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S tem poudarimo, da bo turistična destinacija živela z obiskovalci in prebivalci 

v neposrednem, pristnem stiku in bo ponujala avtentične neposredne 

zgodbe, 

skozi vso leto.

Tako bo med prvimi destinacijami v Sloveniji in širše, ki bo bistveno izpostavila 

družbeno/socialni vidik trajnostnega turizma že v sami strategiji.

Družbeni vidik trajnostnega turizma v skladu s trendi prilagajanja COVID 

realnosti je prvi korak k odgovornemu turizmu.

»DOŽIVI KRAS IN BRKINE Z NAMI«
Prvovrstna razlikovalna prednost do vseh drugih turističnih destinacij je 

povzeta v zapisu:



Poudarek dajemo še bolj vključujočemu turizmu 

v smeri

ODGOVORNEGA TURIZMA (odgovoren do vseh 

deležnikov) oz. vključujoči turizem

To bo postal ključni element komuniciranja 

turistične ponudbe destinacije. 
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ANALIZA STANJA



Analiza stanja

Število prihodov v letih 2018, 2019 in 2020 
po posameznih občinah

Število prihodov in nočitev v letih 2018, 2019 
in 2020 v štirih občinah skupaj

Analiza stanja



. 

2020 Sežana Hrpelje-Kozina Divača Komen Skupaj

Število poslovnih 

subjektov v panogi 

gostinstva in turizma

103 50 37 34 224

Število delovnih mest 261,77 117,43 46,33 20,41 445,94

Obseg prihodkov 

panoge (€)

13.689.041  6.780.962  2.500.425  1.520.138  24.490.567

Število poslovnih 

subjektov v dejavnosti 

potovalnih agencij

7 1 0 2 10

Število delovnih mest 5,07 1 0 6,07

Obseg prihodkov 

panoge (€)

551.052,75  38.395,21  0,00  589.447

Število poslovnih 

subjektov v dejavnosti 

kulturnih, razvedrilnih 

in rekreacijskih 

dejavnosti

122 34 37 27 220

Število delovnih mest 84,52 1,7 34 0,25 120,47

Obseg prihodkov 

panoge (€)

5.147.160,10  171.662,07  1.981.545,4

2  

27.945,60  7.328.313

Število registriranih poslovnih subjektov v letu 2020



. 

Poslovanje podjetij na Krasu in v Brkinih v letih 
2019 in 2020

POSLOVANJE PODJETIJ NA KRASU IN V 

BRKINIH

Leto 2019 Leto 2020

Št registriranih poslovnih subjektov v 

dejavnosti I- Gostinstvo na dan 31.12.
459 505

Št. podjetij ki je oddalo zaključni račun 

na Ajpes
142 133

Celotni prihodki 37.899.637 € 28.112.584 

€
Št. zaposlenih 490 502

Dodana vrednost 13.663.879 € 10.762.650 

€
Povprečna dodana vrednost na 

zaposlenega
27.885 €

(Slovenija 46.752 €)

21.440 €

(Slovenija 

47.161 €)
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SWOT

PREDNOSTI



PREDNOSTI SLABOSTI

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI

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, 
velnes)

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
•Nizka stopnja sodelovanja

PREDNOSTI
•Prepoznavnost po jamskem svetu krasa (matični 
Kras)
•Prepoznavnost po kulinariki
•Prepoznavnost Kobilarne Lipica in Škocjanskih jam 
(svetovni atrakciji)
•Prepoznavnst brkinskega sadjarstva
•Geografska lega, predvsem bližina Trsta, Benetk, 
Ljubljane, Celovca, Kvarner
•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)
•Dnevni obiskovalci omogočajo izgradnjo atrakcij

Swot analiza



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 ter Štanjela in 

Brkinov

Prepoznavnost destinacije 
po pršutu, teranu in sadju;  
dodati še druge edinstvene 
elemente, kot so: človek –

prebivalec destinacije, 
kamen, kulturna ter 

naravna 

IZZIVIIZZIVI



KLJUČNE UGOTOVITVE V COVID REALNOSTI

V ospredju so novi deležniki, med katerimi izpostavljamo 
lokalno prebivalstvo ter vsi ostali deležniki v lokalnem 

okolju, ne le predstavniki turistične industrije. 

Sodelovanje in prilagajanje sta ključna za ponovni zagon turizma in za 
vzpostavitev usklajenih protokolov, ki bodo povečali verjetnost 

opredelitve postopkov pred, med in po potovanju, 
kar je ključni pogoj za pripravljenost turistov za sama potovanja in 

krepi željo po potovanjih.



Novi kazalniki uspešnosti: okoljsko, družbeno trajnostna, podnebno pametna in 
poštena turistična industrija

Moč kolektiva: interesi vseh deležnikov morajo biti usklajeni

Turizem v skupnosti: ne moremo delovati brez predanih ljudi

Trajnost kot »nova norma«: potreben je jasen in zavezujoč načrt za trajnostni 
prehod k bolj zeleni, bolj trdni in digitalizirani prihodnosti

Destinacijski management: destinacijska organizacija naj bi v prispodobi delovala 
kot zelo dobro uglašen orkester, ki je sestavljen iz kompleksne in občutljive 
mešanice različnih interesnih skupin

Spremembe so edina stalnica: prilagoditi se moramo in razviti nove sposobnosti, 
da izkoristimo priložnosti v tej novi industriji

Skupne evropske politike: Evropa mora biti zgled drugim regijam sveta

Gradniki bolj trajnostnega in bolj vključujočega turizma  
(lokalno obravnavati v letnem planu)



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 IN BRKINE
Z NAMI

01 02 03 04

06 05

KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA
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POSLANSTVO

VIZIJA
VREDNOTE



Vsem zainteresiranim prebivalcem in 
obiskovalcem želimo v skupnem 

soustvarjanju edinstvenih doživetij omogočiti 
razvoj, ekonomsko in drugo zadovoljstvo ter 

nadgradnjo turistične destinacije (tako 
enodnevnim obiskovalcem kot večdnevnim 

turistom),... v »edinstveno doživljanje 
destinacije« 

»DOŽIVI KRAS IN BRKINE Z NAMI«.

V središče strategije in razvoja turizma ne 
postavljamo le turiste, pač pa tudi domačine, 
prebivalce destinacije Kras in Brkini. Ključna 

značilnost vsake kakovostne turistične 
destinacije je  skupnost, ki nudi gostoljubje 
gostom le, če so lokalni ljudje zadovoljni in 

tako bo prav gotovo zadovoljen tudi gost oz. 
turist.

POSLANSTVO



KRATKOROČNA VIZIJA

Destinacija Kras in Brkini bo 
kratkoročno najhitreje rastoča 
destinacija v Sloveniji za dnevne 
obiskovalce in krajša bivanja 
gostov s trajnostno usmeritvijo in 
celoletno ponudbo pristnih 
doživetij na podlagi sodelovanja 
in partnerskega razvoja ključnih 
deležnikov 

DOLGOROČNA VIZIJA

Destinacija Kras in Brkini bo 
osredotočena na zahtevnejšega-
butičnega turista, ki bo v 
destinaciji bival več dni in bo 
spoznaval pristnost destinacije v 
neposredni sinergiji z lokalnim 
prebivalstvom. V njegovem 
doživetju se bodo prepletale 
ključne konkurenčne prednosti 
destinacije (naravna in kulturna 
dediščina, ki bo povezana z 
avtentično kulinariko).

VIZIJA

Izpostavljamo socialni oz. 
vsevključujoč vidik turizma, 
za vse deležnike v turizmu 
in gostinstvu, ter pošteno 

in neposredno doživetveno
izkušnjo za gosta oz. 

turista, s poudarkom na 
trajnostnem konceptu.



04
STRATEŠKI
RAZVOJNI

TRŽENJSKI CILJI



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 in 
neposredno kontinuirano dvosmerno komuniciranje

01

02

03

Povečanje kakovostne ponudbe za celoletno delovanje – 365 dni 
(npr. kolonije obdelave kamna, kulinarični festivali, butične 
izobraževalne kmetije, razpršeni hotel, ...) tudi s pomočjo 
najsodobnejše tehnologije

Trajnostno postaviti in POVEZATI 3 ključne celoletne 
destinacijske stebre: avtohtona kulinarika (tako tipično 
kraška in brkinska kot poseben poudarek zdravi prehrani in 
raznolikosti zelišč...), kulturna dediščina – snovna in 
nesnovna (Štanjel, Kobilarna Lipica, ...) in narava  (naravne 
danosti: parki, jamski svet, dolina Glinščice, Brkini) in 
aktivnosti v naravi (pešpoti, kolesarstvo, teambuildingi, …)

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

01

02

03

Oblikovanje piramide ključnih produktov za dnevne obiskovalce,  
večdnevne produkte in produkte za DOŽIVETJE skupaj z vsemi 
deležniki

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

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

RAZVOJNI CILJI
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Jasno pozicionirati in povečati prepoznavnost, 
ugled in priklic destinacije na turistični zemljevid 
regije Slovenije in širše kot celoletne destinacije

01

02

03

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

Spodbuditi povezovanje kakovostne turistične ponudbe v 
edinstvena, avtentična turistična doživetja 

Vključiti edinstvene in kakovostne turistične 
proizvode v 5 *doživetja makrodestinacije

TRŽENJSKI CILJI
05

Razviti prodajno funkcijo 
turističnih doživetij kot končne 
faze trženjskih aktivnosti



➢ Povečati število nočitev na destinaciji za 33 % (poseben poudarek izven sezone) in 

povprečno dobo bivanja na vsaj 2,2 dni 

 Število nočitev Povprečna doba bivanja 

Izhodišče (2019) 177.952 1,5 

Končna vrednost (2028) 231.337 2,2 

 

➢ Dnevni obiskovalci:  

o kratkoročna ključna orientacija,  

o povečati število dnevnih obiskovalcev in njihovo porabo za vsaj 25 % (do 2024) s 

poudarkom na desezonalizaciji 

 Število  dnevnih obiskovalcev 

(v TICu) 

Izhodišče 17.275 

Končna vrednost (2028) 21.593 

 

KVANTITATIVNI CILJI



➢ Obseg celotnih prihodkov v turizmu povečati na vsaj 50 mio EUR do konca obdobja (kar 

predstavlja 32 % povišanje) 

 Celotni prihodki v € 

Izhodišče (2019) 37.899.637  

Končna vrednost (2028) 50.000.000 

 

➢ Povečati število zaposlenih vsaj za 1/3 

 Število zaposlenih 

Izhodišče (2019) 446 

Končna vrednost (2028) 593 

 

➢ Povečati število kakovostnih turističnih nastanitev za vsaj 20 %  

 Število nastanitev 

Izhodišče (2019) 2.303 

Končna vrednost (2028) 2.764 

 

KVANTITATIVNI CILJI
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PREDNOSTNA 

PODROČJA



RAZVOJNI MODEL

Povezovanje in upravljanje destinacije 
(organiziranost turizma na destinaciji)

Trajnostni razvoj

Turistična infrastruktura in investicije

TRŽENJSKI MODEL

Oblikovanje turističnih proizvodov, atrakcij in 
doživetij

Sodobno trženje, s pomočjo digitalizacije

Vzpostavitev prodajne funkcije (npr. spominki, 
avtentična darila, ...)

MODELI



• 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 
(vzpostavitev sistema stalnega 
partnerskega komuniciranja med 
javnim, zasebnim in civilnim 
(društvenim) sektorjem in znotraj 
zasebnega sektorja

Trajnostno postaviti in povezati 3 
ključne celoletne destinacijske 
stebre: avtohtona
kulinarika, kulturna dediščina 
(snovna in nesnovna dediščina) in 
narava (naravna danost, aktivnosti 
v naravi, ...)

Skrb za nenehno izobraževanje in 
razvoj znanja in kakovosti na 
destinaciji

UKREP 1 UKREP 2 UKREP 3

1. POVEZOVANJE IN UPRAVLJANJE DESTINACIJE

4. Jasna in javna podpora strateškega dokumenta vseh občin, izvedba predstavitev strategije za vse prebivalce in 
natančna analiza (cost-benefit) vseh aktivnosti organizacije in iskanje dodatnih virov financiranja (lastna prodaja, EU 
sredstva, ...)

5. Nadgradnja modela upravljanja destinacije: npr. ustanovitev strokovnega sveta za turizme pri ORI kot organa 
soodločanja pri ključnih aktivnsotih in neposredne povezave z gospodarstvom in društveno dejavnostjo



2. Trajnostni razvoj

Nadaljevanje aktivnosti na 
področju Zelene sheme 
slovenskega  turizma – pridobitev 
skupnega znaka Slovenia Green 
Destination

Vključevati lokalno prebivalstvo in 
vse lokalne deležnike v ključne 
produkte v skladu z njihovimi 
pričakovanji in zadovoljstvom 
(socialni vidik trajnostnega 
turizma)

Upoštevati male a pomembne 
dejavnike, ki vplivajo na okolje in s 
tem tudi na dvig kakovosti 
produktov

UKREP 6 UKREP 7 UKREP 8



9. Izboljšanje kakovosti ponudbe v 
smeri celoletnega delovanja (365 
dni) in podaljšanja povprečne 
dobe bivanja

10. Povečati število kakovostnih 
turističnih namestitev (za vsaj 20 
% do konca strateškega obdobja), 
tudi v smeri koncepta 
razpršenega hotela (pobuda Vile 
Fabiani, ...)

11. Povečati število zaposlenih v 
turizmu in gostinstvu na 
destinaciji vsaj za 1/3

12. Ureditev infrastrukture na 
področju avtodomarskega 
turizma, poti in signalizacije

13. Ureditev kolesarskih in 
pohodniških poti

14. Ureditev turistične signalizacije 
v destinaciji

15. Boljša mobilnost v destinaciji 
in dostopnost do informacij

UKREP 9,10 UKREP 11,12 UKREP 13,14, 15

3. TURISTIČNA INFRASTRUKTURA, INVESTICIJE IN ZAPOSLOVANJE V TURIZMU



Turizem 
365 dni

18. Poudarjanje zgodb in tradicije / 
zgodbarjenje (angl. storytelling)

16. »Doživi Kras in Brkine z nami« 
je povezovalni element vseh 
integralnih turističnih proizvodov v 
destinaciji

19. Trajnostno postaviti in 
POVEZATI 3 ključne celoletne 
destinacijske stebre

17. Avtentičnost posameznih 
turističnih produktov in doživetij

4. TURISTIČNI PRODUKTI, ATRAKCIJE  IN DOŽIVETJA



KRATKOROČNI FOKUSNI CILJI TRŽENJA  2022-2024 

(produkti za dnevne obiskovalce, krajše bivanje 2 dni)

SREDNJEROČNI FOKUSNI CILJI TRŽENJA  2024-2026 

(produkti bivanja 3-4 dni) 

DOLGOROČNI FOKUSNI CILJI TRŽENJA 2026-2028 

(produkti bivanja daljšega  od 4 dni)



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

Dvig kakovosti (npr povezovanje 
številnih parkov-
komplementarnost)

18. Vključevanje inovativnih 
produktov (npr v gastronomiji 
zdravilna veja, lokalna zelišča, ...) 

19. Organizacija dogodkov 
(obstoječih, vsebinsko 
dopolnjenih, novih) z lokalnim 
pridihom

UKREP 16 UKREP 17 UKREP 18, 19

3. TURISTIČNA INFRASTRUKTURA, INVESTICIJE IN ZAPOSLOVANJE V TURIZMU



Med zanimivejšimi produkti so tudi spodaj našteti, in bodo postali del turistične ponudbe:

obisk naravnih parkov in njihovo povezovanje skozi vso leto (ideja: dežela parkov)

umetnostne kolonije v času zime, kjer načrtujemo tudi posebne »brainstorming« prostore in kjer so jame kot odlična kulisa 
razstavam

»pametne« vasi (digitalizacija) kot razpršeni hotel

tematski (Vinski) glamping

kongresno/kulturne centre skušati umestiti v funkcijo desezonalizacije in infrastrukturno posodobiti s sodobnimi 
tehnologijami

Med outdoor produkti izpostavimo posebej:

- jamarski produkti na celotni regiji z inovativnim pristopom doživetij

- kolesarstvo, konjeništvo in druge outdoor aktivnosti

- kulturna, naravna in zgodovinska dediščina

dogodki in celoletne umetniške kolonije

- drugo

Med pomembnejšimi produkti je tudi gastronomija s poudarkom na doživetjih in mrežnim pristopom.

Pomen produktom in doživetjem ter ogledom dajejo tudi licenciranii turistični vodniki Krasa in Brkinov, ki so združeni v 

Društvo turističnih vodnikov Krasa in Brkinov, ki  strokovno vodijo po različnih lokacijah znotraj destinacije.



lepotni 
razvajenci

zeleni 
raziskovalci  

urbani 
potrošniki 

Zeleni romar

5. SODOBNO TRŽENJE S POMOČJO DIGITALIZACIJE



Z geografskega vidika se glede ciljnega segmenta v prvi vrsti in 
na kratek rok osredotočamo na goste v krogu 5 ur vožnje z 
avtom ali 500 km

Primarni trg:
Slovenija
Sosednje države (Avstrija, Italija, Hrvaška, Madžarska) 
Destinacije v krogu 500 km (predvsem Poljska, Češka, 
Slovaška, Nemčija, Srbija)

Sekundarni trgi:
Ostale države iz Evrope, Avio trgi: Rusija,  ZDA, Kitajska, 
Koreja, …

CILJNI TRGI



DOŽIVI KRAS IN BRKINE

Ključna DESTINACIJSKA znamka je »KRAS 
IN BRKINI«, poleg te se pojavijo še ostale 
geografske, delno destinacijske znamke 
ter ostale produktne ali prireditvene 
znamke. 

Naloga upravljalca znamke je, da se 
oblikuje hiearhija znamk in s tem vpliva na 
prepoznavnost in enoznačno 
komuniciranje skozi identiteto znamk.

BLAGOVNA ZNAMKA



TRŽENJSKA STRATEGIJA

A B C

Predlagamo 
oblikovanje Trženjske 
strategije 2022 – 2028 
s poudarkom na 
uporabi sodobnih 
tehnologij (pri čemer 
bodo aktivnosti 2022-
2023 bolj podrobne, 
za 2024-2028 pa bolj 
splošne). 

D

Ključni dokument bo 
imel opredeljene tako 

distribucijske, 
trženjske in prodajne 
aktivnosti (lastni viri) 
ter ključne turistične 

produkte. 

Trženjski načrt naj 
vsebuje tudi 
strategijo 
digitalnega trženja

Pred sprejemom 
Trženjskega načrta 
predlagamo nekaj 
aktivnosti na področju 
trženja, po sprejemu 
le-tega pa se ukrepi in 
aktivnosti prilagodijo 
trženjski strategiji.

BLAGOVNA ZNAMKA



SODOBNO TRŽENJE S POMOČJO DIGITALIZACIJE

20. Oblikovanje Trženjske 
strategije 2022 – 2028 s 
poudarkom na uporabi sodobnih 
tehnologij (pri čemer bodo 
aktivnosti 2022-2023 bolj 
podrobne, za 2024-2028 pa bolj 
splošne)

21. Oblikovanje in implementacija 
znamke »DOŽIVI KRAS IN BRKINE 
Z NAMI«
22. Intenzivno in digitalno trženje
23. Učinkovito oglaševanje (tudi in 
predvsem skozi digitalne 
platforme)
24. Oblikovanje promocijskih oz. 
vseh komunikacijskih materialov

25. Odnosi z javnostmi (aktivno 
upravljanje z vsemi javnostmi –
CRM)

26. Odnos s pogodbenimi 
distribucijskimi partnerji (za 
trženje in prodajo)

27. Intenzivno trženje dogodkov

UKREP 20 UKREP 21,22,23,24 UKREP 25,26,27



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



6. VZPOSTAVITEV PRODAJNIH FUNKCIJ

Ukrepi

Prodajna funkcija znotraj ORA

Oblikovanje nabora spominkov in daril



RAZPRAVA
Odprta vprašanjaS


