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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 

se kot taka 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 



IDRIJA – razvojni načrt in strategija trženja turizma 2009-2015 
POVZETEK in AKCIJSKI NAČRT  

 

 
 

© Hosting svetovanje d.o.o.    2 

 

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; je zibelka dediščine, ki sega tako na področje 

kulture, zgodovine in narave. Več kot dovolj je razlogov, da vse te danosti 

valorizira kot svojo konkurenčno prednost na turističnem trgu. 

 
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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2.1 Analiza stanja 
 
V analitičnem delu Strategije trženja turizma v občini Idrija (v nadaljevanju 

Strategiji) so obdelani podatki o turistični ponudbi in povpraševanju. V tem delu 

študije so bile zaznane težave pri navajanju statističnih podatkov saj se podatki 

SURS –a in lokalnega TIC-a bistveno razlikujejo. 

Izhajajoč iz svetovnih trendov ter ob primerjavi konkurenčnih destinacij lahko 

izpostavimo konkurenčne prednosti destinacije in sicer: 

- bogato zgodovinsko in tehniško dediščino,  

- bogato geološko in morfološko strukturo površja,  

- razgibano in atraktivno naravno okolje,  

- bogato kulturno izročilo,   

- razvito gospodarsko, družbeno in intelektualno zaledje.  

Potencijalne nevarnosti za razvoj turizma, ki jih je potrebno odpraviti pa so 

predvsem:  

1. Dostopnost in prometna ureditev. Idrija je slabo povezana s centralnim 

delom države kot tudi s sosednjimi regijami. Temu botruje njena geografska lega 

in za reševanje tega problema bi bilo potrebno vložiti enormna sredstva.  Tako je 

širitev obstoječih cestnih povezav, ki že poteka, edina smiselna reštev za 

naslednje srednjeročno obdobje.  Zaradi izjemne razgibanosti terena so dostopi 

do posameznih turističnih točk lahko oteženi (predvsem pozimi ali v času večjega 

deževja) in zahteva vzdrževanje občinske cestne infrastrukture več vlaganj, kot 

bi sicer. 

Idrija s svojo staro mestno arhitekturo ne dopušča obremenjevanja širšega 

mestnega jedra s prometom in parkiranjem.  

2. Pomanjkanje pobud za razvoj turizma. Idrijska občina ima med 

slovenskimi občinami eno najnižjih stopenj brezposelnosti ter ugodno 

gospodarsko situacijo. Ljudje nimajo potrebe po iskanju različnih dodatnih 

priložnosti za zaslužek. Obenem nimajo posebne tradicije v turizmu. Tako 

ostajajo priložnosti, ki se kažejo v že oblikovanih turističnih produktih kot tudi 

resursih za razvoj novih atrakcij neizkoriščene oziroma ne dovolj izkoriščene v 

smislu razvitega in tržno uspešnega turizma. 
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Opazna je tudi relativna nezainteresiranost velikih gospodarskih subjektov za 

sodelovanje na področju razvoja turistične dejavnosti v občini. 

3. Neprepoznavnost Idrije kot turistične destinacije. Idrija v zadnjem 

obdobju intenzivno promovira in komunicira nekatere svoje turistične produkte 

ter se z njimi pojavlja na turističnem trgu. Aktivnosti so vezane na posamezne 

dogodke in/ali prireditve oziroma sejemske predstavitve; pojavljanje je vezano 

tudi na nekatere mednarodne projekte (priprava kandidature za vpis v svetovno 

dediščino UNESCA, kandidatura za izbor Alpskega mesta). Komunikacijske 

aktivnosti potekajo razpršeno in brez sinergij, ki bi pripomogle k  prepoznavnosti 

Idrije kot turistične destinacije.  

4. Pomanjaknje nastanitvene infrastrukture. Turizem se v Idrijski občini ob 

danih nastanitvenih kapacitetah, ki so premajhne, na nizkem kvalitetnem nivoju 

in preveč razpršene, ne more razviti. Cilj turistično razvite destinacije ne morejo 

biti enodnevni obiski pač pa čim daljše bivanje turistov. 

5. Organiziranost za potrebe upravljanja s turizmom v Idriji ni primerna. 

Funkcije upravljajnja s turizmom so v tem trenutku razpete med občino Idrija kot 

koordinatorjem; ICRO, ki skrbi za razvoj, promocijo in izobraževanje, TIC-om 

(sicer v sestavi ICRE) kot informacijsko točko ter organizatorjem turističnega 

vodenja, upravljalci ključnih turističnih produktov (Rudnik živega srebra Idrija, 

Mestni muzej Idrija) ter posameznimi društvi kot organizatorji posameznih 

dogodkov. Posledica je  nekoordinirano delovanje deležnikov idrijskega turizma, 

nekonsistentnost v promociji, zastoj v razvoju novih proizvodov in programov, 

nezainteresiranost prebivalcev za turistično dejavnost in na koncu slaba finančna 

realizacija te gospodarske veje. 

6. Premalo poudarka na razvoju novih produktov. Dediščina živega srebra 

na poti Camino Real po vseh kriterijih UNESCO Konvencije o varstvu svetovne 

kulturne in naravne  dediščine sodi med kulturno dediščino z izjemnimi 

univerzalnimi vrednotami. Trenutno turistična ponudba bazira na produktih, ki 

izhajajo iz te dediščine, kar je vsekakor smiselno in logično. Delovanje rudnika in 

proizvodnja živega srebra sta vzpodbudila in omogočila razvoj posebne kulture, 

ki se kaže skozi čipkarstvo, glasbo, slikarstvo, pripovedništvo, jezik, kulinariko. 

Vsekakor mora biti tudi vnaprej to temelj razvoja turistične ponudbe 

interpretirane na način, ki bo poudaril enkratnost in izjemen pomen. Obstoječo 

ponudbo je potrebno nadgraditi z novimi svežimi idejami ter dokazati, da se v 
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Idriji še naprej dogaja. Izkoristiti je potrebno tehniško znanje in inovativnost, ki 

se trenutno kaže v gospodarskem potencijalu za razvoj novih atrakcij; z njimi je 

potrebno povezati izročilo prejšnjih rodov z novo ustvarjalnostjo. 

7. Odsotnost povezovanja s sosednjimi občinami. Idrija ima že oblikovane 

kvalitetne proizvode, ki pa jih lahko trži le v sodelovanju s sosednjimi občinami 

(Smaragdna pot). Enako je veliko neizkoriščenih potencijalov na področju športa 

in rekreacije (Vojsko). Že izdelani programi in projekti (strategije) ostajajo le 

mrtve črke na papirju.  

 8. 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 Krajinskem 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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2.2 Vizija in cilji  
 

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. 

Temeljni cilj strategije razvoja turizma v občini Idrija je valorizacija tehniške, 

kulturne in zgodovinske dediščine, naravnih danosti ter širitev in razvoj dodatne 

ponudbe ob zagotovitvi primerne infrastrukture. Celoten razvoj mora temeljiti na 

načelih trajnosti in visoke kvalitete.   

Kvalitativni cilji:  

- povečanje prepoznavnosti Idrije kot privlačne turistične detinacije 

- izboljšanje konkurenčnosti,  

- valorizacija in ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter  

- učinkovit management destinacije vključno z vzpostavitvijo in 

upravljanjem blagovne znamke se bo odražala v boljši prepoznavnosti, 

kvalitetnejši in pestrejši ponudbi ter povečanem povpraševanju.  

Kvantitativni cilji pa so opredeljeni kot sledi:  

- povečanje števila prihodov gostov za od 1.706 (17.000*) na 55.000;  

- povečanje števila nočitev iz 3.105 na 104.000 in zadržanje nivoja 

povprečnega bivanja na 1,7 do 1,9 dni;  

- povečanje potrošnje turistov vključno s penzionsko potrošnjo iz 64 EUR na 

100 EUR.  

- Povečanje turistične potrošnje iz 753.440 EUR na 10 mio EUR. 

- povečanje števila ležišč iz 368** na 666 od tega 300 ležišč v v hotelih.  

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

okoli 17.000 gostov v letu 2007. 

** Ponovno razhajanje pri podatkih (po SURS – 131 ležišč) 
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2.3. Strategija razvoja 
 
2.3.1. Infrastruktura 
 
Komunalna in prometna infrastruktura – ukrepi za izboljšanje stanja: 

- skrb za boljšo dostopnost; 

- ureditev prometa v mestnem jedru z uvajanjem enosmernega prometa in 

izgradnjo parkirišč (garažna hiša); 

- urditev dostopnosti do posameznih turističnih točk v okolici (parkirišča, 

informacijske table); 

- izvedba sistema usmerjanja in označevanja; 

- skrb za lepši izgled mesta. 

Turistična infrastruktura: 

- izgradnja osrednjega hotela s programsko ponudbo; 

- povečanje namestitvenih kapacitet v mestu (manjši hoteli – apartmaji) in 

v okolici (turistične kmetije); 

- izgradnja (širitev obstoječega objekta) dodatnih površin za izvajanje 

športno-rekreativnih dejavnosti. 

 

 

2.3.2. Turistični proizvodi 

 

Pri RAZVOJU IN IZBOLJŠANJU KAKOVOSTI TURISTIČNIH PROIZVODOV so v 

Strategiji opredeljeni celostni turistični proizvodi: 

 tehniška dediščina (ključni posamični proizvodi s katerimi 

upravljata Rudnik živega srebra Idrija in Mestni muzej Idrija),   

 kulturna in zgodovinska dediščina (Idrijska čipka, sakralni 

objekti, prireditve),  

 naravno okolje, ekoturizem in turizem na vaseh (krajinski park, 

botanični vrt, turistične kmetije), 

 gastronomija (žlikrofi in druge tipične jedi),  

 šport in rekreacija (tematske poti, kolesarske poti, smučanje, 

tek). 
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Sestavljeni turistični proizvodi in celostni turistični programi Idrije, ki 

predstavljajo prodajno-promocijsko raven in so usmerjeni na ožje definirane 

ciljne skupine so: 

- aktivne počitnice, 

- kratek oddih, 

- odkrivanje naravnih lepot, 

- izobraževanje, 

- poslovna srečanja ter 

- družinske počitnice. 

 

Na temeljni podporni ravni so opredeljeni naslednji delni proizvodi: 

- hotel(i), 

- gostinska ponudba, 

- turistične kmetije, 

- zasebne sobe in apartmaji, 

- kampi, 

- naravni parki in zaščitena območja ter 

- smučišča in druge atrakcije v naravi. 

 

Strategija kot CILJNE EMITIVNE TRGE šteje: Slovenijo, Italijo, Nemčijo, Avstrijo 

Veliko Britanijo, Francijo; prespektivni emitivni trgi pa so: Nizozemska, Belgija, 

Skandinavija, Češka, Poljska, Slovaška, Ukrajina, Rusija ter države bivše 

Jugoslavije. 
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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  

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

   
A

T
R

A
K

T
IV

N
O

S
T
  

   
   

   
   

   
   

 n
iz

k
a
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
 s

re
d

n
ja

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

 v
is

o
k
a
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 

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 
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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; 

- Od Idrijce do Kolpe 
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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. 



IDRIJA – razvojni načrt in strategija trženja turizma 2009-2015 
POVZETEK in AKCIJSKI NAČRT  

 

 
 

© Hosting svetovanje d.o.o.    14 

 

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. 
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B. Selektivno investirati 

 

(Sestavljeni) turistični proizvodi: 

 

- Kolesarjenje; 

- Smučanje; 

- 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. 

 

 

 

 

 

C. Selektivno investirati-plan atraktivnosti: 
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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 

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 ponudbo. 
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2.3 Blagovna znamka in trženje 
 

V Strategiji v poglavju o BLAGOVNI ZNAMKI je predlagano oblikovanje identitete 

destinacije in sicer s poimenovanje ter pozicijskim sloganom: IDRIJA, zgodba 

za vse čase (delovni predlog). 

Bistvo blagovne znamke je dediščina in iz nje rojeno znanje in izkustva, 

originalnost in unikatnost kulturnega izročila, divja in neukročena ter 

nedotaknjena narava. 

Obljuba blagovne znamke se glasi: 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 ob zgodbah, ki navdušujejo s šarmom tradicije in 

originalnostjo. 

Idrijo kot turistično destinacijo pozicioniramo kot zakladnico dediščine svetovnih 

razsežnosti. Najlepše podalpsko mesto, sramežljivo skrito med zelenimi 

soteskami in hudourniškimi pobočji. Polno skrivnosti, zgodb in izročil. Zagledano 

vase in svoje čare, ki postane prijazna in zabavna le tistemu, ki jo dodobra 

spozna. Mala destinacija velikih doživetij. 

Krovno blagovno znamko destinacije podpirajo produktne blagovne znamke, ki 

so sicer oblikovane po posameznih celostnih produktih: tehniška dediščina, 

kulturno zgodovinska dediščina, naravno okolje, ekoturizem in turizem na vaseh, 

gastronomija ter šport in rekreacija. Kot produktne blagovne znamke se lahko 

oblikuje tudi sestavljene produkte, ki so oblikovani za posamezne priložnosti 

(kandidatura za naziv Alpskega mesta 2011, kandidatura za vpis v dediščino 

živega srebra UNESCO – ti lahko ugasnejo ali pa se transformirajo v trajne 

sestavljene produkte) ali pa sestavljene produkte z dolgoročnim ciljem trženja 

kot je Geopark. 

V Strategiji so kreativne rešitve predstavljene kot predlog in ilustracija v pomoč 

pri zasnovi in razvoju oblikovalskih in verbalnih rešitev krovne blagovne znamke; 

odnos med krovno in produktnimi blagovnimi znamkami ter rešitve 

komunikacijskih sredstev pa bodo predmet celostne grafične podobe ter 

izvedbenega priročnika. 

Orodja, ki naj se uporabljajo pri trženjskih aktivnostih so: oglaševanje, 

pospeševanje prodaje, neposredno trženje, odnosi z javnostmi ter osebna 
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prodaja. Predlagan je sicer klasičen komunikacijski splet, ki pa predvsem z 

novimi komunikacijskimi kanali in temu prilagojenimi orodji (internet) tvori 

integralno komunikacijo, ki usmerjeno deluje na posamezne ciljne segmente. 

 
 

2.4 Model upravljanja 
 

V poglavju o ORGANIZACIJSKI STRUKTURI oziroma MANAGEMENTU TURISTIČNE 

DESTINACIJE IDRIJA Strategija opredeli ključne organe upravljanja turizma v 

destinaciji: Turistična organizacija (Destination Management Company) je 

operativni izvajalec upravljalskih funkcij; Strokovni svet za turizem – ki ga 

sestavljajo strokovnjaki ter predstavniki ustanoviteljev DMC ter Regionalna 

organizacija (RDO, ali DMO), ki skrbi za koordinacijo z nacionalno organizacijo 

ter DMC-ji sosednjih destinacij (Cerkno, Logatec, Ajdovščina, Nova Gorica). Za 

vse institucije so opredeljene naloge ter odgovornosti. 

 

Glede na specifično situacijo v kateri je idrijski turizem, ko iz naslova opravljanja 

turistične dejavnosti ni dovolj prihodkov za vzpostavitev in življenje Turistične 

organizacije, je potrebno dejavnost organizirati v več korakih (predlog 2 

korakov):  

1. V prvi fazi je potrebno oblikovati pravne podlage za ustanovitev 

organizacije, ki bo upravljala z idrijskim turizmom (javni zavod, zasebna 

družba, javno-zasebno partnerstvo). Organizacija zaposluje enega 

delavca/delavko, katerega delokrog obsega:  

- operativno izvajanje poslovnega načrta oziroma strategije (v tem 

kontekstu prevzame delovanje TIC-a),  

- koordinacija in povezovanje deležnikov turizma (upravljalci s produkti, 

lastniki turistične infrastrukture) pri razvijanju novih proizvodov in 

programov,  

- povezovanje s sosednjimi občinami pri izvajanju skupnih programov, 

- povezovanje z idrijskim gospodarstvom pri načrtovanju in realizaciji 

skupnih projektov. 

Koordinator v skladu s pooblastili in po predpisani proceduri najema 

specijaliste za izvajanje posameznih aktivnosti predvidenih z akcijskim 
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načrtom: izdelava poslovnega (letnega) načrta na osnovi potrjene 

strategije, oblikovanje blagovne znamke,  promocijske aktivnosti, 

organizacija in izvajanje dogodkov ...  

2. Po določenem obdobju (5 let) se oblikuje Turistična organizacija (TO). 

   Ustanovitelj TO so: 

- občina 

- lastniki turistične infrastrukture (namestitve, gostinstvo ...)  

- večji ponudniki turističnih produktov 

- civilni sektor (društva)  

TO se financira iz virov, ki jih zagotavljajo ustanovitelji, iz lastnih 

prihodkov, ki jih ustvarja na trgu ter iz drugih virov (NTO za storitve, 

sponzorstvo dogodkov in prireditev, sofinanciranje promocije s strani 

turističnega gospodarstva, državna in evropska sredstva iz razpisov ...). 

TO med drugim opravlja naslednje funkcije:  

- promocija destinacije (krovno) 

- servis turistov in operaterjev 

- storitve za RDO in NTO ter statistično spremljanje turizma 

- organizacija prireditev 

- rezervacije 

- turistično vodenje 

- prodaja vstopnic, ... 

- koordinacija ponudbe produktov ter oblikovanje in preoblikovanje     

         programov 

- pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev 

 

Delo TO nadzira strokovni svet, ki ga sestavljajo: župan občine, 

predstavnik TO, predstavnik turističnega gospodarstva, predstavnik civilne 

družbe in predstavnik stroke. Ključne naloge strokovnega sveta sveta so: 

skrb za strateški razvoj turizma v destinaciji in investicije, oblikovanje 

standardov kakovosti, nadzor nad delom TO, nadzor izvajanja strategije, 

koordinacija s politiko RDO in NTO.   
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3  PROJEKCIJA: IDRIJA 2015 
 
Idrija je ena od hitro rastočih turističnih destinacij v Sloveniji.  Prepoznavna je po 

mnogih originalnih in avtohtonih produktih, ki so nastali še v časih, ko je bila 

Idrija veliko evropsko rudarsko središče in po čisto novi atraktivni ponudbi za 

radovedne raziskovalce in adrenalinske zasvojence, ki se imenitno prilega divji in 

nedotaknjeni naravni kulisi okoli nje.  

Idrija je tudi sedež dveh velikih korporacij, ki v svet pošiljata vedno nove 

patente. Je zibelka tehnološkega razvoja kjer si mladi izobraženci iščejo 

zaposlitvenih možnosti. 

Idrija postaja blagovna znamka. Spoštovana in zaželjena. Ob imenu Idrija se 

človek nasmehne: zaradi hudomušnih in prijaznih ljudi, ki že s svojo govorico 

sporočajo kako enkratni so. 

 
Najpomembnejša prometna povezava je široka cesta, ki pelje od Logatca prek 

Kalc, Hotedrščice in Godoviča po dolini Zale do Idrije. Od avtoceste vsega pol ure 

vožnje. Sekundarna dostopa sta od Cerknega, ali čez Col do Vipavske doline, kjer 

je drugi krak avtoceste proti Gorici. 

 

Vstop v Idrijo je dobro označen. Še pred tablo, ki označuje mesto je turistična 

tabla, kjer je Idrija izpisana v tipični pisavi ter s prepoznavnim barvnim 

sistemom. Tako pisava kot barve se pojavljajo na vseh signalnih in 

usmerjevalnih tablah v točno predpisanih oblikah. Že pred vstopom v mesto, 

takoj za vstopno označevalno tablo je parkirišče za 20 avtomobilov (10 

avtomobilov in avtobus) z zemljevidom občine, kjer so nazorno prikazane vse 

turistične točke z nazornim opisom predvsem pa prikazom poti do le-teh. V času 

sezone (od aprila do novembra) je na parkirišču info točka. 

 

Glavno parkirišče (parkirna hiša, obenem tudi hotelsko parkirišče) z 200 

parkirnimi mesti je v bližini centra Idrije na oddaljenosti 10 minut peš hoje do 

centra, poleg tega pa je v samem mestu nekaj manjših parkirišč za skupaj 200 

avtomobilov. 

 

Promet po mestu je enosmeren, osrednji del centra je za promet zaprt. 
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Vsi objekti v mestu so vezani na vodovodno in kanalizacijsko mrežo, na 

podeželju se z lokalnimi vodovodi in greznicami rešujejo le oddaljeni in težko 

dostopni objekti. Kanalizacija je vezana na zmogljivo čistilno napravo. 

 

Mestne ulice so urejene, čiste in osvetljene. Enako so urejen vse fasade v mestu 

z odlokom pa se predpiše tudi izgled (čistoča okolice hiš, vrtovi in ograje, cvetje 

...). 

 

Dostopi do turističnih točk v okolici mesta so vzdrževani in dovoljujejo dostop z 

avtomobilom. Pri vsaki točki je možnost parkiranja za najmanj 5 avtomobilov. 

Turistične točke so označene v skladu s celostno grafično podobo. Prav tako je 

urejen sistem usmerjanja (kažipoti). 

 
Za obisk Idrije se turisti odločajo na različne načine. Beležimo goste, ki se za 

obisk odločajo nenačrtovano - ustavljajo se na poti proti Tolminu, Kobaridu in 

Bovcu; drugi prihajajo z namenom in izdelanim načrtom, kaj bodo v Idriji počeli. 

Za polovico obiskovalcev je prva točka informacijski center (TIC) v centru mesta, 

kjer dobijo popolno informacijo, podprto s tiskanimi materijali o namestitvenih 

kapacitetah (zasedenost, cene) ter aktualnih programih. V tem informacijskem 

centru (TIC) lahko rezervirajo (vplačajo) posamezne programe in/ali namestitev. 

Obiskovalci, ki pridejo direktno v hotel ali k zasebnikom so prek rezervacijskega 

sistema evidentirani tudi v TIC-u.  

 
Idrija nudi naslednje turistične produkte: 
  
Namestitve: hotel Kendov dvorec »lux« kategorije v Spodnji Idriji, hotel 4*, 

hostel 3* – skupaj 300 ležišč; apartmaji in sobe pri zasebnikih – 130 ležišč. 

Prišteti je potrebno tudi sezonski kamp, ki nudi prostor za 100 gostov. 

Število ležišč ustreza potrebam turistov, ki z obiskom 55.000 turistov, ki opravijo 

104.500 nočitev. 

Vse namestitve – poseben poudarek na zasebno ponudbo –ustrezajo kategoriji 

najmanj 3*.  

 

 



IDRIJA – razvojni načrt in strategija trženja turizma 2009-2015 
POVZETEK in AKCIJSKI NAČRT  

 

 
 

© Hosting svetovanje d.o.o.    22 

 

Atrakcije:  

Opredeljeni so ključni celostni turistični proizvodi Idrije in znotraj te opredelitve 

tudi že oblikovani in uveljavljeni turistični proizvodi: Tehniška dediščina (Rudnik 

živega srebra Idrija, Mestni muzej Idrija, Tiskarna Slovenija), Kulturno-

zgodovinska dediščina: Idrijska čipka, Realka, Tipična vaška arhitektura, Kendov 

dvorec, Cerkveni objekti ter Prireditve), Naravno okolje, ekoturizem in turizem 

na vaseh (Krajinski park zg. Idrijca, Divje jezero, Scopolijev botanični vrt, 

Rudišče, Smrekova draga, Kmečki turizmi), Gastronomija (Žlikrofi, Tipične jedi 

rudarskega in kmečkega izvora), Šport in rekreacija (Gorsko turistični center 

Vojsko, Kolesarske poti, Pohodne poti, Via Alpina, Ribolov, Smučanje in tek na 

smučeh). 

Poleg teh proizvodov pa je Idrija v zadnjih letih razvila še dodatno ponudbo v 

segmentu (celostni turistični proizvod) kulturna in naravna dediščina: hiša 

eksperimentov, geopark, virtualni spletni portal, Smaragdna pot in Pot od Odrijce 

do Kolpe ter šport in rekreacija: smučišča Na Javorniku, Črnem vrhu in Vojskem; 

drsališče v Idriji; letno sankališče; down hill poligon za kolesarje; poligon in steze 

za jahanje.  Slednji produkti so plod sodelovanja med sosednjimi občinami 

oziroma v okviru regije. 

Idrija se čedalje bolj uveljavlja kot destinacija nedotaknjene narave; z ohranjeno 

floro in favno ter visoko kvalitetno avtohtono in originalno ponudbo turističnih 

kmetij postaja priljubljena točka poznavalcev in ljubiteljev turizma v tem 

segmentu.  

 
Programi:  

Upravljalec turizma (TO) v Idriji je sestavil ponudbo za posamezne ciljne skupine 

gostov, ki lahko izbirajo med naslednjimi programi: družinske počitnice, kratek 

oddih, aktivne počitnice, izobraževanje, poslovna srečanja, odkrivanje naravnih 

lepot. 

Programi so predstavljeni na letakih, ki jih gostje dobijo v informacijskem centru 

(TIC) in v recepcijah hotelov in turističnih domačij. 

 
Idrijski turizem upravlja Turistična organizacija (Destination Management 

Company), ki redno zaposluje 5 ljudi (vodja, strokovni sodelavci za področje: 

marketinga in prodaje, rezervacij, koordinacije turističnega vodenja ter financ). 
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Poleg tega zaposluje turistične vodiče in animatorje (honorarno – projektno). Vsa 

strokovna opravila za posamezna področja (oblikovanje tržnih komunikacij in 

tržno komuniciranje, računovodstvo) opravljajo pogodbeni sodelavci. 

 
 
Krovna blagovna znamka: Idrija 
 
Krovna destinacijska znamka Turistična destinacija Idrija, predstavlja 

celostno turistično ponudbo destinacije in je uveljavljena v slovenskem prostoru.   

 
Vse aktivnosti tržnega komuniciranja krovne blagovne znamke Idrija so 

usmerjene v utrjevanje prepoznavne in močne destinacijske znamke v 

slovenskem in uvajanje znamke v mednarodnem prostoru.  

Največ so k utrjevanju pripomogle mednarodno odmevne promocije kandidature 

in nominacije za vpis v dediščino UNESCO ter izbor Alpsko mesto leta 2011. 

 
V skladu z arhitekturnim sistemom blagovnih znamk ter celostno grafično podobo 

se komunicirajo tudi produktne blagovne znamke – nosilni predstavniki 

posameznih celostnih turističnih proizvodov: Tehniška dediščina – Rudnik živega 

srebra Idrija, Kulturno zgodovinska dediščina - Mestni muzej Idrija; Kulturno 

zgodovinska dediščina – Idrijska čipka; Gastronomija – žlikrofi in druge jedi v 

ponudbi kmečkih turizmov in gostinstva; Naravno okolje, ekoturizem in turizem 

na vaseh – kmečki turizmi na Idrijskem; Šport in rekreacija – Gorske kolesarske 

poti. 

Produktne blagovne znamke so predstavljene na skupnem predstavitvenem 

katalogu idrijskega turizma, komunicirajo pa se ob posameznih priložnostih – 

dogodkih, povezanih z njihovo aktualnostjo. 

 
Idrija redno komunicira svoje turistične produkte ob vsakem dogodku, ki pa si v 

času od aprila do novembra sledijo v frekvenci po vsaj eden na mesec. Dogodki 

so vsebinsko oblikovani tako, da pokrivajo posamezna celostne turistične 

proizvode: tehniško dediščino, kulturno zgodovinsko dediščino, naravno okolje, 

ekoturizem in turizem v vaseh, gastronomija, šport in rekreacija. 

Komunikacja je osredotočena na internet, tiskane medije (dnevno časopisje in 

revije), elektronske medije (TV, RA) ter plakatna mesta. Pomemben delež v 

komuniciranju prispevajo podjetja z domicilom v Idriji, ki v svojih internih kot 
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tudi eksternih komunikacijah uporabljajo posamezne dele CGP Idrije (logotip) ali 

komunicirajo tudi posamezne vsebine (vabila poslovnim partnerjem). 

Struktura oglaševalskih orodij obvezno upošteva s priročnikom CGP predvidene 

odnose med krovno blagovno znamko Idrije, produktnimi znamkami ter 

sporočilom, ki se oglašuje. 

 
Idrija je ponovno oživela: v mesto in predvsem okolico se naseljujejo mladi 

izobraženi ljudje, ki so v dveh svetovnih korporacijah našli delo. Kolektor in 

Hidria imata v občini Idrija samo še razvojne inštitute in pilotno proizvodnjo. 

Mladost daje polet tudi mestu v celoti: živahne ulice, množica lokalov in trgovin, 

polne sprehajalne poti, športne dvorane in rekreacijske steze. 

Mladi iščejo hitrega dostopa do sprostitve in polnjenja baterij za delovni dan. 

Mnogi, ki so ostali doma brez dela se odločajo za katerega od mnogih možnih 

izzivov, ki jim ga ponuja turizem. Bodisi, da z lastnim investiranjem odpirajo 

nove gostinske lokale, restavracije, apartmajske hiše ali kmečke turizme po 

hribih ali pa se zaposlujejo v katerikoli od turističnih dejavnosti. 

Z organiziranim (in sofinanciranim) izobraževanjem se priučijo za nove poklice, ki 

jih opravljajo z veseljem saj se zavedajo prednosti dela v domačem kraju. 

Imidž Idrca, ki se je zgradil v treh letih komunikacije jim godi: Slovenija jih 

prepozna kot dobrodušne in hudomušne ljudi, ki so stoletja kljubovali vsem 

nadlogam in obdržali ponos neupogljivega Primorca. 

 
Investicije v turizem (izgradnja hotelov in drugih infrastrukturnih objektov), 

razvoj dejavnosti pogojen s povečanim prihodom turistov so se odrazile v razvoju 

mnogih komplementarnih dejavnosti. Gradbeništvo, različni servisi, trgovina, 

gostinstvo, spominkarstvo, domače obrti, prevozništvo ... investicije v turizem 

imajo najbolj multiplikativne učinke. 

V Idriji je zacvetela mala obrt in dejavnost malih podjetij.  

 
Dva največja akterja idrijskega gospodarstva se zavedata pomena domicila. Ni 

jima vseeno, če poslovni partnerji v Južni Ameriki ali na Kitajskem ne vedo kje je 

Idrija. Ponosni so na to, da je prepoznavna in zato jo v svojih komunikacijah 

redno vpletajo in omenjajo. 

Svoje partnerje z veseljem vabijo in gostijo v Idriji.  
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Obe korporaciji sta si tudi razdelili sponzorstvo nad ključnimi dogodki. V zameno 

za odlično komunikacijo in priložnost izkazovanja pred partnerji. 

 
Hribovita okolica Idrije ni nikoli nudila prav veliko priložnosti za kmetovanje. V 

času globalizacije je samo še slabše. Tudi Slovenija je postala odvisna od 

uvažanja poceni pridelane hrane, ki jo kupuje z zaslužki od razvoja tehnologij. 

Turizem je kmetijam na idrijskem odprl nove možnosti: preureditev prostih in že 

zapuščenih objektov ali prostorov v lastnih hišah v apartmaje ali sobe, možnost 

priprave hrane na originalen način in po možnosti iz ekološke pridelave, oživitev 

starih običajev ...  

Marsikomu turizem pomeni ne le preživetje ampak dostojno in udobno življenje. 

In to doma. 
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4  POT DO CILJA 
 
 
Akcijski načrt vsebuje program aktivnosti in politik za uresničevanje načrta razvoja in strategije trženja idrijskega turizma 2009-2015. 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 
– kataloge, brošure, letake, 
razglednice, zemljevidi, 
svetlobne napise), na 
embalažah spominkov; na 
zgoščenki na aplikativni obliki; 
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- 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 akterji1 
 

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 
tiskanega oglasa v 3 osrednjih 
slovenskih dnevnikih; po 4 
objave celostranskega oglasa v 
2 najbolj branih revijah; najem 

                                                 
1 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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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 

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. 
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(savne, masaže, fitness dvorane,..), 
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 

 
 
 

V primeru zasebne investicije 
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)  

2011 TO, koordinator 
 
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:  
Zavod: 
400.000€ (prostori, plače 
zaposlenih, stroški 
poslovanja brez že zgoraj 
navedenih naložb). 
Opredelitev v proračunu 
občine ter poslovnih načrtih 
soustanoviteljev za leto 
2011. 
 
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 

Koordinator Opredelitev v programu dela 
in proračunu za leto 2009 
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4.3. Priprava in uskladitev pravil in pogojev za partnersko 
sodelovanje s ponudniki pri trženju turistične ponudbe  

TO  
 

 2009 Kordinator Opredelitev v programu dela 
in proračunu za leto 2009 

4.4. Izvajanje uvodnega pospeševanja in promocije turizma 
(produktov in programov) tako na lokalni ravni kot v širšem 
prostoru (nacionalnem).  
 
 

TO  2009 Koordinator ,nato TO Opredelitev v programu dela in 
proračunu za leto 2009 – 
naložbe na letni ravni 
ocenjujemo na 500.000€ (glej 
točko 1.5.) 
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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 

Koordinator, nato 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  

Koordinator, nato 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 

Koordinator, nato 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 

2010  Koordinator in ICRA Opredelitev v 
vsakoletnem programu 
dela in proračunu TO 

 


