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TURIZEM V 
ŠTEVILKAH



COVID-19 PREDSTAVLJA NA JVEČJO 
KRIZO TURIZMA DOSLEJ….

-74%
prihodov
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PRECEPLJENOST01 PRIVLAČNA PONUDBA & MARKETING: UPORABNE POTOVALNE 
APLIKACIJE/MOŽNOST DODATNE PRODAJE02

ZDRAVSTVENA 
SITUACIJA & VARNOSTNI 

STANDARDI

POTOVALNE 
NAMERE

LETALSKA DOSTOPNOST SPROŠČANJE OMEJITEV

DEJAVNIKI, KI VPLIVA JO NA POTOVANJA



SPROŽILA NOVE OMEJITVE:

- (ŠP., PORT., NEM.), 
- BOOKINGI PADAJO.

• potovalne omejitve

• Omejitve

• (STROŠKI TESTIRANJA 90-
208$/DVIG LET.KARTE ZA 90 
%;)

• Is it safe – Is it worth it?

- strah pred okužbo 

DELTA/DELTA Karantena Nenadne 
spremembe 

OD POTOVANJ ODVRAČAJO



JASNA ZAGOTOVILA IN 
PRILAGODLJIVOST PONUDNIKOV

JASNE 
INFORMACIJE O 

UKREPIH

MOŽNOST 
IZBIRE

PROTOKOLI 
ČIŠČENJA, 

BREZKONTAKTNA 
TEHNOLOGIJA

POTOVALNE 
AGENCIJE

UVEDBA DCC 
(DIGITAL COVID 

CERTIFICATE

POLITIKA 
ODPOVEDI MOČNO 

VPLIVA NA 
REZERVACIJE



VEDNO BOLJ NARAŠČA POMEN 
TRAJNOSTI IN VAROVANJA OKOLJA…

POMEMBEN DEJAVNIK 

ZA 94 % VPRAŠANIH



72 % EVROPEJCEV JE PRIPRAVLJENIH 
SPREMENITI LASTNO VEDENJE

V KORIST OKOLJU



OB PONOVNEM ZAGONU JE POTREBNO 
UPOŠTEVATI OKOLJSKI VIDIK

MENI 57 % VPRAŠANIH



TRAJNOSTNO OBNAŠANJE 
TURISTOV SE KAŽE SKOZI

POTOVANJA BLIŽJE 
DOMA IN ZA 

DALJ ČASA V STIKU Z 
LOKALNIM 

OKOLJEM

UPRETI SE JE POTREBNO 
RAZMIŠLJANJU, 

DA SE BOMO VRNILI 
„NAZAJ V NORMALO“

OKOLJEM
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SNOVANJE STRATEGIJE 
DESTINACIJE KRAS IN 

BRKINI



• Pomanjkanje 
nastanitvenih 
zmogljivosti

• Premalo 
investiranja v 
razvoj
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• Krajša 
povprečna 
dolžina 
bivanja kot 
na ravni 
Slovenije

• Sezonskost 
primerljiva s 
Slovenijo
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• Premalo povezovanja 
ponudbe in oblikovanja 
integralnih turističnih 
proizvodov znotraj 
destinacije Kras in Brkini

• Premalo povezovanja 
obstoječe ponudbe v 
destinaciji Kras in Brkini

• Potencial je v 
gastronomiji (izjemen 
potencial na področju 
nadaljnjega razvoja 
gastronomije, predvsem 
zaradi številnih 
avtohtonih in zaščitenih 
vrst in možnosti njihove 
valorizacije v 
gastronomski produkt 
visoke dodane 
vrednosti): danes je 
gostinstvo gonilo 
razvoja
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• Do sedaj 
pomanjkanje 
dolgoročnega 
povezovanja 
med štirimi 
občinami na 
ravni 
operativnega 
delovanja v 
turizmu, 
oblikovanja 
skupnih vsebin 
in financiranja, 
centralizacije 
določenih 
funkcij, itd.
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IZZIVI, KI SO JIH DELEŽNIKI OPREDELILI V RAZGOVORIH IN POVZETEK OCENE STANJA IN OPREDELITVE 
PRILOŽNOSTI, KI SMO JIH PRIDOBILI DO SEDAJ



Oblikovanje integralnih 
turističnih produktov 
(povezovanje, izkoriščanje 
sinergij, potencialov –
npr. gastronomije, …)

Poznavanje, 
zaupanje in 

sodelovanje med 
ponudniki in širše

Še bolj vpeti 
trajnostno 

komponento (tako 
okoljsko kot 
družbeno 

odgovorno)
.

Organiziranost: ORA 
in kako naprej

Vloga Kobilarne 
Lipica in 

Škocjanskih jam

Prepoznavnost destinacije 
po pršutu in teranu; dodati 

še druge edinstvene 
elemente, kot so: človek –

prebivalec destinacije, 
kamen in kulturna ter 

naravna dediščina

IZZIVI



PREDNOSTI SLABOSTI

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI

Swot analiza

SLABOSTI
•Premalo nastanitvenih zmogljivosti
•Premalo povezovanja in sodelovanja med 
ponudniki
•Premalo povezovanja obstoječih turističnih 
produktov
•Premalo vlaganja v razvoj novih integralnih 
turističnih proizvodov
•Pomanjkanje kakovostne ponudbe za visoko 
zahtevne turiste
•Pomanjkanje well-being ponudbe (spa, 
wellness)

NEVARNOSTI
•Vpliv COVID 19 na nadaljnji razvoj
•Pomanjkanje finančnih sredstev za večje 
investicije (nastanitvene zmogljivosti, tematske 
– pohodniške – kolesarske poti, …)
•Pomanjkanje dobrih kadrov v turizmu
•Zahodna kohezijska regija
•Turizem ni ključna panoga

PREDNOSTI
•Prepoznavnost po jamskem svetu krasa
•Prepoznavnost po kulinariki, predvsem po pršutu in 
teranu
•Prepoznavnost Kobilarne Lipica in Škocjanskih jam 
(svetovni atrakciji)
•Geografska lega, predvsem bližina Trsta, Benetk, 
Ljubljane, Celovca,....
•Naravne, kulturne danosti
•Gostoljubje
•Tradicionalna obrt

PRILOŽNOSTI
•Nadgradnja obstoječe ponudbe in razvoj novih 5* 
produktov in doživetij
•Potencial v nadaljnjem razvoju gastronomije
•Razvoj turizma 365 dni
•Povezovanje s sosednjimi destinacijami (v Sloveniji, 
Hrvaški in Italiji)
•Zaledje italijanskih gostov (tudi nevarnost)
•Izletniška destinacija (več enodnevnih obiskovalcev)



Razvoj 
infrastrukture

ORA - povezovanje, 
izobraževanje  in 
usmerjanja razvoja 
destinacije

Trajnostni 
razvoj

Doživetja turistične 
destinacije skozi 
izkušnjo IN 
DOŽIVETJA

Učinkovit model 
promocije, trženja in 
znamke turistične 
destinacije (sodobno 
digitalno trženje)

DOŽIVI KRAS
365 DNI

01 02 03 04

06 05

KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA
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Povečanje kakovostne ponudbe za
celoletno delovanje (npr. kolonije
obdelave kamna, festivali, butične
izobraževalne kmetije, ...) tudi s
pomočjo najsodobnejše tehnologije

Postavitev močnega
partnerskega sodelovanja
preko formaliziranih
dogovorov in preko poslovnih
konzorcijev tako na destinaciji
kot širše s turističnim
gospodarstvom in drugimi
deležniki od same zamisli do
izvedbe projektov

Trajnostno postaviti in POVEZATI 3
ključne celoletne destinacijske
stebre: avtohtona kulinarika,
kulturna dediščina (Štanjel,
Kobilarna Lipica,...), naravna
dediščina (jamski svet, dolina
Glinščice, ...)

KRATKOROČNA VIZIJA

Destinacija Kras in Brkini bo
najhitreje rastoča destinacija v
Sloveniji za dnevne obiskovalce in
krajša bivanja turistov s trajnostno
usmeritvijo in celoletno ponudbo
pristnih doživetij na podlagi
sodelovanja in partnerskega razvoja
ključnih deležnikov ter s pomočjo
najsodobnejše tehnologije.

DOLGOROČNA VIZIJA

Destinacija Kras in Brkini bo
osredotočena na zahtevnega,
butičnega turista, ki bo v destinaciji
bival več dni in bo spoznaval
pristnost destinacije v neposredni
sinergiji z lokalnim prebivalstvom.

STRATEŠKI CILJIVIZIJA



04

Dvig prepoznavnosti Krasa in Brkinov preko 
nosilnih produktov  avtohtone trajnostne 
destinacije  »DOŽIVI KRAS IN BRKINE«

01

02

03

Oblikovanje piramide ključnih produktov za dnevne 
obiskovalce,  večdnevne produkte in produkte za DOŽIVETJE

Inkubatorstvo: Strateška vloga nosilne turistične organizacije 
(ORE) je v sodelovanju z gospodarstvom in drugimi deležniki pri 
razvoju in zagonu skupnih projektov (npr. informativni centri....)

Dvig kakovosti: Postavitev destinacijskih 
standardov za namestitve ponudnike, vinarje, ... 
(shema kakovosti) in nenehno izobraževanje in 
informiranje ponudnikov

KVALITATIVNI CILJI



KVALITATIVNI CILJI
(glede na 2019)

Priliv iz turizma
Povečati iz (ocena) vsaj za50% mio EUR do konca obdobja in 
število zaposlenih vsaj za 1/3

Do 2028 povečati število nočitev na destinaciji za 33 % 
(poseben poudarek izven sezone) in povprečno dobo 
bivanaj na vsaj 2.2. dni

Dnevni obiskovalci: Kratkoročna ključna orientacija, Povečati 
število dnevnih obiskovalcev in njihovo porabo za vsaj 25 % (do 
2024) s poudarkom na desezonalizaciji

Do 2028 povečati število prihodov za 25 % in poseben poudarek 
izven sezone (obenem višja povprečna doba bivanja)

Povečati število kakovostnih turističnih 
nastanitev za vsaj 20 % do konca 2028



Obogatitev zgodovinskih krajev
s pomočjo digitalnih orodij

Povezljivost in promocija
prek osebnih stikov
(prijatelj - prijatelju)

Re visit – novosti implementirane
v digitalno tehnologijo –
letna/polletna/sezonska
nadgradnja (vsebina, doživetje ..)

Dostopnost in doživetje (pre and 
post visit effect)

POMOČ DIGITALIZACIJE

Zanimivi turistični produkti
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Info točka:

Kulturna dediščina – projekt COME-IN (dostopnost vsem)



Grad Podsmreka - hibridnost virtualnega z realnim

VR 

Sprehod

(click)

http://podsmreka.dev.izstop.si:88/


• Širitve aktivnosti in glasu o lokaciji.

• Deljenje aktualnih dogodkov.

• Podajanje koristnih informacij (organizacija).

• Omogočanje enakopravnosti vsem.

Informacijski zasloni (zunanji/notranji) – povezljivost

destinacij/regij/držav



Obogateno doživetje uporabnikovAR aplikacija

Zgodovinski 3D prikazi

Digitalni vodič po mestu

in okolici z animiranimi

3D modeli

Posodabljanje vsebine



Time Tourist – 3D animirani modeli

• Animirane 3D vsebine

• Prikaz različnih zgodovinskih

dogodkov.

• Možnost prikaza prvotnega

stanja (3D modelirano)

• Menjava vsebine (dogodki, 

sezona …)



Pametne mestne klopi- primeri

- Obogatitev sprehajalnih

poti/parkov/zanimivih lokacij

- Vsebinske tematike

- varnost

- Ekološke (solar power)



KLJUČNI POUDARKI
KRATKOROČNI FOKUSNI 
CILJI TRŽENJA2022-2024

(produkti za dnevnie obiskovalci, krajše bivanje 2 
dni

SREDNJEROČNI FOKUSNI 
CILJI FOKUSNI  TRŽENJA2024-

2026
(produkti bivanja 3-4 dni) 

DOLGOROČNI FOKUSNI CILJI 
TRŽENJA 2026-2028

(produkti bivanja daljšega  od 4 dni)



TRŽENJSKI CILJI

1. Jasno pozicionirati in povečati prepoznavnost, ugled in priklic destinacije na turistični zemljevid Slovenije in 
širše kot celoletne destinacije

2. Nadaljevati sodobne oblike trženja s poudarkom na digitalnih medijih in sodobni tehnologiji (VR,...)

3. Spodbuditi povezovanje kakovostne turistične ponudbe v edinstvena, avtentična turistična doživetja 

4. Vključiti edinstvene in kakovostne turistične proizvode v 5 *doživetja makrodestinacije Kraško –
Mediteranska Slovenija 

5. Razviti prodajno funkcijo turističnih doživetij kot končne faze trženjskih aktivnosti



ODPRTA VPRAŠANJA

Dvig poznavanja vseh 
ponudnikov, zaupanja in 
sodelovanja na destinaciji

Konsenz o ključnih 3 
produktnih stebrih in njihov 

razvoj ter povezanost za 
trajnostni turizem 365 dni

Izziv je povezovanje stebrov v destinacijske produkte 
(KLJUČ)

Konsenz za digitalni 
marketing kot strateška 

usmeritev 

Dvig kakovosti na destinaciji 
(standardizacija oz. shema 
kakovosti za sobodajalce, 

shema kakovosti za vinarje, 
... ter izobraževanje 

ponudnikov)

Trajnostna mobilnost v 
destinaciji

Kaj se pričakuje od 
privatnega sektorja, kaj od 

javnega?


