeder, vzpostavitev 
peš con, obvoznice, parkirna mesta in parkirni režim,…). Načrtuje in 
spodbuja preusmerjanje k okolju prijaznim oblikam prometa in 
prometnih sredstev. 

6. Spodbuja preusmerjanje kmetijske proizvodnje od intenzivne k 
ekološki pridelavi hrane. Načrtuje celostni razvoj podeželja, spodbuja 
programe preusmerjanja kmetovanja od intenzivnega k ekstenzivnemu 
oziroma organskemu kmetovanju in pospešuje razvoj dopolnilnih 
kmečkih dejavnosti (turizem, tradicionalne obrti itd.), ter s tem ustvarja 
osnovne pogoje za razvoj ekoturistične ponudbe in omogoča oblikovanje 
celovite ekoturistične ponudbe destinacije, vasi, kmetij,…   
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7. Vzpostavi in skrbi za osnovno javno turistično infrastrukturo in njeno 
ustrezno signalizacijo (pohodne poti, sprehajalne poti, kolesarske poti, 
vzdržuje poenoten sistem signalizacije – tabel, inicira in omogoča ter tudi 
sofinancira naložbe v skupne objekte turistične infrastrukture, ki koristijo 
večjemu številu turističnih ponudnikov in turistov na območju občine) 
skladno z okoljem. 

8. Pojavlja se kot investitor in soinvestitor v določene ključne objekte 
turistične infrastrukture in turističnih programov v destinaciji (npr.  
bazen, tekaške steze, kolesarske proge, …), ki so skladni z okoljem. 

9. Skrbi za splošno (»image«) turistično promocijo območja s »PULL 
AKTIVNOSTMI«, kar pomeni pritegnitev splošne pozornosti in vplivanje na 
pozicioniranost destinacije, kar bo olajšalo privatnemu gospodarskemu 
sektorju individualno trženje konkretnih turističnih ponudb in programov in 
nastop s »PUSH AKTIVNOSTMI«, ki se nanaša na konkretne komercialne 
aktivnosti. 

10.Skrbi za turistično informacijsko dejavnost v občini s tesnim 
sodelovanjem privatnega sektorja v obliki skupnega »javno zasebnega 
partnerskega odnosa«. Izvajajo se aktivnosti informiranja v Turistično 
informacijskem centru, informacijskih točkah, postavitev  in vzdrževanje 
turističnih označb in turistične signalizacije, nadgradijo se obstoječe spletne 
strani s centralnim rezervacijskim sistemom, ciljno segmentacijo in 
dodatnimi ažurnimi turističnimi informacijami. 

11.Vzpostavlja ustrezno socialno in zaposlitveno politiko, sofinancira in 
vzpodbuja usposabljanje in izobraževanje na področju deficitnih 
poklicev v turizmu, spodbuja zaposlovanje ljudi v turistični 
dejavnosti v občini Idrija iz lokalnega okolja, širšega regijskega področja 
in celotne Slovenije in vpliva na ugodne življenjske  razmere lokalnega 
prebivalstva. Organizira izobraževalne delavnice in seminarje za vse 
nivoje že aktivnih turističnih delavcev, s katerim bo omogočeno 
nadgrajevanje znanja in osveščenosti o pomenu uveljavljanja ekoloških 
principov v turizmu širšemu krogu turističnih delavcev. 

12.Spodbujanje sonaravnega podjetništva, pospeševanja in 
vzpodbujanja ekološko naravnanih turističnih projektov, 
spodbujanje podjetnikov za ekološko sprejemljivo gospodarjenje in 
investiranje v ekološke razvojne projekte. 

13.Uveljavljanje mednarodnih primerljivih nacionalnih ekoturističnih 
standardov in kriterijev ter certifikatnih shem. 

 

7.1.5.2 Vloga zasebnega sektorja in medsebojna povezanost 
gospodarskih subjektov pri razvoju turizma občine Idrija 

 
Od raznolikosti in obsega ponudbe privatnega gospodarskega sektorja, ki ga 
tvorijo ponudniki osnovnih turističnih storitev in dopolnilne ali komplementarne 
turistične ponudbe je v največji meri odvisna učinkovitost in kakovost turistične 
ponudbe območja. Gospodarski subjekti so ključni dejavniki turističnega 
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sistema na ponudbeni strani in torej tudi ključni subjekti turistične 
organiziranosti. 
 
 
Naloge gospodarskih subjektov na turističnem območju občine Idrija pri 
razvoju turizma so porazdeljene po vrstah dejavnosti gospodarskih subjektov: 
 
I. Naloge gospodarskih subjektov in podjetnikov na področju hotelske 
in gostinske dejavnosti, rekreacijskih, športnih, kulturnih, poslovnih, 
wellness in drugih storitev : 
1. izvajanje poslovno komercialnega trženja obstoječih storitev, 
2. investirajo v razvoj novih potrebnih kapacitet, turističnih programov in 

proizvodov, 
3. skrbijo za izvajanje kakovostne turistične ponudbe, 
4. dodatno usposabljajo in izobražujejo zaposlene ljudi, 
5. izvajajo »PUSH« trženjske aktivnosti, 
6. sodelujejo z javnim sektorjem pri trženju doma in v tujini, 
7. sodelujejo z ostalimi gospodarskimi subjekti, javnim sektorjem in civilnim 

sektorjem pri oblikovanju integralnih novih, konkurenčnih turističnih 
programov, proizvodov in paketov namenjenim končnim potrošnikom. 

 
II. Ponudniki dopolnilnih storitev in izdelkov (domača obrt, prevozniki, 
servisne storitev : 
1. sooblikujejo celovito integralno turistično ponudbo občine Idrija, 
2. sodelujejo s ponudniki osnovnih turističnih storitev pri oblikovanju 

turističnih programov in proizvodov, 
3. nastopajo pri trženju integralne turistične ponudbe občine Idrija. 
 
III. Organizatorji potovanj in turistične agencije 
1. oblikujejo in tržijo turistične pakete in potovanja z ostalimi gospodarskimi 

subjekti in podjetniki kot »dobavitelji« sestavnih delov za pakete, 
2. izvajajo trženjske aktivnosti do končnih potrošnikov. 
 
Predlagamo, da zasebni sektor upošteva, čim več spodnjih priporočil, 
kajti le na ta način, bo imel več možnosti do različnih virov financiranja 
(lokalnih, državnih, evropskih) 
Priporočila zasebnemu sektorju Quebeške deklaracije o ekoturizmu so 
naslednja2 : 
1. Ekoturistično podjetje bo trajnostno le, če bo dobičkonosno za vse vpletene 

zainteresirane, vključno z lastniki projektov, vlagatelji, vodjami in 
zaposlenimi, kot tudi za skupnosti in organizacije za varovanje naravnih 
območij, kjer se odvijajo; 

                                       
2 Vir : povzeto po Razvoj ekoturizma v Sloveniji, prispevki posvetovanj, TZS, 
Škocjanske jame, 2002 
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2. Gospodarski subjekt naj se razvija in vodi s čim manj negativnimi vplivi in s 
pozitivnim prispevkom za ohranitev občutljivih ekosistemov in okolja na 
splošno in z neposrednimi koristmi in vključevanjem lokalne skupnosti in 
civilne družbe. 

3. Gospodarski subjekt naj zagotovi, da bodo v zasnovo, načrtovanje, razvoj 
in delovanje ekoturističnih objektov vgrajena načela trajnosti, kot so 
zasnova občutljivih lokacij in občutek skupnosti za prostor, kot tudi 
ohranjanje vode, energije in materialov ter dostopnost za vse vrste 
prebivalstva brez razlikovanja; 

4. Gospodarski subjekt naj sprejme zanesljiv certifikacijski sistem ali druge 
sisteme prostovoljne ureditve, kot so ekonalepke, zato da svojim možnim 
odjemalcem pokaže, da upošteva načela trajnostnosti in solidnost 
proizvodov in storitev, ki jih ponujajo; 

5. Gospodarski subjekt naj sodeluje z vladnimi in nevladnimi organizacijami 
oz. odgovornimi za varovana naravna območja in ohranjanje biološke 
raznovrstnosti, in poskrbi, da se bodo ekoturistične dejavnosti izvajale v 
skladu z načrti upravljanja in drugimi predpisi, ki veljajo na tistih področjih, 
da bi se čim bolj zmanjšali negativni vplivi nanje, pri tem pa izboljšuje 
kakovost turističnih izkušenj in finančno prispeva k ohranjanju naravnih 
virov; 

6. Gospodarski subjekt naj vedno bolj uporablja lokalne materiale in proizvode 
in tudi lokalne logistične in človeške vire pri svojih dejavnostih, zato da se 
ohrani celovita pristnost ekoturističnega proizvoda in poveča delež finančnih 
in drugih ugodnosti, ki ostanejo v ciljnem kraju. Da bi to dosegli, naj 
zasebni izvajalci dejavnosti vlagajo v izobraževanje lokalne delovne sile; 

7. Gospodarski subjekt naj zagotovi, da bo dobavna veriga, ki se uporablja pri 
graditvi ekoturistične dejavnosti, v celoti trajnostna in v skladu z ravnijo 
trajnosti, ki je kot cilj zastavljena v končnem proizvodu ali storitvi, ki se 
ponuja potrošniku; 

8. Naj dejavno dela s civilno družbo in lokalno skupnostjo, da zagotovi, da se 
tradicionalne kulture opisujejo natančno in spoštljivo in da so njihovo 
osebje in gostje dobro in točno seznanjeni z lokalno kulturo, običaji in 
zgodovino; 

9. Naj spodbuja med svojimi odjemalci etično in okoljsko zavedno vedenje do 
obiskanih ekoturističnih ciljnih krajev, recimo z okoljskim izobraževanjem 
ali s spodbujanjem prostovoljnih prispevkov za podporo lokalni skupnosti ali 
ohranitvenih pobud; 

10.Naj spodbuja ozaveščenost med celotnim vodstvom in osebjem o lokalnih, 
nacionalnih in globalnih okoljskih in kulturnih vprašanjih z nenehnim 
okoljskim izobraževanjem in podpiranjem njihovega prispevka in prispevka 
njihovih družin k ohranjanju, gospodarskemu razvoju skupnosti in lajšanju 
revščine; 

11.Naj poskrbi za raznolikost svoje ponudbe z razvijanjem širokega obsega 
turističnih dejavnosti na danem ciljnem kraju in s širjenjem svojega 
poslovanja na različne ciljne kraje, zato da se razprostrejo možne koristi 
ekoturizma in se izogne gneči na nekaterih izbranih ekoturističnih lokacijah, 
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s čimer se ogrozi njihova dolgoročna trajnost. V tem pogledu so zasebni 
nosilci dejavnosti nujno pozvani, naj spoštujejo uveljavljene sisteme za 
obvladovanje vpliva obiskovalcev pri ekoturističnih ciljnih krajih in 
prispevajo k njim; 

12.Naj ustvari in razvije mehanizme financiranja za delovanje poslovnih 
združenj ali kooperativ, ki lahko pomagajo pri usposabljanju, trženju, 
razvoju proizvodov, raziskavah in financiranju ekoturizma; 

13.Naj zagotovi z ustreznimi instrumenti in strateškimi povezavami pravično 
porazdelitev finančnih koristi od prihodka od ekoturizma med 
mednarodnimi, domačimi in tujimi organizatorji potovanj, lokalnimi izvajalci 
storitev in lokalnimi skupnostmi; 

14.Naj oblikuje in izvaja usmeritve podjetja za trajnost, zato da se bodo 
uporabljale v vsakem delu njegovega poslovanja. 

 

7.1.5.3 Vloga civilno pravnih organizacij pri razvoju turizma 
destinacije Idrija 

 
Sektor civilno pravnih organizacij vključuje turistična društva občine Idrija, 
športna, kulturna, planinska in drugi, ki smo jih identificirali.  
 
Vloga in dejavnost civilno pravnih organizacij v občini Idrija je: 
 
1. spodbujanje domačega prebivalstva za sodelovanje pri pospeševanju 

razvoja turizma s poudarkom na ekoturizmu z raznimi akcijami, tekmovanji 
in urejanjem okolja, 

2. akcije na področju ohranjanja zgodovinske, kulturne in naravne dediščine, 
običajev ter urejanju okolja, 

3. olepševanje krajev, 
4. sodelovanje pri določenem delu prireditev z drugimi dejavniki in 

organiziranje nekaterih tipičnih prireditev v svojem okolju, akcije 
ozaveščanja mladih za turizem s poudarkom na ekoturizmu, 

5. razvijajo »prve zametke turizma/ekoturizma« v turistično nerazvitih krajih, 
6. izvajanje nekaterih promocijskih aktivnosti v kraju, 
7. izvajanje dejavnosti Turistično informacijskega centra v dogovoru z občino 

in turističnim gospodarstvom, 
8. prodaja spominkov, ribolovnih dovolilnic, vstopnic, vozovnic, ipd., 
9. izposoja rekvizitov za rekreacijo in sprostitev, 
10.založništvo promocijskih materialov, 
11.povezovanje s sorodnimi društvi v drugih občinah, regijah (državno in 

mednarodno) in spodbujanje povezovanja proizvodov, 
12.hotelirska in gostinska dejavnost v določenem obsegu v skladu s 

zakonodajo 
13.ustrezno sodelovanje z javnim in zasebnim sektorjem ter pri tem 

zagotavljanje informiranja javnosti o razvoju in upravljanju ekoturizma, 
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14.sodelovanje z znanstveno raziskovalnimi institucijami, drugimi nevladnimi 
organizacijami za razvoj rešitev za ekoturizem 

15.vključevanje ekoturizma v programe aktivnosti. 
 

7.1.6 Načela organiziranosti turizma v občini Idrija 
 
Organiziranost turizma v občini Idrija se oblikuje po načelu partnerstva 
javnega, zasebnega sektorja ter civilne družbe in konceptom upravljanja 
turističnega območja, ki temelji na svobodnem interesnem povezovanju 
ponudnikov turističnih storitev, javnega sektorja in civilne družbe pri skupnem 
načrtovanju, oblikovanju in trženju celovite turistične ponudbe turističnega 
območja. Prikazuje spodnja skica: 
 
Slika 2: Organiziranost turizma v občini Idrija 
 

 
UPRAVLJANJE TURISTIČNEGA OBMOČJA OBČINE IDRIJA OZ. MANAGEMENT  

TURISTIČNE DESTINACIJE IDRIJA 
 
 
 

ORGANIZACIJA ZA UPRAVLJANJE DESTINACIJE 
 
 

INTERESNO POVEZOVANJE V 
 
 
 
 
PONUDNIKI TUR. STORITEV      JAVNI SEKTOR     CIVILNA DRUŽBA 
    
               
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 

7.1.7 Poslanstvo in cilji  »organizacije za upravljanje 
destinacije« 

 
Poslanstvo organizacije, ki bo upravljala z destinacijo (najbolj primerno 
destinacijsko management organizacijsko strukturo za občino Idrija se opredeli 

- Ponudniki na področju 
hotelske in gostinske 
dejavnosti, rekreacijskih, 
športnih, kulturnih, 
poslovnih, wellness in 
drugih storitev  
- Ponudniki dopolnilnih 
storitev in izdelkov 
(domača obrt, prevozniki, 
servisne storitev) 
- Organizatorji potovanj in 
turistične agencije 
 

- občina,  
- javna podjetja in zavodi s 
področja komunale, 
izobraževanja, varovanja 
naravne in kulturne 
dediščine 
-  razvojni centri, agencije 

- turistična, 
- športna, 
- kulturna, 
- planinska, 
- s področja 
kmetijstva, domače obrti,… 
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na podlagi preučitve različnih možnih organizacijskih oblik in primerov dobre 
prakse pri nas in tujini) je, da povezuje ponudnike turističnih storitev, javni 
sektor, turistična društva ter druge s turizmom povezane akterje ter vzpodbuja 
in usklajuje njihove aktivnosti na področju: 
 

• razvojnih projektov za oblikovanje novih turističnih proizvodov, 
integralnih turističnih proizvodov,vključno s turistično infrastrukturo 

• oblikovanja, promocije in trženja celovite turistične ponudbe, predvsem 
pa manjših turističnih ponudnikov 

• razvoja in organizacije sistema informiranja 
• razvoja in vzdrževanja centralnega informacijskega in rezervacijskega 

sistema,  
• koordinacija, organizacije prireditev in drugih dogodkov, 
• upravljanja s turistično infrastrukturo, predvsem nadzorovanja in trženja 

javne turistične infrastrukture 
• usklajevanja aktivnosti turističnih društev in drugih društev (planinskih, 

športnih, kulturnih,…), ki se neposredno ali posredno povezujejo s 
turistično dejavnostjo na območju občine Idrija,  

• izobraževanja in usposabljanja turističnih ponudnikov, 
• skrbništva uresničevanja zastavljenih ciljev in aktivnosti iz sprejete 

strategije razvoja turizma občine Idrija. 
 
S povezovanjem in sodelovanjem s subjekti na območju občine Idrija omogoča 
turističnemu gospodarstvu, kot tudi civilni družbi lažje uresničevanje svojih 
interesov in razvoja na lokalni ravni. S  sodelovanjem z organizacijami in 
sorodnimi institucijami (RTO, STO, TZS,OZS, GZS,…) na regionalni in 
nacionalni ravni  pa učinkovitejši vpliv na oblikovanje regionalnih in nacionalnih 
programov na področju turistične dejavnosti. 
 
Cilji »organizacije za upravljanje destinacije« so: 
 

• zagotoviti kakovost in trajno uspešno trženje in konkurenčnost turistične 
ponudbe turistične destinacije z uresničevanjem zastavljenih ciljev in 
aktivnostih sprejetih v strategiji razvoja turizma občine Idrija, 

• izboljšati sedanjo organiziranost turistične dejavnosti turistične 
destinacije, 

• vzpostaviti načrtno in tvorno sodelovanje javnega, zasebnega in 
civilnega sektorja pri oblikovanju celovite in kakovostne turistične 
ponudbe turistične destinacije, 

• oblikovati strokovno javnost, ki bo nastopala kot pomemben partner pri 
oblikovanju lokalnih, regionalnih in nacionalnih programov na področju 
turistične dejavnosti, 

• spodbujati s turizmom povezano podjetništvo. 
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7.1.7.1 Organizacijska oblika »organizacije za upravljanje 
destinacije« 

 
Predlog zakona o spodbujanju razvoja ne predpisuje organizacijske oblike 
nosilca spodbujanja razvoja turizma. Odločitev o organiziranosti turizma na 
lokalni ravni prepušča lokalnim skupnostim.  
 
Pri organiziranosti in aktivnem članstvu se je priporočljivo izogibati monopolni 
ali  oligopolni naravnanosti upravljanja in odločanja v organih »organizacije za 
upravljanje destinacije« (da jo torej obvladuje izključno en sam prevladujoč 
subjekt – bodisi občina ali podjetje). Bistveno pri organiziranosti turizma na 
nekem območju je ko-operativni pristop k aktivnostim razvoja turizma na 
območju kot celoti. Notranja organiziranost »organizacije za upravljanje 
destinacije« območja mora biti tržno in ne administrativno naravnana. 
Prilagojena mora biti načrtu trženja in razvoja turizma na območju, predvsem 
pa potrebam ciljnih trgov /segmentov gostov in načinom za njihovo 
zadovoljevanje. 
 
Možne pravno organizacijske oblike : 

- javni zavod (najbolj pogosta oblika pri nas) 
- javni gospodarski zavod (primer Slovenska turistična organizacija) 
- konzorcij ali gospodarsko interesno združenje (vedno pogostejša 

oblika v Evropi) 
- pravna organizacijska oblika, ki vzpostavlja učinkovit model javnega in 

zasebnega partnerstva. Ta način upravljanja predvideva nova 
zakonodaja na področju javnega in zasebnega partnerstva in sicer skozi 
oblike pogodbenega ali statusnega partnerstva, pri čemer ima lahko 
partnerstvo naravo koncesije in/ali javnega naročniškega 
razmerja/partnerstva. 

 
Ne glede na pravno organizacijsko obliko, mora biti poslanstvo »organizacije za 
upravljanje destinacije«, da vzpostavi načrtno in tvorno sodelovanje javnega, 
zasebnega in civilnega sektorja pri oblikovanju celovite in kakovostne turistične 
ponudbe turistične destinacije, da zastopa enakovredno interesi posameznega 
sektorja, kar pomeni, da organizacijo tudi sofinancirajo in imajo od nje koristi. 
 

7.1.7.2 Viri financiranja »organizacije za upravljanje destinacije« 
 
Vire financiranja bi lahko razdelili na vire financiranja iz : 

- občinskega proračuna (namenski vir: turistična taksa) 
- turističnega gospodarstva 
- lastni prihodki, ki obsegajo prihodke iz lastne pridobitne dejavnosti kot 

je: 
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a.) trgovina, ki obsega storitve (prodaja storitev turističnih ponudnikov, 
prodaja pripravljenih programov npr. izleti, organizirane delavnice,…, 
prodaja oglasnega prostora v orodjih tržnega komuniciranja, 
pridobivanje nepovratnih sredstev iz EU in državnega proračuna na 
podlagi prijav na javne razpise,…),  
b.) blago (spominki, predvsem izdelki domače in umetnostne obrti, 
zemljevidi, vodniki, razglednice, in drugo nepokvarljivo blago, ki je 
značilno za območje občine Idrija) 
c.) sponzorji, darila, donacije 

 

7.1.7.3 Aktivnosti/naloge »organizacije za upravljanje destinacije« 
po področjih delovanja 

 
Osnovna naloga »organizacije za upravljanje destinacije« je seveda upravljanje 
turističnega območja občine Idrija oz. managiranje turistične destinacije Idrija 
z uresničevanjem zastavljenih ciljev in aktivnosti sprejete strategije razvoja 
turizma občine Idrija. 
  
Aktivnosti/naloge po posameznih področjih : 
 
a.) Aktivnosti na področju svetovanja in usposabljanja : 

o nudenje strokovno pomoči turističnemu gospodarstvu pri razvoju nove 
turistične ponudbe, 

o sodelovanje s srednje, višje in visokošolskimi izobraževalnimi 
ustanovami s področja turizma in drugimi izobraževalnimi ustanovami in 
organizirati izobraževanja (jezikovni tečaji, računalništvo, komuniciranje 
s strankami,ipd.), 

o spodbujati delovanje interesnih dejavnosti s področja turizma v osnovnih 
šolah (turistični krožki), 

o usposabljati kadre, 
o izvajati odlok o lokalni turistični vodniški službi in voditi usposabljanja za 

pridobivanje licenc za lokalne vodnike, 
o organizirati izobraževalne delavnice in seminarje za vse nivoje že 

aktivnih turističnih delavcev, s katerim bo omogočeno nadgrajevanje 
znanja in osveščenosti o pomenu uveljavljanja ekoloških principov v 
turizmu širšemu krogu turističnih delavcev. 

 
b.) Aktivnosti na področju raziskav, tržnih analiz, razvojnih strategij : 

- izvajati Strategijo razvoja turizma občine Idrija, 
- zbirati, analizirati mesečno turistični promet v občini, po potrebi 

mesečno posredovati  skupne podatke Statističnemu uradu Republike 
Slovenije, 

- zbirati, analizirati in posredovati letne informacije o turističnem prometu, 
tržnih trendih, priložnostih, konkurenci, razvoju in pomenu turizma v 
slovenskem gospodarstvu, ki predstavljajo informacijsko podporo za 
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strateško načrtovanje in oblikovanje letnih politik turističnih in drugih 
subjektov na vseh ravneh in področjih delovanja, 

- pridobivati podatke o razvoju in trženju proizvodov v konkurenčnih 
državah, 

- sodelovati pri oblikovanju lokalnih, regionalnih in nacionalnih programov 
turistične dejavnosti. 

 
c.) Aktivnosti na področju razvoja : 

- oblikovati nove celovite integralne turistične proizvode, programe, 
- izdelati strategijo trženja in orodij tržnega komuniciranja na podlagi 

strateških marketinških usmeritev razvojne strategije, 
- izdelati CGP in vzpostaviti blagovno znamko turistične destinacije Idrija 
- sodelovati pri in vzpodbujati razvoj novih blagovnih znamk na 

turističnem območju Idrije,  
- sodelovati pri skupnih projektih sosednjih občin, regije in države in 

čezmejnih projektih 
- aktivno sodelovati z razvojnimi projekti pri pridobivanju državnih in 

evropskih sredstev  
 
d.) Aktivnosti na področju promocije in trženja turističnega območja 
Idrija:  

- z gospodarstvom občine Idrija iskati sinergije pri promociji in trženju na 
korporativnem nivoju, 

- posodabljati, nadgrajevati in izdelovati nova orodja tržnega 
komuniciranja, ki morajo biti predvsem tržno naravnava, 

- v sodelovanju s partnerji sodelovati na turističnih sejmih, predstavitvah 
in drugih promocijskih dogodkih,  

- obveščati širšo in strokovno javnost o obstoječi turistični ponudbi in 
novostih z obvestili za javnost, 

- pospeševati prodajo s sodelovanjem na tako imenovanih delavnicah, 
workshopih, sprejemati turistične agente oz. organizatorje potovanj,… 

- aktivno tržiti turistične proizvode in programe 
 
e.) Aktivnosti na področju informacijskega sistema 

- delovanje informacijskega centra, 
- izdelati enotno vsebinsko in oblikovno zasnovo turistično obvestilne in 

usmerjevalne signalizacije, 
- nadgrajevati vzpostavljen internetni spletno stran s rezervacijskim 

sistemom, s možnostjo nakupa turističnih programov in storitev, 
- vzpostaviti in skrbeti za informacijske točke pri turističnih ponudnikih, 
- redno distribuirati material po občini in sosednjim razvitim turističnim 

destinacijam, 
- vključevati se v druge turistično informacijske portale, 
- izdelovati tiskan informacijski material. 
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f.) Aktivnosti na področju koordinacije in organizacije prireditev in 
drugih dogodkov : 

- koordinirati prireditelje, 
- izdelovati mesečne in letne koledarje prireditev občine Idrija, 
- pripraviti pravilnik o sofinanciranju turističnih prireditev, izvajati z 

objavo enkrat letno javnega razpisa o sofinanciranju turističnih 
prireditev in drugih dogodkov v občini Idrija, 

- spodbujati vključevanje prireditev v programe turističnih ponudnikov, 
- stalno informirati javnost o prireditvah. 

 
g.) Aktivnosti na področju upravljanja z objekti turistične 
infrastrukture (javna infrastruktura):  

- sodelovati pri izbiranju najprimernejših skrbnikov javne turistične 
infrastrukture, ki se ne trži (kolesarske poti, pohodniške poti, tekaške 
steze,…), 

- komunicirati, predstavljati, tržiti in vključevati v oblikovanje turističnih 
proizvodov in programov skrbnike, upravljalce, koncesionarje javne 
turistične infrastrukture, naravnih in kulturno-zgodovinskih znamenitosti. 

 

7.2 Viri financiranja izvajanja strategije razvoja 
turizma občine Idrija 
 
Za izvedbo predvidenih investicijskih projektov in aktivnosti za razvoj turizma v 
občini Idrija je potrebno zagotoviti primerne vire financiranja, ki zajemajo: 
 
1. Obstoječe razpoložljive vire financiranja v Sloveniji in EU:  

 
- bančne, 
- javne,  
- investicijske sklade in sklade tveganega kapitala, 
- zasebne vire (domači in tuji investitorji, investicijske družbe, 

posamezniki,ipd.), 
- finančne programe iz Strukturnih skladov EU, komunitarni programi 

(Interreg, Equal, Leader) idr.,  
- mednarodne in bilateralne finančne programe, namenjene spodbujanju 

podjetništva, razvoju turizma, varstvu naravne in kulturne dediščine idr. 
sektorjev, povezanih s celostnim urejanjem turizma (npr. transportne, 
komunalne infrastrukture, promocije).  

 
Ti viri se med seboj razlikujejo glede namembnosti investiranja, glede nosilcev 
turističnih investicij, pričakovane stopnje donosa na vložen kapital in drugih 
finančnih kriterijev ter po drugih splošnih in posebnih kvalitativnih ter 
kvantitativnih pogojih, ki jih morajo izpolniti razvojni projekti oz. 
investitorji/nosilci za pridobitev sredstev (kot npr. cilji sektorskih politik, cilji na 
bilateralni ravni, cilji mednarodnih programov). Predpogoj pridobitve tovrstnih  
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sredstev so vsaj izdelan poslovni načrt, študija izvedljivosti in urejena lastniška 
razmerja, razpoložljivost z gradbeno-lokacijsko dokumentacijo ter v veliki meri 
tudi zmožnosti in spodobnosti investitorjev za trajnostno financiranje ter 
upravljanje investicij. 
 

a) Bančni viri 
 
Banke že sedaj ponujajo več možnosti kreditiranja turističnih razvojnih 
projektov pod določenimi kriteriji in pogoji, kot so npr. stopnja donosnosti na 
kapital, obseg investicije, obseg in vrste vložkov investitorjev idr. Pričakovati 
je, da se bo bančni trg zaradi vstopa konkurence iz trgov EU še bolj približal in 
odprl za investitorje v Sloveniji, še posebej, če bo ustrezno obliko sodelovanja 
z lokalnimi bankami možno skleniti z eno ali večimi podjetji ali javnimi 
inštitucijami. 
 

b.) Javni viri 
 
Gre za razvojne spodbude ministrstev, ki se posredno ali neposredno nanašajo 
na razvoj turizma v obmejnih regijah. Takšne razvojne spodbude že sedaj, v 
prihodnje v okviru strukturnih in drugih sredstev Evropske unije pa še bolj, 
omogočajo resorna ministrstva, kot so:  
- Ministrstvo za gospodarstvo (za turizem in podjetništvo),  
- Ministrstvo za promet (za ureditev tematskih poti in urejanje prometne 

problematike v povezavi s turizmom - npr. kolesarske poti, panoramske 
poti idr.),  

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (za investicije v 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, za dejavnosti kmečkih društev, za 
investicije v okolju prijaznejše kmetovanje in s tem trajnostni turizem),  

- Ministrstvo za kulturo (za prenovo kulturnih spomenikov v povezavi z 
regionalnim razvojem in trajnim zagotavljanjem varstva in razvoja kulturne 
dediščine), 

- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za šolstvo (za 
izobraževalne in zaposlitvene projekte na področju turizma),  

- Ministrstvo za okolje in prostor (za npr. učinkovito porabo energije v 
turističnih objektih, za sofinanciranje dejavnosti na naravnih zavarovanih 
območjih) ter  

- Služba vlade za regionalno politiko v okviru sredstev za spodbujanje 
čezmejnega sodelovanja (program Interreg) in demografsko ogroženih 
območij. 

 
 

c.) Investicijski skladi in skladi tveganega kapitala 
 

Skladi tveganega kapitala in investicijski skladi so primerna oblika 
sofinanciranja razvoja v primeru večjih projektov z učinki na ravni celotne 
občine, več občin in širše regije, v katere se lahko vključuje tudi občina Idrija 
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zaradi svoje ugodne tranzitne lege. Podobno, kot to velja za druge vire 
sredstev, imajo tudi skladi svojevrstne pogoje in kriterije za sofinanciranje 
razvojnih sredstev, ki jih je potrebno proučiti. Občina lahko v sodelovanju z 
različnimi partnerji tudi v teh primerih z ustreznimi projektnimi predlogi 
zastopa interese povezanih razvojnih partnerjev ali pa se v prizadevanjih, da bi 
ti skladi bili zainteresirani za investiranje v turistične projekte lahko poveže z 
drugimi nosilci razvoja v občini in regiji in jim nudi podporo.  
 

a.) Zasebni viri 
 
Lastni viri financiranja zasebnikov in gospodarskih družb so med 
najpogostejšimi viri zagotavljanja zagona in rasti poslovanja turistične 
dejavnosti in za ureditev najosnovnejše turistične infrastrukture in opreme. Je 
pomemben vir financiranja. Od zmožnosti in sposobnosti financiranja 
posameznikov in podjetij je velikokrat odvisen tudi obseg financiranja iz drugih 
virov. S posebnimi ugodnostmi pri npr. davčni oz. prostorski politiki občine je 
mogoče pozitivno vplivati tudi na dodatne spodbude zasebnega sektorja v 
razvoj turizma in turistične infrastrukture območja. 
 

e.) Finančni programi iz Strukturnih skladov EU, komunitarni 
programi (Interreg, Equal, Leader, CARDS) idr.  

 
V okviru razširjene Evropske skupnosti se tudi Sloveniji odpira paleta več 
različnih finančnih programov, ki so za različna področja dosegljiva za javni in 
zasebni sektor iz Slovenije. Pogoj za pridobitev teh sredstev pa je sposobnost 
pripraviti projektno dokumentacijo in obvladovanje zapletenih postopkov prijav 
na razpise, pri čemer lahko občina omogoči vsem zainteresiranim t.i. tehnično 
pomoč svetovanja pri pripravi dokumentacije za pridobivanje sredstev za 
razvojne projekte na področju turizma. Potrebno je tudi vedeti, da imajo 
programi EU vrsto različnih namenov (npr. program Equal za zagotavljanje 
enakih možnosti spodbuja predvsem vključevanje žensk in invalidov na trg 
delovne sile) in da je zato za potrebe turističnega razvoja potrebno ustrezno 
razvrstiti projekte, da lahko kandidirajo za različna sredstva.  
Med največjimi priložnostmi občine iz teh programov so sredstva Evropskih 
strukturnih skladov za regionalni razvoj za spodbujanje razvoja turističnih 
destinacij , ki je že (bil) aktualen in bo še enkrat ponovno razpisan v letu 2010. 
Priložnost nudi tudi program čezmejnega sodelovanja Interreg III A s sosednjo 
Avstrijo in Italijo pa tudi skozi program Leader, namenjen razvoju podeželja. 
 

f.) Mednarodni in bilateralni finančni programi, namenjeni 
spodbujanju podjetništva, razvoju turizma, varstvu naravne in 
kulturne dediščine idr. sektorjev povezanih  s celostnim urejanjem 
turizma (npr.: promocije, izobraževanju, izmenjave informacij in 
znanj ...).  
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Podobno kot velja za programe EU, velja tudi za programe in vire financiranja 
iz drugih mednarodnih organizacij in bilateralnih programov, ki so navadno 
namenjeni specifičnim vsebinam. Tudi v teh primerih je pogoj projektna 
dokumentacija z jasno izraženimi cilji, rezultati, aktivnostmi in potrebnim 
minimalnim deležem lastnega sofinanciranja (navadno 25 %) ter soudeležba 
več partnerjev.  
 
V to kategorijo sredstev se uvrščajo tudi razpisane nagrade in natečaji, 
štipendije, programi tujih vlad (bilateralni programi npr. Italije in Slovenije) ter 
vrsta t.i. skladov oz. fundacij, ki delujejo na različnih koncih sveta z različnim 
poslanstvom. 
 
2. Nove možne oblike financiranja:  
 
- namenske finančne sheme financiranja, 
- javno-zasebna partnerstva za izvajanje razvojnih investicijskih projektov. 
 

a.) Javno in zasebno partnerstvo pri financiranju razvojnih naložbenih 
projektov v turizmu 

 
Iz javnih sredstev se lahko zagotovi financiranje za razvoj trajnostnega turizma 
nujne infrastrukture (ceste, kanalizacijski sistemi, tematske poti, promocijski 
materiali ...). Iz zasebnih virov pa se financirajo investicije v izgradnjo hotelov, 
manjših penzionov, gostinskih lokalov in ponudbe pa tudi prenove objektov za 
turistične namestitve in vsebinska/programska ponudba. Takšna oblika 
financiranja je še zlasti primerna za investicije v turistične kmetije, kjer npr. 
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sofinancira prenovo 
kmetijskih objektov za namene razvoja dopolnilnih dejavnosti, kakršna je 
turizem. 
 
V primeru večjih in pomembnejših investicijskih projektov, ki pozitivno vplivajo 
na širši razvoj turizma v destinaciji, kjer občina lahko zagotavlja zemljišče in 
ureditev prostorske dokumentacije ali tudi komunalne infrastrukture za določen 
projekt pa je možna tudi varianta javno-zasebnega partnerstva na način, da 
občina vloži v projekt (oz. skupno kapitalsko družbo-investitorko) prostorsko 
(opcija: in komunalno urejeno) zemljišče zasebni kapital pa potrebna dodatna 
sredstva za zaključitev finančne konstrukcije z lastniškim kapitalom sredstev 
(ponavadi cca. 40% celoten vrednosti projekta vključno z zemljiščem 
predstavljajo lastniški viri financiranja). Preostala potrebna sredstva za 
zaključitev celotne finančne konstrukcije projekta pa se zagotovijo s strani 
dolgoročnih bančnih kreditnih virov (dolžniški kapital po navadi predstavlja cca. 
60% vrednosti celotnega naložbenega projekta) kot kredit skupni javno-
zasebni kapitalski družbi investitorki. Takšen način razvojnega financiranja 
naložb po modelu javno-zasebnega partnerstva bi bil v primeru Idrije lahko 
primeren za projekt mestnega hotela ali hostla s programsko ponudbo.
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8. IZVEDBENI NAČRT 2008 – 2013 
 

8.1 Akcijski načrt - program aktivnosti in politik za uresničevanje načrta razvoja in trženja idrijskega turizma 2008-2013  
 

8.1.1 Integralni akcijski načrt 
 

Akcijski načrt vsebuje program aktivnosti in politik za uresničevanje načrta razvoja in strategije trženja idrijskega turizma 2008-2013. Aktivnosti so razdeljene na ključna 
vsebinska področja (oblikovanje, razvoj in upravljanje znamke Idrija kot turistične destinacije, razvoj turistične infrastrukture in novih proizvodov/programov, izvedba destinacijskega 
managementa ter izvedba programa raziskav in razvoja), opisane pa so z nosilcem, terminsko opredelitvijo oziroma dinamiko realizacije in opredeljenimi predvidenimi viri financiranja. 
 
 
Aktivnosti za uresničitev trženjskih ciljev  
1. OBLIKOVANJE, RAZVOJ IN UPRAVLJANJE ZNAMKE IDRIJA KOT TURISTIČNE DESTINACIJE 
Strateški cilji na področju znamke 
1. Povečati prepoznavnost Idrije kot turistične destinacije in idrijskih turističnih proizvodov skozi oblikovanje znamke Idrije kot turistične destinacije in njenega identitetnega sistema 
 
Specifični cilji 
1. Opredelitev identitete Idrije kot turistične destinacije in doseganje konsenza 
2. Doseči konsenz med vsemi deležniki o identiteti Idrije kot turistične destinacije in njihovo identificiranje z novo znamko 
3. Doseganje sinergij med znamko Idrije kot občine in znamko Idrije kot turistične destinacije  
4. Učinkovito in konsistentno komuniciranje znamke Idrije kot turistične destinacije (Izkoristiti postopke kandidature za nominacijo za dediščino UNESCO in naziv Alpsko mesto leta) 
 
Projekti/aktivnosti Nosilec  Način izvedbe Leto 

izvedbe 
Kadri in organiziranost - 
povezovanje 

Okvirni znesek in vir 
financiranja 

1.1. Pretvorba identitete, bistva, obljube 
znamke Idrije kot turistične destinacije (osnovne 
in razširjene identitete, kot je opredeljena v 
integralnem delu strategije) v celotno vizualno 
pojavnost oziroma celostno podobo Idrije kot 
turistične destinacije (CGP).  

Turistična 
organizacija 
(TO) 

Javni natečaj kreativnim agencijam (brief 
se naredi na osnovi strateškega dela 
dokumenta in na osnovi opredeljene 
identitete znamke Idrije), oblikuje se 
projektna skupina na strani občine, ki 
vključuje (turistično) gospodarstvo in 
neodvisne marketinške strokovnjake 

2010 Iniciator, koordinator in 
odgovorna za izvedbo je TO – 
konkretno poleg direktorja 
strokovni sodelavec za področje 
marketinga in prodaje 

- PREDVIDENI 
PRORAČUN:  40.000€ 
Vključuje oblikovanje: znaka, 
grafične dispozicije samega 
logotipa, barvne različice, tudi 
ČB, tipografija, žig, dopisni list, 
pisemske ovojnice – 
amerikanka z okencem in brez, 
poslovna vizitka, poslovna 
mapa, vabilo, plakat, podlaga 
za predstavitveni DVD 
destinacije, podlaga za 
predstavitveni zložljivi plakat – 
»pingvin«, samolepilne 
nalepke za prodajna mesta, 
označevalne table (ob cestah) 
delovne obleke, zastavice, 
svinčniki, koledarji, grafična 
oprema službenega vozila ali 
za kombije & taksije, ki bodo 
prevažali naše turiste, 
oblikovna zasnova za vse 
tiskane promocijske materiale 
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– kataloge, brošure, letake, 
razglednice, zemljevidi, 
svetlobne napise), na 
embalažah spominkov; na 
zgoščenki na aplikativni obliki; 
- Proračun TO 

1.2. Oblikovanje krovne zgodbe Idrije kot 
turistične destinacije in drugih zgodb po 
posameznih proizvodih, področjih, za posamezne 
ciljne skupine (kot osnova za implementacijo v 
orodja, portal, izvedbene aktivnosti itd) 
 

TO A varianta-Natečaj za idrijske 
srednješolce, študente in občane/ke ali 
B varianta-Javni natečaj kreativnim 
agencijam 

2010 Iniciator, koordinator in 
odgovorna za izvedbo je TO – 
konkretno poleg direktorja 
strokovni sodelavec za področje 
marketinga in prodaje 

- PREDVIDENI PRORAČUN:   
A varianta: 3.000€ 
(nagrade); 
B varianta: 10.000€ 

1.3. Implementacija nove vizualne podobe (in 
zgodbe) na vsa marketinška infrastrukturna 
orodja – razvoj prepoznavne celostne grafične 
podobe 
Izvedba orodij marketinške infrastrukture 
(diateka, baza podatkov, sistem brošur – krovni 
image katalog, splošna zloženka, turistična karta 
občine, produktni katalogi, folder ponudnikov, 
plakati, itd), v skladu z opredeljenimi kreativnimi 
smernicami in rešitvami. 
1.3.1. Poseben pomen je potrebno nameniti 
spletnem portalu, ki bo v prihodnosti 
najmočnejši medij in bo imel več funkcij: 

- promotor turizma 
- informator  
- rezervacijski sistem 
- virtualna info točka (povezava s kandidati 

za vpis v UNESCO) 
 

TO Pozivni natečaj kreativnim agencijam - 
(brief se naredi na osnovi strateškega dela 
dokumenta in na osnovi opredeljene 
identitete znamke Idrije ter izdelanega 
CGP), oblikuje se projektna skupina na 
strani občine, ki vključuje (turistično) 
gospodarstvo in neodvisne marketinške 
strokovnjake 

2010 Iniciator, koordinator in 
odgovorna za izvedbo je TO – 
konkretno poleg direktorja 
strokovni sodelavec za področje 
marketinga in prodaje 

- PREDVIDENI PRORAČUN: 
Tisk metarijalov v nakladah, ki 
zadostijo potrebam za 3 leta: 

- zloženka 8 str.; 60.000 
kosov; 4 jeziki;  

- krovna image brošura; 6 
str.; 30.000 kosov; 4 
jeziki; 

- produktne zloženka; 6 
različnih; 60.000 kosov; 
4 jeziki; 8 str.; 

SKUPAJ PRORAČUN: 63.000€ 
 
Prenova portala: 40.000€ 
 
- VIR FINANCIRANJA:  
1.TO + EU sredstva za krovno 
znamko ostali sodelujejo glede 
na vsebino promocije: 
2.Javno-zasebno partnerstvo, 
3. zasebni viri 

1.4. Priprava »Brand manuala« - priročnika za 
uporabo celostne grafične podobe z osnovnimi 
stalnicami identitetnega sistema, ki na nazoren 
in preprost način pove zgodbo Idrije – in njegovo 
učinkovito posredovanje in distribucija vsem 
relevantnim javnostim – je osnova za seznanitev 
vseh deležnikov (javni, zasebni in civilni sektor) 
z vsebino, konceptom, pomenom in načinom 
upravljanja s krovno znamko Idrije kot turistične 
destinacije  
 

TO Pozivni natečaj – lahko tudi izpelje 
agencija, ki je delala CGP . Izvedbena 
aktivnost, del razvoja oblikovne rešitve 
znamke (oziroma njene umestitve v 
odnosu do krovne znamke Idrije) 

2010 Iniciator, koordinator in 
odgovorna za izvedbo je TO – 
konkretno poleg direktorja 
strokovni sodelavec za področje 
marketinga in prodaje 

- PREDVIDENI PRORAČUN: 
20.000€ 
 
 
- VIR FINANCIRANJA: TO 

1.5. Pretvorba smernic iz branding strategije v 
vsakoletni izvedbeni načrt trženja – tržno 
komunikacijske aktivnosti pred vsakim 
dogodkom (vsaj 3x letno upoštevati celoten 
medijski splet)  

TO Pozivni natečaj kreativnim agencijam, 
ki poskrbijo tudi za zakup medijskega 
prostora in časa. TO ob vsakoletnem 
načrtovanju programa dela, v sodelovanju 
s vsemi ključnimi akterji3 

2010 dalje Iniciator, koordinator in 
odgovorna za izvedbo je TO – 
konkretno poleg direktorja 
strokovni sodelavec za področje 
marketinga in prodaje 

- PREDVIDENI PRORAČUN: 
136.000€ x 3 dogodki= 
408.000/LETO 
 
Vključuje: po 8 objav ¼ 

                                       
3 Program dela TO se vsako leto pripravlja v javno-zasebnem partnerstvu – v sodelovanju vseh ključnih akterjev v destinaciji (predloga pripravi TO in ga usklajuje).  
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 tiskanega oglasa v 3 osrednjih 
slovenskih dnevnikih; po 4 
objave celostranskega oglasa v 
2 najbolj branih revijah; najem 
100 gigant plakatnih mest za 
15 dni; 30 dni po 15 sek TV 
telopa po 3x na dan na TVS in 
POTV ter na lokalnih TV 
postajah -udarni terminih; 30 
sek oglas na 8 radijskih 
postajah 3x dnevno v udarnih 
terminih. 

1.6. Vzpostavitev in sodelovanje v delovni 
skupini za pripravo občinske strategije celovite 
promocije Idrije (za zagotovitev stalnega 
medsebojnega usklajevanja pri načinu izvajanja 
vseh promocijskih aktivnosti z gospodarskimi 
subjekti v občini: Kolektorjem in Hidrio) ter 
1.6.1. sodelovanje z STO (slovenska turistična 
organizacija) pripromocijskih aktivnostih na 
mednarodnem trgu. 
1.6.2. Zelo pomembno je vzpostaviti 
sodelovanje s sosednjimi občinami (Cerkno, 
Ajdovščina, Nova Gorica, Logatec ...) pri 
načrtovanju investicij v produkte, ki nastajajo na 
vplivnem območju teh občin zaradi združevanja 
produktov v skupne programe. 
 

TO je zgolj član 
in aktivni 
pobudnik, 
koordinatorja 
določi občina 

TO aktivno sodeluje v delovni skupini 2010 dalje  Opredelitev v vsakoletnem 
programu dela in proračunu TO 

1.7. Upravljanje z znamko Idrije kot turistične 
destinacije 

TO Nadgradnja izhodišč v strateškem 
dokumentu in implementacija v obliki 
izvedbenih aktivnosti v vsakoletnem 
programu dela TO 
 

2010 dalje TO izvaja – strokovni sodelavec 
za področje marketinga in 
prodaje 

Opredelitev v programu dela in 
proračunu TO, javni in zasebni 
viri, evropska sredstva   
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2. PROJEKTI NA PODROČJU RAZVOJA INFRASTRUKTURE IN NOVIH PROIZVODOV  
Strateški cilji  
1. Razviti komunalno infrastrukturo 
2. Razviti turistično infrastrukturo 
3. Razviti nove turistične proizvode/programe  
4. Povečanje prepoznavnosti idrijske turistične ponudbe pri končnih potrošnikih – turistih in s tem deleža individualnih potovanj   
 
Specifični cilji 
1. Povečanje dostopnosti destinacije  
2. Okrepitev promocijskih aktivnosti  
 
 
Projekti/aktivnosti Nosilec  Način izvedbe Leto 

izvedbe 
Kadri in organiziranost - 
povezovanje 

Okvirni znesek in vir 
financiranja 

2.1. Ureditev kanalizacije, čistilnih naprav, 
vodovoda in druge infrastrukture v skladu z 
mednarodnimi standardi in razvojnimi cilji 
občine. Dolgoročen razvojni cilj: ekološko 
naravnan turizem po načelih trajnostnega 
razvoja bo dosegljiv edino ob predpostavki 
ureditve komunalne infrastrukture. 
 
 

Občina  Po razvojnih načrtih občine.  2009-
2015 

Zagotovi občina in izvajalec Zgotovi občina iz proračuna. 
Upoštevati je možnost iz EU 
skladov (regionalni razvoj, 
ekologija ...) 

2.2. Naložbe v nastanitvene zmogljivosti: 
- mestni hotel 4*, 202 postelji; 
- hostel 3*, 96 postelj; 
- zasebni apartmaji in sobe 
- Izgradnja kampa (Eco) 
- določitev lokacije za campering 

Občina 
iniciator, 
koordinira TO, 
Izvaja in vodi 
INVESTITOR 

Javni razpis, partnerska pogodba o javno-
zasebnem partnerstvu. Zasebna iniciativa. 

2009-
2015 

Investitorji - OCENA VREDNOSTI 
INVESTICIJE: 
Hotel 4* - 10 mio€ 
Hostel 3* - 6 mio € 
 
 
VIR FINANCIRANJA: Občina 
vloži zemljišče/nepremičnino, 
zasebni partner investira v 
izgradnjo. Izbor upravljalca 
prek razpisa.  
Zasebne sobe/apartmaji, KAMP  
so predmet zasebnih investicij. 

2.3. Naložbe v spremljevalne programe: 
    -  ureditev dostopov do turističnih atrakcij 
      (predvsem do atrakcij izven mesta) 
    -  ureditev parkirišča na vstopu v mestno  
       jedro ter ob turističnih atrakcijah (izven) 
    -  izvedba sistema usmerjanja in označevanja  
       (ta se začne že ob vstopu v mesto z  
       namenom prepričati tranzitnega gosta za  
       vstop v mesto, gosta, ki je že odločen 
       obiskati Idrijo pa usmerjati do ključnih 
       točk) 

- izgradnja bazenskega kompleksa ob športni 
dvorani, s kakovostno ponudbo  wellnessa 
(savne, masaže, fitness dvorane,..), 

Občina  
 

Infrastruktura, dostopi in signalizacija so 
naloge občine. 
 
Javni razpis, partnerska pogodba o javno-
zasebnem partnerstvu. 
 
V primeru zasebnih naložb (trgovine, 
poligoni ...) predvsem na zasebnih 
zemljiščih/objektih izvaja investicijo in 
dejavnost zasebnik. 

 Zagotovi občina ter zainteresirani 
investitorji 

Investicije v ureditev dostopov 
in signalizacijo se pokrivajo iz 
občinskega proračuna. 
 
 
- JAVNO ZASEBNO 
PARTNERSTVO: Občina vloži 
zemljišče/nepremičnino, 
zasebni partner investira v 
izgradnjo. Izbor upravljalca 
prek razpisa. Možnost 
financiranja iz EU skladov. 
 
V primeru zasebne investicije 
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dvorane za squosh ter gostinsko ponudbo in 
trgovinami s športno opremo, trgovino z 
zdravo prehrano,…. 

- Izgradnja/posodobitev smučišč, 
kolesarskih stez in pešpoti na Javorniku, 
Črnem vrhu in Vojskem (posodobitev 
infrastrukture-predvsem žičnic in 
umetno zasneževanje) v sodelovanju s 
sosednjimi občinami 

- Drsališče v mestu 
- Izgradnja letnega sankališča 
- Ureditev poligona za jahanje ter stez za 

jahanje 
- Izgradnja Down hill poligona 
- Ureditev kopališča Bela 
- PRODUKT: 
- Hiša eksperimentov 
- PROGRAMI: 
- Obstoječe produkte se na podlagi zgodb 

in izročil poveže v programe, ki skozi 
potek zgodb turiste vodijo od ene do 
druge turistične atrakcije. Npr. Zgodba o 
Škafarju; Zgodba o Berkmandeljcu ... 

- Oživitev projekta Smaragdna pot 
- Oživitev projekta Od Idrijce do Kolpe 

 
 
 

priskrbi sredstva zasebnik – 
možnost sofinanciranja iz EU 
skladov. 

2.4. Projekt razvoja stimulativnega sistema za 
specialiste (specialisti za Idrijo, še posebej pa za 
posamezne specialiste za posamezne turistične 
proizvode) – ki vsebuje in se dopolnjuje tudi s 
partnerji v medijih, institucijah, ipd. na ciljnih 
trgih). Smisel tega je, da izbrani posamezniki 
(domačini s poznavanjem področja: tehniška 
dediščina, kulturna, naravna) vzpostavijo 
(vzdržujejo) kontakte z mediji, ki pokrivajo 
posamezno področje in jih redno informirajo o 
dogajanjih na področju.  
 

TO Priprava izvedbenega projekta   Opredelitev v programu dela in 
proračunu TO, dodatna 
sredstva, javno-zasebno 
partnerstvo. 
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3. IZVEDBA DESTINACIJSKEGA MANAGEMENTA (UPRAVLJANJA DESTINACIJE) 
Strateški cilji na področju destinacijskega managementa (upravljanja destinacij) 
1. Ustanovitev in vzpostavitev organizacije za turizem (Turistična organizacija ali TO) 
2. Doseganje horizontalne in vertikalne povezanosti turističnih ponudnikov in danosti v javno-zasebnih partnerstvih (posamičnih in delnih turističnih proizvodov) v integrirane doživljajske 

turistične proizvode destinacije  
3. Celostno in kakovostno upravljanje in razvoj integralnih turističnih proizvodov na ravni destinacije  
4. Doseganje prepoznavnosti Idrijske turistične ponudbe po jasno določenih posebnostih destinacije (regije)  
 
 
 
 
Aktivnosti/projekti Nosilec Način izvedbe Leto 

izvedbe 
Kadri in organiziranost - 
povezovanje 

Vir financiranja 

4.0. sprejem odločitve o modelu upravljanja v 2 korakih:  
4.0.1. Ustanovitev organizacije in zaposlitev koordinatorja. 
Koordinator samostojno vodi dejavnost do zagotovitve 
pogojev za zaposlitev celotnega tima, kot je razvidno v 
nadaljevanju. 

Občina Po zakonu o 
gospodarskih družbah 
(javnih zavodih) 

2009 Koordinator Občinski proračun, delno 
samofinanciranje – TIC. 
Ocenjen strošek letno: 
20.000€. 

4.1. Ustanovitev Zavoda za turizem (TO, lahko z drugačnim 
nazivom ...). Izdelava ustanovitvenega akta (pogodba, statut, 
pravila ...) ter opredelitev nalog v skladu z vsebinami, ki so 
navedene v tem dokumentu v poglavju o modelu upravljanja ter 
delno v poglavju o blagovni znamki in trženju. 
Enako se oblikuje Poslovni načrt Zavoda. 
V trenutnih razmerah predlagamo zaposlitev kordinatorja 
(svetovalca) za področje turizma na občinski upravi Idrije, ki v 
sodelovanju z ICRO prevzame koordinacijo izvajanja strategije 
turizma. 
 

Občina  Po zakonu o 
gospodarskih družbah 
(javnih zavodih)  

2009 Občina – koordinator turizma 
 
 
Organizacijska struktura Zavoda 
(TO):  
direktor, strokovni sodelavci za 
področja: marketing in prodaja, 
rezervacije, turistično vodenje 
ter finance. 
Po posameznih projektih se 
sestavljajo timi iz zunanjih 
pogodbenih sodelavcev. 
Ustanovitelji: občina Idrija, 
Mestni muzej Idrija, Rudnik 
živega srebra Idrija. Kasneje se 
lahko vključijo investitorji 
(lastniki) hotelov in večjih 
turističnih objektov. 

- LETNI PRORAČUN: 
Zavoda:  
400.000€ (prostori, plače 
zaposlenih, stroški 
poslovanja brez že zgoraj 
navedenih naložb). 
Opredelitev v proračunu 
občine ter poslovnih načrtih 
soustanoviteljev za leto 
2009. 
 
TO – se delno financira iz 
sredstev ustanoviteljev, 
delno pa iz izvajanja 
programov (turistično 
vodenje, rezervacije, prodaja 
vstopnic, sponzorska 
sredstva in donacije, EU 
sredstva) 

4.2. Priprava in uskladitev predloga PRIMARNE, SEKUNDARNE in 
TERCIARNE ponudbe zaokroženega turističnega območja(turistične 
regije/destinacije) s katerim se želi vzpostaviti regijsko 
prepoznavnost idrijske turistične ponudbe po lokalnih posebnostih, 
ki sestavljajo identiteto idrijske turistične ponudbe in organizacija 
srečanj in predstavitev na katerih se uskladi partnersko 
sodelovanje in aktivnosti na področju trženja ter pravno-formalno 
ali projektno obliko sodelovanja subjektov na območju regije. 

TO  
V sodelovanju z 
lokalnimi/regijs
kimi dejavniki 

 2009 
dalje 

 Opredelitev v programu dela 
in proračunu za leto 2009 

4.3. Priprava in uskladitev pravil in pogojev za partnersko 
sodelovanje s ponudniki pri trženju turistične ponudbe  

TO  
 

   Opredelitev v programu dela 
in proračunu za leto 2009 
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4. IZVEDBA PROGRAMA RAZISKAV IN RAZVOJA 
Strateški cilji na področju raziskav in razvoja 
1. Zagotavljanje relevantnih tržnih in strokovnih podlag za oblikovanje in trženje turistične ponudbe  
2. Podpora turističnemu gospodarstvu pri usmerjanju razvoja in trženja turistične ponudbe 
3. Pospeševanje razvoja in sodobnih in učinkovitih oblik trženja turizma 
4. Usposobljenost turističnih ponudnikov za uporabo sodobnih principov trženja turistične ponudbe na različnih ravneh 
 
 
 
Aktivnosti/projekti Nosilec Način izvedbe in 

pričetek 
Kadri in organiziranost - povezovanje Vir financiranja 

5.1. Izvajanje redne letne tržne raziskave  TO 2009 dalje – med letom 
ob pomoči anketarjev 
(študentov); obdelava 
podatkov-TO 

Vodi strokovni sodelavec za marketing in 
prodajo 

Opredelitev v 
vsakoletnem programu 
dela in proračunu TO 

5.2. Izvedba raziskave za strateške usmeritve trženja turizma  TO 2010 – obdelava 
podatkov za preteklo leto 
ter na strokovnem sveti 
TO  

Vodi strokovni sodelavec za marketing in 
prodajo 

Opredelitev v programu 
dela in proračunu za leto 
2009 in 2010 ter 2011 in 
2012 

5.3. Priprava modela in izvedba orodja za tekoče tržne analize in 
izvedba analiz po tem modelu 
 (do uvedbe tega modela se raziskave in njihovi izsledki izvajajo 
na podlagi podatkov SURS in baze podatkov in raziskav, ki jih že 
izvajaTIC) 
 

TO 
V sodelovanju s 
turističnim 
gospodarstvom  

2009 – model se naroči 
pri podjetju, ki se 
ukvarja z raziskavami 

Vodi strokovni sodelavec za marketing in 
prodajo 

Opredelitev v programu 
dela in proračunu za leto 
2009 in 2010 (za zagon) 
ter vsako leto naprej 

5.4. Izdelati načrt izobraževanja in usposabljanja kadrov v 
turizmu glede na lokalne potrebe (vodiči, kadri v gostinstvu, 
kmečki turizem) 
  

TO – detektira 
potrebe in 
pripravi 
programe, 
ICRA – izvedba 
izobraževanj 

2009  TO in ICRA Opredelitev v 
vsakoletnem programu 
dela in proračunu TO 

 
 




