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UVOD 
 

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov (ORA) je bila ustanovljena v letu 2004 iz strani 

Občin: Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana. V letu 2016 se jim je pridružila še občina Komen, ki je 

bila prej ustanoviteljica ROD-a Ajdovščina. Poleg tega je v letu 2007 podpisala sporazum o 

projektnem sodelovanju še občina Miren-Kostanjevica za projektno sodelovanje. V odloku o 

ustanovitvi (Uradni list RS, št. 124/04, 33/16) je določno, da je ustanovljena predvsem z 

namenom priprave in izvajanja skupnega razvojnega programa ter drugih dogovorjenih nalog s 

področja strukturne politike, zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega, prostorskega in 

okoljskega razvoja ter pospeševanje podjetništva in turizma in izvajanja aktivne politike 

zaposlovanja na celotnem območju Krasa in Brkinov. V letu 2019 so župani občin ustanoviteljic 

prepoznali potrebo po ustanovitvi krovne organizacije za potrebe turizma in so dogovorili, da bi 

to vlogo prevzela ORA. ORA se je v letu 2020 preoblikovala v d. o. o. po sprejemu Odloka o 

preoblikovanju zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov v družbo z omejeno 

odgovornostjo in o sprejetju družbene pogodbe družbe Območna razvojna agencija Krasa in 

Brkinov d. o. o. in družbene pogodbe (Ur. l. RS št. 93/2020) na vseh občinskih svetih. Vpis v 

sodni register se je zgodil 16. 7. 2020. 

 

V letu 2020 je bila sprejeta osvežitev VIZIJE ORE:  

 

ORA bo postala ključna regionalna agencija s povezovalno vlogo za deležnike, ki generirajo 

razvoj na Krasu in Brkinih. S svojim strokovnim in trajnostnim ravnanjem bo pritegnila 

zainteresirane subjekte k sodelovanju in skupaj z njimi bo pripravljala in izvajala 

multidisciplinarne projekte, ki bodo pripomogli k višji kakovosti življenja v regiji in večjemu 

zadovoljstvu njenih prebivalcev. 

 

RAZVOJ ORE IN ŠIRITEV DEJAVNOSTI 

 

Za območje občin ustanoviteljic ORE je bilo v preteklih 15 letih podano več poskusov 

ustanovitve skupne organizacije za turizem. Zadnja pobuda se je zgodila v Štanjelu dne 19. 7. 

2019, kjer so se poleg županov Kraško Brkinskih občin: Komna, Sežane, Divače in Hrpelje-

Kozina, pridružile še predstavnice Direktorata za turizem iz MGRT-ja. Sklenjeno je bilo, da 

župani imenujejo delovno skupino, ki bo pripravila vse potrebno za ustanovitev skupne 

organizacije za turizem na Krasu in Brkinih. ORA je dobila nalogo, da pripravi poslovni načrt 

bodoče organizacije in skupaj s projektno skupino in zunanjo pomočjo pripravi še potrebne 

spremembe pravnih aktov.  

Predlagana shema notranje organiziranosti temelji na specializaciji* in decentralizaciji** ter na 

vzpostavitvi dveh notranjih enot: RAZVOJ in TURIZEM (skupne aktivnosti regionalne 

destinacijske organizacije DMMO in enotami na lokacijah v Sežani, Komnu, Divači in Hrpeljah- 

Kozini: 

 ENOTA RAZVOJ – obseg obstoječe Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov 

vključno s SPOT-om in Lasom Krasa in Brkinov na obstoječi lokaciji v Sežani. 

 ENOTA TURIZEM – dogovorjeni obseg prenosa aktivnosti iz občin v dislocirane enote 

oz. turistično informacijske centre (TIC-i) in vzpostavitev skupnih aktivnosti za vse 

občine. DMMO, ki bo opravljal funkcije razvoja in promocije turizma na območju vseh 

štirih občin ustanoviteljic.  
 

 
*Specializacija – opredeljevanje posebnih nalog in njihovo dodeljevanje posameznikom ali delovnim skupinam, ki so za njihovo izvajanje 

usposobljeni. 

**Decentralizacija – ista naloga se opravlja na več mestih. Njene značilnosti se kažejo v večji svobodi posameznikov in skupin, večji 
odgovornosti pri delu in višjih stroških poslovanja. 
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1. ENOTA TURIZEM (DMMO) 

Enota turizem (DMMO), ki je bila ustanovljena z namenom pospešitve razvoja in promocije 

turizma na destinaciji Kras in Brkinov bo opravljala štiri poglavitne funkcije z naslednjimi 

aktivnosti: 

 v okviru funkcije planiranje bo pripravila vizijo razvoja in konkurenčno strategijo 

destinacije z letnimi programi dela;  

 v okviru oblikovanja ponudbe bo zagotavljala delovanje informacijskih pisarn, razvijala 

proizvode in zagotavljala kakovostne storitev za goste, zagotavljala izobraževanja za 

turistična podjetja, organizirala dogodke in kontrolirala kakovost turistične ponudbe v 

destinaciji;  

 v okviru trženja pripravljala in izvajala trženjske strategije destinacije, zagotavljala 

upravljanje tržne znamke, interno komunicirala med deležniki, skrbela za ohranjanje 

imidža destinacije, določala cenovno politiko objektov v upravljanju, skrbela za aktivno 

prodajo;  

 v okviru funkcije zastopanja interesov bo spodbujala lokalno prebivalstvo k pozitivnemu 

odnosu do turizma, koordinirala interese panoge ter zastopala interese turizma v politični 

in drugih javnostih. 

 

V Enoti turizem so februarja 2021 zaposlene štiri osebe. Vodja enote turizem, vodja projektov in 

dve osebi v TIC Komen. S 1. 3. 2021 se pridružita še dve zaposleni v TIC Sežana. V letu 2021 se 

planira dodatno zaposliti eno osebo v enoti Komen, ki bo zadolžena za koordiniranje in pripravo 

produktov ter ostalih nalog. V Enoti Sežani se planira nadomestiti zaposleno, ki je pretežno 

skrbela za organizacijo prireditev. Z enoto Divača in Kozina-Hrpelje je potrebno še doreči 

dogovor o obsegu poslovanja in nalog za leto 2021 in 2022. 

2. TIC-i 

TIC-i bodo organizirani po posameznih občinah glede na razvojne vizije občin in delovali pod 

okriljem DMMO-ja in v skladu s potrjenim programom dela (Občina Sežana: TIC Sežana, 

Dutovlje, Občina Komen: TIC Štanjel, Občina Hrpelje-Kozina: TIC Hrpelje-Kozina (vzpostavil 

leta 2020 v Rodiku) in Občina Divača: TIC Divača v sklopu muzeja filmskih igralcev).  

Vsaka posamezna enota bo zagotavljala opravljanje naslednjih funkcij:  

 delovanje informacijskih pisarn; 

 razvoj turističnih produktov in zagotavljanje kakovosti storitev za turiste;  

 izobraževanja za turistične ponudnike; 

 organiziranje dogodkov, prireditev, seminarjev…; 

 izvajanje prodajne dejavnosti (oddaja prostorov, ki so v upravljanju ORE, prodaja 

lokalnih proizvodov, izvajanje agencijske dejavnosti za trženje prireditev, doživetij in 

namestitev na mikro destinaciji, opravljanje vodniške službe…); 

 skrb za vodniško službo; 

 pomoč pri zeleni shemi; 

 urejanje spletnih strani in družbenih omrežji svojih glavnih produktov na mikro 

destinaciji;  

 kontroliranje kakovosti turistične ponudbe v destinaciji; 

 spremljanje obiska v TIC-ih in glavnih atrakcij ter zadovoljstva obiskovalcev. 
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3. VIZIJA DESTINACIJE KRASA IN BRKINOV 

Destinacija Krasa in Brkinov bo pametna, globalna, celoletna destinacija za zahtevnega 

obiskovalca, ki išče aktivna in raznolika doživetja, mir in osebne koristi.  

 

✓ Zelena in butična. 

✓ Dostopna. 

✓ Inovativna. 

✓ Digitalna. 

✓ Povezana. 

✓ Globalna. 

✓ Celoletna. 

✓ Za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika doživetja, mir in osebne koristi.  

4. STRATEŠKE USMERITVE 

Strateške usmeritve izhajajo iz vizije destinacije, svetovnih trendov in smernic Slovenske 

turistične organizacije. Prve tri sklope vidimo kot nujne za oživitev turističnega gospodarstva, da 

bo le-to zmožno uresničevati zadnji sklop, ki je dolgoročni cilj razvoja destinacije.  

4.1. Varna destinacija in povrnitev stanja pred COVID-19 

4.2. Celoletna destinacija 

4.3. Globalno prepoznavna 

4.4. Pametna destinacija (dostopna/zelena/digitalna/inovativna/povezana) 

5. ANALIZA TURISTIČNIH KAZALCEV 

5.1. Primarni turistični kazalci 

5.1.1. Število podjetij, število zaposlenih, prihodki in dodana vrednost 

Iz uradnih evidenc e-Bonitete je razvidno, da je bilo na dan 6. 3. 2021 registriranih 189 poslovnih 

subjektov, ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD iz skupine I - Gostinstvo. Od tega je 

124 poslovnih subjektov bilo registriranih že v letu 2019 za katere so znani finančni podatki, za 

65 poslovnih subjektov pa finančni podatki niso znani, bodisi gre za je novoustanovljena podjetja 

ali poslovne subjekte - zasebnike, ki niso registrirani kot s. p. in po Zdoh-2 ugotavljajo davčno 

osnovo na podlagi normiranih odhodkov (pavšalisti ter niso dolžni predložiti finančnih podatkov 

v javno objavo).  

 
Vir: e-bonitete.si 7. 3. 2021 

2019 Št podjetij Prihodki Št. zaposlenih Dodana vrednost

OBČINA SEŽANA 56,00 23.204.998,00 304,11 8.335.787,00

OBČINA KOMEN 17,00 1.958.797,00 22,07 625.999,00

OBČINA DIVAČA 22,00 6.033.851,00 77,51 2.163.453,00

OBČINA HRPELJE-KOZINA 29,00 6.701.991,00 86,35 2.538.640,00

SKUPAJ 124,00 37.899.637,00 490,04 13.663.879,00

PAMETNA 
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Pri analizi finančnih podatkov, so bili upoštevani zadnji javno objavljeni finančni podatki na 

Ajpes. Iz finančnih podatkov je razvidno, da je v letu 2019 v kraško brkinskih občinah predložilo 

letno poročilo na Ajpes 124 poslovnih subjektov, ki imajo registrirano glavno dejavnost na 

področju I – Gostinstvo. Podjetja so skupaj ustvarila 37.899.637,00 EUR prihodkov. Dodana 

vrednost podjetij skupaj je znašala 13.663.879,00 EUR. Podjetja so imela  490 zaposlenih. 

Povprečna dodana vrednost na zaposlenega je znašala 27.883,19 EUR. V Sloveniji je v letu 2019 

povprečna dodana vrednost na zaposlenega znašala 46.7520,00 EUR.  

 

Za leto 2020 bodo kazalci razpoložljivi po objavi letnih poročil na portalu Ajpes.  

5.2. Sekundarni turistični kazalci 

5.2.1. Prihodi turistov po občinah za leto 2018, 2019 in 2020 

 
Vir: SURS 

 

Pri vseh občinah se v letu 2020 zazna velik upad tujih turistov in visok porast slovenskih turistov, 

tudi več kot 100% (Divača, Kozina, Komen), kar pa še vedno ni pokrilo razlike upada. Občina 

Komen je imela najnižji upad (-7 %), sledi Občina Divača (-57 %), občina Hrpelje-Kozina (-61 

%) in največji upad pri občini Sežana (-68 %). Skupno je bil upad turistov 62%, tujih turistov je 

bilo 78 % manj, domačih turistov pa 82 % več kot leta 2019  

 

OBČINE

2018 2019 2020 IND 20/19

Divača Države - SKUPAJ 15836 16081 6945 43

Domači 1405 1634 3500 214

Tuji 14431 14447 3445 24

Hrpelje - Kozina Države - SKUPAJ 24275 26386 10281 39

Domači 1674 2024 4119 204

Tuji 22601 24362 6162 25

Komen Države - SKUPAJ 4787 5220 4870 93

Domači 1502 1842 4163 226

Tuji 3285 3378 707 21

Sežana Države - SKUPAJ 69348 70685 22465 32

Domači 7330 6200 9458 153

Tuji 62018 64485 13007 20

Občine skupaj Države - SKUPAJ 114246 118372 44561 38

Domači 11911 11700 21240 182

Tuji 102335 106672 23321 22

Prihodi turistov
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Slika 1 Skupaj prihodi turistov po občinah za leto 2018, 2019 in 2020 

5.2.2. Prihodi turistov po občinah in mesecih za leto 2019 in 2020 

2019 

 
 

60 % obiska turistov se generira od maja do septembra, z vrhom v juliju in avgustu (30 % obiska 

turistov).  

 

 
 

Največ obiska turistov generira občina Sežana, sledi občina Hrpelje-Kozina, Divača in zadnje 

občina Komen.  

 

 
Slika 2 Prihodi turistov po občinah in mesecih za leto 2019 
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2020 

 
Slika 3 Prihodi turistov po občinah in mesecih za leto 2020 

 

5.2.3. Prenočitve turistov po občinah za leto 2018, 2019 in 2020 

 
Vir: SURS 

 

Pri prenočitvah je zaznati isti trend, vendar z manjšim upadom, ker se je za 130 odstotkov 

povečalo število prenočitev slovenskih turistov.  

 

 

 

 

 

 

OBČINE

2018 2019 2020 IND 20/19

Divača Države - SKUPAJ 26339 26879 13845 52

Domači 2571 2990 7244 242

Tuji 23768 23889 6601 28

Hrpelje - Kozina Države - SKUPAJ 35613 38944 21518 55

Domači 2724 3420 8898 260

Tuji 32889 35524 12620 36

Komen Države - SKUPAJ 10968 11051 11309 102

Domači 2673 3068 8793 287

Tuji 8295 7983 2516 32

Sežana Države - SKUPAJ 100560 101078 41892 41

Domači 12589 10071 20117 200

Tuji 87971 91007 21775 24

Občine skupaj Države - SKUPAJ 173480 177952 88564 50

Domači 20557 19549 45052 230

Tuji 152923 158403 43512 27

Prenočitve turistov



Dolgoročne usmeritve destinacije in dvoletni program dela Enote turizem (2021 in 2022) Stran 9 

5.2.4. Povprečna doba bivanja po občinah  

 
Lasten izračun: št. prenočitev/št. prihodov 

 

Povprečna doba bivanja se je v letu 2020 povečala na 2 in več dni (najdaljša je v občini Komen).  

5.2.5. Število obiskov na destinaciji 

Ker uradni statistični podatki ne zajemajo dnevnih obiskovalcev, podajamo zaenkrat samo število 

turistov/obiskovalcev, ki obiščejo TIC v posamezni občini. Ker pa predvidevamo, da večino 

turističnega prometa ustvarijo dnevni obiskovalci, bomo za bolj natančno sliko preverili možnost 

pridobitve točnejših podatkov preko FURSA.  

 

TIC Štanjel 

 

V Štanjelu imamo na razpolago podatke za leto 2019, za leto 2020 se podatki niso zbirali v celoti: 

 

- Število obiskovalcev TIC-a: 13253 

 Domači: 7495 

 Tuji: 5642 

- Obisk galerije: 4749 

- Število porok: 19 

- Ostali dogodki: 34 

- Obisk Štanjela: 3761 

 

TIC Sežana, Dutovlje in Lokev 

 

- Število obiskovalcev TIC-a: 4022 (2019)/2367 (2020) 

 Domači: 2020 (2019)/347 (2020) 

 Tuji: 2947 (2019)/1075 (2020) 

- Pepin vrt obisk:  349 (2019)/121 (2020) 

- Avtodom postajališče: 117 (2019), 54 parkirnin (2020) 

OBČINE

2018 2019 2020 IND 20/19

Divača Države - SKUPAJ 1,7 1,7 2,0 119

Domači 1,8 1,8 2,1 113

Tuji 1,6 1,7 1,9 116

Hrpelje - Kozina Države - SKUPAJ 1,5 1,5 2,1 142

Domači 1,6 1,7 2,2 128

Tuji 1,5 1,5 2,0 140

Komen Države - SKUPAJ 2,3 2,1 2,3 110

Domači 1,8 1,7 2,1 127

Tuji 2,5 2,4 3,6 151

Sežana Države - SKUPAJ 1,5 1,4 1,9 130

Domači 1,7 1,6 2,1 131

Tuji 1,4 1,4 1,7 119

Občine skupaj Države - SKUPAJ 1,5 1,5 2,0 132

Domači 1,7 1,7 2,1 127

Tuji 1,5 1,5 1,9 126

Povprečna doba bivanja



Dolgoročne usmeritve destinacije in dvoletni program dela Enote turizem (2021 in 2022) Stran 10 

5.2.6. Prenočitvene zmogljivosti po občinah za leto 2019 

 
Vir: SURS (deljiva in nedeljiva in za vse nastanitvene obrate) 

5.2.7. Neto stopnja zasedenosti vseh ležišč v letu 2019 

 
Lasten izračun po SURS metodologiji: (št. prenočitev x 100)/ št. ležišč x št dni). Ležišča vključujejo deljiva in nedeljiva in so za vse nastanitvene 
obrate.  

 

Neto stopnja zasedenosti v Sloveniji (samo za hotele in podobne namestitvene obrate) je za stalna 

ležišča 44 % in za nedeljive enote 51, 2 % (vir: SURS).   

5.2.8. Prihodi turistov po državah za leto 2020 

Največ prihodov tujih turistov v letu 2020 je destinacija beležila iz naslednjih držav: Italija, 

Nemčija, Turčija, Hrvaška, Avstrija, Švica in Francija. Turistov iz Turčije in Francije ne 

pričakujemo v 2021, ker je bil to enkraten obisk (romarski turizem, transferji).  

 

 
 

6. ANALIZA OBISKA SPLETNIH ORODIJ 

6.1.1. Obisk spletne strani Visit Kras 

V letu 2020 se napram letu 2019 zazna predvsem večji obisk slovenske spletne strani Visit Kras 

(+ cca 60 %) , katera ima napram spletni strani Visit Kras v ita, nem in ang jeziku tudi najbolj 

kvalitetne ostale kazalce, kar nam pove, da so bili obiskovalci bolj zainteresirani v vsebino 

spletne strani.  

 

OBČINE Število ležišč - SKUPAJ

Divača 400

Hrpelje - Kozina 477

Komen 293

Sežana 1133

Skupaj 2303

OBČINE st zasedenosti %

Divača 18,4

Hrpelje - Kozina 22,4

Komen 10,3

Sežana 24,4

Skupaj 21,2

2.1 Avstrija 2.2 Belgija

2.3 

Bolgarija

2.4 Bosna in 

Hercegovin

a

2.6 Češka 

republika

2.7 Črna 

gora

2.11 

Francija

2.13 

Hrvaška 2.16 Italija

2.20 

Madžarska

2.21 

Makedonija

2.23 

Nemčija

2.24 

Nizozemska 2.26 Poljska

2.28 

Romunija

2.29 Ruska 

federacija

2.30 

Slovaška 2.31 Srbija 2.32 Španija 2.34 Švica 2.35 Turčija

2.36 

Ukrajina

2.37 

združeno 

kraljestvo

2.38 Druge 

evropske 

države

2.47 Koreja 

(Republika)

2.48 Druge 

a0ijske 

države

Divača 249 63 23 65 182 6 221 139 469 156 15 1128 125 79 49 28 73 55 42 100 1 36 21 11 0 7

Hrpelje-Kozina 292 39 37 285 104 125 372 448 2165 193 69 518 58 83 162 27 84 119 25 372 96 14 30 198 45 71

Komen 135 23 0 8 17 0 23 27 37 12 0 260 47 14 0 15 1 10 7 13 0 3 21 0 0 1

Sežana 409 112 202 263 228 19 329 486 3637 300 184 1407 212 151 364 40 86 572 51 501 1882 115 46 158 579 462

Skupaj 1085 237 262 621 531 150 945 1100 6308 661 268 3313 442 327 575 110 244 756 125 986 1979 168 118 367 624 541
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Vir: Google analitika 

6.1.2. Število sledilcev na družbenih omrežjih 

Na dan 9. 3. imamo na: 

 

- Facebook profilu Visit Kras 7612 sledilcev (https://www.facebook.com/visitkras): 

 

 
Slika 4: Profil FB sledilcev 

 

- Instagram profilu Visit Kras 2370 sledilcev (https://www.instagram.com/visit.kras/). 

- Youtube profil: 25 naročnikov (https://www.youtube.com/channel/UCGj-KLBOw-

pDII0pX_8N1fA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spletna stran 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Visit Kras SI 107301 177030 81,6 80,2 148368 256391 353968 757563 2,39 2,95 00:01:30 00:01:56 69,86 66,69

Visit Kras IT 18954 25421 88,7 85,1 22413 31771 39279 55936 1,75 1,76 00:00:54 00:00:57 75,54 76,45

Visit Kras EN 20001 10794 91,9 79,8 22658 13604 39855 28625 1,76 2,1 00:00:52 00:01:34 76,22 71,13

Visit Kras DE 8342 13924 90,5 85,2 9377 17506 18137 33304 1,93 1,9 00:01:02 00:01:05 74,34 73,12

bounce rate %število uporabnikov število sej% novih število strani strani/sejo povp trajanje seje
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7. ANALIZA OBISKA KONKURENCE 

7.1. Turistični prihodi v bližnjih destinacijah 

 
 

Največji upad so imele v letu 2020 občina Nova Gorica (-57%) in Postojna (-77 %). Ostale 

bližnje destinacije so imele nižji upad kot naše destinacije (razen občine Komen, ki je imela samo 

7 % upad). Najmanjši upad so v letu 2020 imele: občina Brda in Dolina Soče.  

8. CILJNI TRGI IN PERSONE 

8.1.  Slovenski trg in persone 

STO je oktobra 2020 izvedel raziskavo Ocena potenciala domačega gosta, ki je pokazala, da je v 

Sloveniji v starostni skupini od 18 do 75 let takih, ki potujejo kar 87 %. Obiskovalcev 

Slovenije (za dopust izberejo Slovenijo) pa je bilo v raziskavi identificiranih 76 % oz. 1,17 

milijona.  

 
Slika 5: Potovalne navade Slovencev in top 4 persone 

2018 2019 2020 IND 20/19

Ajdovščina Države  SKUPAJ 13797 15008 8683 58

Bovec Države  SKUPAJ 175705 188514 127414 68

Brda Države  SKUPAJ 26159 27468 21687 79

Kobarid Države  SKUPAJ 67698 79915 57513 72

Nova Gorica Države  SKUPAJ 107616 102981 44039 43

Postojna Države  SKUPAJ 105497 116330 26511 23

Tolmin Države  SKUPAJ 56446 61809 44142 71

Vipava Države  SKUPAJ 7517 9134 6168 68

Prihodi turistov
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Slika 6: Obiskanost Slovenije, aktivnosti, motivi in potovalne navade 

 

V naslednjih 12 mesecih kar 83 % namerava kot destinacijo za oddih izbrati Slovenijo. Oddih v 

večini načrtujejo spomladi (57 %) in poleti (55 %).  

Turistične bone, ki so bili uvedeni kot eden od ukrepov za pomoč turističnemu gospodarstvu, je 

uporabilo 46 % vprašanih, skoraj polovica bon še namerava izkoristiti, 6 % pa turističnega bona 

ne bo izkoristilo. Med tistimi, ki koriščenje turističnih bonov še načrtujejo v letu 2021, je 73 % 

takih, ki bon nameravajo koristiti vsaj enkrat za nekaj dnevni oddih med tednom, kar 79 % pa 

takšnih, ki si bodo vsaj enkrat privoščili vikend oddih. 

 

 
Slika 7: Pričakovanja v 12 mesecih 

 

STO je v raziskavi opredelil tudi 3 ključne persone za Kras: lepotni razvajenci, zeleni 

raziskovalci in urbani potrošniki. Njihove glavne značilnosti so, da med 60 in 70 % pri izbiri 
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nastanitve, destinacije, dodatnih aktivnosti na destinaciji, nakupovanju in pri izbiri hrane 

pretehtajo vrednost za denar. Med 30 in 40 % jih na destinaciji obišče ožjo in srednjo okolico.  

 

 
Slika 8: TOP 3 persone/regijo 

 

Analizirali so tudi nakupne poti in potrošnjo slovenskega turista: 

 
Slika 9: Nakupne poti in potrošnja 
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8.2. Tuji trgi in persone 

V nadaljevanju so opredeljeni ključni segmenti tujih turistov za Slovenijo, ki jo je za potrebe 

STO izdelala raziskovalna inštitucija Valicon.  

 

CILJNE 

PERSONE 

 
SPROŠČENI 

EKSAPISTI 

 
ZELENI 

RAZISKOVALCI 

 
PREDANE MAME 

CILJNI TRGI 

Italija, Nemčija, 

Avstrija, VB, 

Skandinavija, Benelux 

Nemčija, Beneluks, 

Italija, Avstrija, VB 

Italija, Avstrija, 

Nemčija. Beneluks, 

Skandinavija 

ZANIMANJA 

Opazovanje narave, 

selfness programi, 

digital-detox 

programi, lokalne 

specialitete, posebna 

doživetja. 

Lahke aktivnosti v 

naravi, ogled naravnih 

znamenitosti, obisk 

starih mestnih jeder. 

Preživljanje časa v 

naravi, prostori za 

otroke v naravi, 

aktivnosti za otroke: 

plavanje, jahanje, 

lokostrelstvo ipd., 

razgledi, lažje 

pohodništvo.  

GASTRONOM

SKA 

PONUDBA 

Vrhunske restavracije 

(in drugi vrhunski 

GPO), gostilne, 

vinske kleti, 

gastronomska 

ponudba na turističnih 

kmetijah in pri 

pridelovalcih živil, 

posebna gastronomska 

doživetja v naravi. 

Kakovostne restavracije, 

gostilne, vinske kleti, 

gastronomska ponudba 

na turističnih kmetijah in 

pri pridelovalcih živil, 

posebna gastronomska 

doživetja v naravi -

prehranjevanje nekje 

sproti. 

Kakovostne restavracije 

in gostilne, gastron-

omska ponudba na 

turističnih kmetijah in 

pri pridelovalcih živil, 

posebna gastronomska 

doživetja v naravi – 

prehranjevanje nekje 

sproti. 

NAMESTITVE 
hotel privatne nastanitve in 

apartmaji 

privatne nastanitve in 

apartmaji 
Slika 8: Opredelitev ključnih person destinacije 

 

V letu 2021 in 2022 bomo glede na ciljne trge iz raziskave za Slovenijo, držav obiska destinacije 

v letu 2020 in držav, ki jih bo targetiral STO* izvajali promocijske aktivnosti na slovenskem trgu 

in bližnjih trgih, ki so dostopni z lastnim avtomobilom: Italija, Nemčija, Avstrija, Hrvaška, 

Madžarska in ostalih držav iz centralno vzhodne Evrope. Pri komunikacijskih sporočilih bo 

pomembno izpostaviti varnost, butičnost, naravo, gastronomijo, aktivnosti in produkte v 

destinaciji.  
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Motiv potovanja in način po ključnih trgih iz STO programa dela za 2020 in 2021: 

 

- Nemčija: kratka potovanja se bodo prvotno začela na domačih tleh, dokaj hitro pa 

nadaljevala tudi na destinacije, dostopne z avtomobilom. Pomemben vidik je tudi motiv 

potovanja, ki naj bi bil v prvi fazi močan na segmentu active in wellbeing (narava, 

aktivnosti in odmik od množic), kasneje tudi lifestyle. 

- Italija: iz tržne raziskave, izvedene v mesecu marcu 2020 s strani italijanskega inštituta 

za tržne raziskave EMG, je razvidno, da: 70% Italijanov je izrazilo pripravljenost na nova 

potovanja, ko bodo ukrepi ukinjeni, 64% Italijanov namerava primarno potovati v Italijo, 

24% Italijanov namerava potovati v tujino. Iz raziskave je razvidno tudi, da bodo najraje 

izbirali bližnje destinacije blizu svojega doma brez večjih rizikov. Najraje bodo potovali 

na morje in plaže (39% anketirancev), v naravo in gore (18% anketirancev), velika pa je 

tudi želja po kulturnih potovanjih (26% anketirancev). 

- Avstrija: napovedi turistične industrije kar se tiče želje po potovanju pa kljub krizi kažejo 

optimistično sliko. Avstrijci si potovanja po koronski krizi želijo. Bo pa le-to v začetku 

primarno skoncentrirano na domače tržišče in nato na bližnje destinacije, torej njihove 

sosednje države, kjer ima Slovenija seveda zelo dobro izhodišče. Avstrija je ugoden trg z 

vidika doseganja ciljev kratkoročnih potovanj in upravljanja turističnih tokov 

(dopustovanje tudi izven glavne sezone, zanimanje je tudi za turistično manj razvite dele 

Slovenije). 

 
*STO bo targetiral države, ki so dostopne z avtomobilom v radiju do 700 km (Avstrija, Italija, Nemčija, Švica, Madžarska, Poljska, Češka, 

Slovaška, Hrvaška, Srbija). 

9. CILJI 

Glede na analizirane kazalce smo v nadaljevanju opredelili primarne in sekundarne cilje 

delovanja Enote turizem, ki bo z aktivnostmi, opredeljenimi v točki 10 delovala za njihovo 

uresničitev, ob predpostavki, da bodo ukrepi sproščeni od maja 2021 dalje.  

9.1. Primarni cilji 

Primarni cilj, ki ga bo Enota turizem zasledovala bo pomoč turističnemu gospodarstvu za čim 

hitrejše okrevanje. Po STO napovedih naj bi turizem v Sloveniji okreval in prišel na raven iz leta 

2019 v predvidenih petih letih. Zasledovali bomo naslednje kazalce: število podjetij, število 

zaposlenih, prihodki in dodano vrednost, ki jih bomo do uvedbe orodja (tourism impact model) 

pridobivali iz e-Bonitet. Ker za leto 2020 podatki še niso razpoložljivi, nismo prikazali stanja in 

podali ocene za naslednji dve leti.  

9.2. Sekundarni cilji 

Sekundarni cilji so v nadaljevanju ovrednoteni ob predpostavki, da bodo ukrepi za zajezitev 

pandemije sproščeni v pomladnih mesecih in brez ponovnega zaprtja gospodarstva in države do 

konca leta.  
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9.2.1. Večje število prihodov turistov 

 
 

V letu 2021 predvidevamo, da bo imela destinacija 10% porast števila prihodov, v letu 2022 pa še 

porast za nadaljnjih 20%. Okrevanje se po napovedih Slovenske turistične organizacije pričakuje 

predvidoma do konca leta 2023, kar smo tudi upoštevali pri projekciji do leta 2025, kjer bi že 

presegli število prihodov iz leta 2019.  

9.2.2. Večje število prenočitev 

 
 

Pri prenočitvah smo upoštevali isti trend rasti. Po predvidevanjih, ob normalnih razmerah in isti 

dobi bivanja, bi leta 2023 že lahko presegli število prenočitev iz leta 2019.  

9.2.3. Podaljšanje dobe bivanja 

Doba bivanja se je v letu 2020 podaljšala za 0,2 in več dni (max. v občini Hrpelje – Kozina za 0,6 

dni) in se približala slovenskemu povprečju, ki je bilo v letu 2019 2,5 dni. V klasifikaciji »ostale 

občine«, kamor spadajo vse štiri občine pa je povprečje 1,9 dni in ga vse tri destinacijske občine 

presegajo, Sežana je na istem povprečju 1,9 dni. Najdaljšo dobo bivanja ima občina Komen (2,3).  

 

 
 

 

 

 

 

OBČINE ↑10 % ↑20 %

2018 2019 2020 2021 2022

Divača Države - SKUPAJ 15836 16081 6945 7640 9167

Hrpelje - Kozina Države - SKUPAJ 24275 26386 10281 11309 13571

Komen Države - SKUPAJ 4787 5220 4870 5357 6428

Sežana Države - SKUPAJ 69348 70685 22465 24712 29654

Skupaj 114246 118372 44561 49017 58821

Prihodi turistov

OBČINE ↑10 % ↑20 %

2018 2019 2020 2021 2022

Divača Države - SKUPAJ 26339 26879 13845 16614 21598

Hrpelje - Kozina Države - SKUPAJ 35613 38944 21518 25822 33568

Komen Države - SKUPAJ 10968 11051 11309 13571 17642

Sežana Države - SKUPAJ 100560 101078 41892 50270 65352

Skupaj 173480 177952 88564 106277 138160

Prenočitve turistov

OBČINE Povprečna doba bivanja

2018 2019 2020 2021 2022

Divača Države - SKUPAJ 1,7 1,7 2,0 2,2 2,4

Hrpelje - Kozina Države - SKUPAJ 1,5 1,5 2,1 2,3 2,5

Komen Države - SKUPAJ 2,3 2,1 2,3 2,5 2,7

Sežana Države - SKUPAJ 1,5 1,4 1,9 2,0 2,2

Skupaj Države - SKUPAJ 1,5 1,5 2,0 2,2 2,3
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9.2.4. Podaljšanje sezone 

V letu 2021 predvidevamo večji obisk turistov in obiskovalcev v jesenskih mesecih (oktober in 

november) za dodatnih 10 % glede na leto 2019. V letu 2022 pa 10% povečanje obiska turistov in 

obiskovalcev spomladi (marec, april, maj) in jeseni (oktober, november) glede na leto 2019.  

9.2.5. Povečanje obiska objektov v upravljanju in ostalih objektov 

- V letu 2021 pričakujemo za 10 % večji obisk kot v letu 2020, večje število dogodkov, 

porok, obisk Pepinega vrta in število avtodomov na postajališču (Sežana, Hrpelje).  

- V letu 2022 pričakujemo za 20 % večji obisk, večje število dogodkov, porok, obisk 

Pepinega vrta in število avtodomov na postajališču.  

10.  STRATEGIJE IN TAKTIKE 

Z navedenimi strategijami in taktikami bo Enota turizem delovala v pomoč turističnemu 

gospodarstvu na destinaciji k izboljšanjem poslovanja. V nadaljevanju so opredeljene aktivnosti 

za občino Komen in Sežano. Za občini Divača in Hrpelje-Kozina je program dela in finančni 

načrt v pripravi in bo predvidoma dokončam do aprila 2021.  

10.1. Strategije za povečanje prepoznavnosti 

10.1.1. Uvedba skupne blagovne znamke 

Uvedba skupne blagovne znamke »Kras in Brkini« za celotno destinacijo Kras in Brkini s 

ključnimi produkti (obstoječo blagovno znamko »Kras Carso« se posodobi v »Kras Brkini«): 

 Štanjel 

 Brkini (Mitski park) 

 Kulinarika, vino in žganje (teran in pršut) 

 Kraška narava 

 Škocjanske jame (partnersko sodelovanje) 

 Kobilarna Lipica (partnersko sodelovanje) 

 Cerje (partnersko sodelovanje)  

10.1.2. Promocijski material 

- Za Štanjel (Grad in vinoteko) se v letu 2021 pripravi osvežen CGP.  

- Izdelava tiskovine za vinoteko. 

- Za Štanjel se pripravi še nove informacijske table, zemljevid, zloženka za trženje 

prostorov in image zgibanka.  

- Za mesto Sežana se dokonča zloženka z posodobljenim logotipom.  

- Priprava skupnega templata za ponudbe in e-podpise.  

- Do poletja 2021 priprava gastronomske brošure z recepti.  

- 4 x na leto distribucija promocijskih materialov ponudnikom v destinaciji. 

- Po potrebi priprava dodatnega promocijskega materiala.  

10.1.3. Sejmi, študijske ture in direktna prodaja 

- Udeležba na vsaj 5 sejmih in borzah na leto na ključnih trgih.  

- Izvedba 3 študijskih tur/leto za domače in tuje TO in TA. 
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- V letu 2022 promocija turistične in poslovne ponudbe v Ljubljani in v Trstu (obisk 

agencij, hotelov, organizatorjev srečanj, TIC-ov in večjih podjetij).  

- 1 x letno prisotnost na obstoječih večjih kulinaričnih dogodkih (npr. v Ljubljani otvoritev 

odprte kuhinje), kjer posredna predstavitev vinoteke in Štanjela. 

- V letu 2021 priprava skupne adreme turističnih agencij, organizatorjev srečanj, podjetij.  

10.1.4. PR aktivnosti 

- Priprava skupne adreme novinarjev (slo in tuji). 

- Povabilo novinarjev na pomembnejše dogodke in prireditve (slo in it).  

- Brezplačne objave v medijih. 

- Vzpostavitev klipinga za spremljanje objav.  

- Izvedba študijskih tur v sodelovanju z STO. 

- Organizacija tiskovnih konferenc ob začetku kampanje (Festival kraška gmajna, čas za 

vas, otvoritev muzeja Natura 2000, ipd.) 

- V letu 2019 je bila za predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021, poslana ponudba za 

izvedbo spremljevalnega programa, v primeru potrditve bomo v tem letu izvedli 

aktivnosti za promocijo regije (vodeni ogledi, pogostitve, ipd.).  

- Vzpostavitev arhiviranja mediateke in objav. 

10.1.5. Promocija 

- V mesecu marcu priprava medijskega načrta za 2021, ki bo vsebinsko povezan z 

uredniškim koledarjem družbenih omrežij: 

- S ciljem večanja prepoznavnosti destinacije izpeljava imidž oglaševalska kampanja v 

Sloveniji, po sprostitvi ukrepov oz najkasneje do meseca maja in trajanje do jeseni 

(več ambasadorjev destinacije):  

 Poudarek na digitalnem marketingu: FB, Google, Youtube. 

 Ljubljana 2 x mestna avtobusa. 

- Oglaševanje pomembnejših dogodkov, otvoritev vinoteke in prireditev preko radia in 

družbenih omrežji, na info/plakatnih zaslonih v večjih slovenskih mestih in večjih 

mestih v pokrajini Furlanija Julijska krajina (Trst, Gorica, Udine). 

- Promocija destinacije preko Googla na bližnjih tujih trgih (Italija, Avstrija, Nemčija, 

Hrvaška) v poletnih mesecih.  

- Brezplačne in plačljive objave na družbenih omrežjih glede produktov destinacije, 

narave, aktivnostih, gastronomske ponudbe, varnosti v destinaciji, ki so za vsak mesec 

v naprej zapisane v uredniškem koledarju za celotno destinacijo.  

- Vzpostavitev sistema ažurnega odgovarjanja na vprašanja preko spleta.  

- Obveščanje preko e-novic (sprememba sistema preko Mailchimpa) 1 x mesečno 

skladno z uredniškim koledarjem (v letu 2021 vzpostavitev enotne podobe in ureditev 

GDPR privolitev na ORO).  

- V 2021 podpis pogodbe za promocijo destinacije (pohodništvo, kolesarjenje, jahanje in 

jamarstvo) na slovenskem portalu slovenia-outdoor.com. 

- V 2021 vključitev pohodnih in kolesarskih vsebin na obstoječe STO aplikacije.  

- V 2021 vključitev ponudbe v aplikacije za avtokampe.  

- Vključitev ponudbe v druge nišne domače in tuje aplikacije.  
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10.2. Strategije za večjo dodano vrednost 

10.2.1. Ozaveščanje turističnih ponudnikov 

- Priprava adreme po občinah, kjer zabeleženi ponudniki, kontaktni podatki in ostali 

zaznamki, ki jih bomo evidentirali na terenu. 

- Priprava templata za e-novice - 1 x mesečno obveščanje. 

- Osebni stik in obiski ponudnikov (po planu se 1 x tedensko obišče ponudnike – 1 x letno 

k posameznemu ponudniku). 

- 2 x letno organizacija ogledov dobrih praks v Sloveniji in tujini.  

- 6 x letno organizacija izobraževanj (visit kras 2): digitalno komuniciranje in marketing v 

turizmu, dvig kakovosti ponudbe, kulturni in sonaravni turizem, trajnost – pridobitev 

zelenega znaka, cenovna politika, razvoj doživetij, protokol.  

10.2.2. Trajnost  

- Nadaljevanje aktivnosti za Zeleno shemo – v letu 2021 in 2022 pridobitev skupnega 

znaka Slovenia Green. 

- Pomoč gostincem za pridobitev vsaj enega znaka Green Cousine. 

- V letu 2021 in 2022 okolju prijazni dogodki: spodbujanje uporabe vode iz pipe, zelena 

elektrika, reciklaža odpadnega materiala…  

- Spodbujanje odgovorne in napredne uporabe lokalne hrane in storitev za ponudnike: 

izobraževalne delavnice, zmanjševanje uporabe izdelkov za enkratno uporabo.  

- Vključevanje trajnostnih namestitvenih zmogljivosti v promocijske aktivnosti destinacije 

za njihovo podporo in nadaljnji trajnostni razvoj na destinaciji (potencialni ponudniki).  

- Ozaveščanje turističnih ponudnikov o odgovornih ravnanj glede vode, čiščenja, 

odpadkov, energije, hrane in vzdrževanja pokrajine. 

- Upravljanje s kolesarsko mrežo izposoje koles Kras Brkini bikes.  

- Do konca leta 2022 vključitev 2 ponudnikov v Slovenia Green Attraction. 

- Do konca leta 2022 vključitev dodatnega ponudnika v Slovenia Green Accodomation.   

10.2.3. Digitalizacija 

- Digitalizacija treh produktov kulturne dediščine do konca leta 2021 (domačija v 

Pliskovici, suhozidna gradnja in pastirska hiša (živi muzej krasa) in mitski park Rodik 

(visit kras 2). 

 Prevzem v upravljanje obstoječe spletne platforme Adriabike 2 (dodajanje in vnos 

digitaliziranih kolesarskih in pohodniških poti do konca leta 2021).  

 Digitalizacija Kraške vinske in Brkinske sadne ceste (iskanje virov financiranja za že 

pripravljen projekt). 

10.2.4. Razvoj novih doživetij 

V letu 2021 oblikovanje štirih novih doživetij v sklopu projekta Visit Kras 2– dva 5* zvezdična 

(food tura – 0 km, lipicanec in kulinarika, kulinarično doživetje izven glavne sezone, kolesarsko-

pohodniški produkt). 

Možnost prevzema že oblikovanih produktov iz projekta Kaštelir, ki jih bomo predhodno 

preverili in prevzem produktov društva Planta.  
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10.2.5. Organizacija dogodkov in prireditev 

V letu 2021 planiramo organizirati 5 večjih dogodkov: 

- Festival kraške gmajne (4 vikendi v maju) 

- KrasPass (jun-avg) 

- Praznik pršuta in terana (avg) 

- Mesec Kraške kuhinje (okt) 

- Martinovanje (nov) 

 

Pri Kraškem maratonu, ki naj bi se s strani Zavoda Štip organiziral v mesecu marcu, bo naša 

naloga komuniciranje s ponudniki.  

 

V letu 2022 planiramo še: 

- V čim več obstoječih dogodkov dodati trajnostno noto. 

- V spomladanskih mesecih organizirati dneve Divjih okusov Krasa. 

- Dva gastronomska dogodka (teran in pršut ter martinovanje) razširiti čez mejo, da bo 

potekal po celotnem matičnem Krasu. 

- Dodati še en dogodek spomladi in en jeseni s ciljem podaljšanja sezone in obiska v 

mesecih izven glavne sezone: otvoritev pohodniške sezone Alpe Adria Trail (v 

sodelovanju s Holding Kobilarna Lipica d.o.o. in STO).  

10.2.6. Infrastruktura 

- V letu 2021 v sodelovanju z občinami ustanoviteljicami relociranje TIC-ev z bolj 

privlačnimi lokacijami delovanja in večjo promocijo njihove dejavnost. 

 

 TIC Sežana na trgu Osvoboditve 

 TIC Štanjel nasproti vinoteke v gradu Štanjel 

 TIC Lokev v Kobilarno Lipica 

 

- V letu 2021 prevzem gradu Štanjel v upravljanje. 

- Muzej Natura 2000 otvoritev junija 2021.  

- V 2021 pregled obstoječih tematskih pohodnih poti in evidentirati vzdrževalce. 

- V 2022 prenova označitvene signalizacije Kraške vinske in Brkinske sadne ceste. 

- V letu 2022 in 2023 vzpostavitev dodatne turistične infrastrukture – turistični inkubator, 

ki bo turističnim deležnikom iz različnih sektorjev predstavljal prostor »coworkinga«, 

trgovina z domačimi izdelki in gostinski lokal z zasebnim partnerjem. 

- V letu 2022 spodbuditi in sodelovati z občinami pri enoviti ureditev postajališč za 

kolesarje in pohodnike (pitniki, klopce, nosilci za kolesa) ter označitev izbranih tras. 

- V letu 2021 in 2022 spodbuditi in sodelovati s potencialnimi investitorji iz gospodarstva 

in javnimi pri vzpostavitvi in nadgradnji obstoječih postajališč za avtodome.  

- Preučitev stanja in podajanje pobude občinam za spremembo prostorskih aktov za 

odstranitev administrativnih ovir pri izgradnji avtokampov in postajališč za avtodome.  

10.2.7. Prodaja lokalnih produktov v destinacijski embalaži 

- Priprava dizajna za embalažo. 

- Nabor lokalnih produktov in določitev cen. 

- V letu 2022 5 destinacijskih produktov/spomnikov, v letu 2023 dodatnih 5 destinacijskih 

produktov/spomnikov v sodelovanju s ponudniki znotraj destinacije. 
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10.2.8. Izobraževanja zaposlenih 

- 2 x letno organizacija izobraževanja ali udeležba na seminarju iz področja dela.  

- Organizacija ogledov dobrih praks.  

10.3. Strategije za učinkovitejše upravljanje 

- Priprava skupne strategije razvoja destinacije do junija 2021.  

- V letu 2021 (pred izvedbo kampanje) izboljšati analitski del spletne strani za spremljanje 

rezultatov v google analitiki ter pripraviti sistem poročanja.   

- Do konca leta 2021 posodobitev odloka o turističnem vodenju na območju občin Divača, 

Hrpelje-Kozina, Komen, Miren-Kostanjevica in Sežana. 

- Najkasneje do konca leta 2022 vpeljava novih tehnologij (turizem 4.0) za lažje 

upravljanje destinacije in bolj kvalitetno okolje za prebivalce in turiste. 

10.4. Strategije za boljšo dostopnost v destinaciji in do informacij 

- V letu 2022 med visoko sezono vpeljava brezplačnega hop on e-kombija oz. mini e-busa 

med top atrakcijami.  

- V letu 2022 vključitev v regionalni »car sharing« sistem (javno-zasebno partnerstvo). 

- Do konca leta 2022 sodelovanje z regionalnimi državnimi akterji za vključitev v 

regionalne kolesarske in pohodniške poti. 

- Preučitev interesa pri ponudnikih za vzpostavitev rezervacijskega sistema za trženje 

doživetij/namestitev do konca leta 2021.  

- Vzpostavitev agencije za trženje doživetij do konca leta 2021 (prenos licence iz Zavoda 

Štip na ORO). 

- Posodobitev spletne strani visitkras.info v letu 2021: 

 Ureditev, da bo bolj pregledna za obiskovalca. 

 Na spletni strani poudariti gastronomsko ponudbo na destinaciji.  

 Urediti piškotke in politiko zasebnosti (novi splošni pogoji – ORA upravitelj 

podatkov).  

 Sprejeti uredniško politiko. 

 Dodati zemljevid. 

 Pregledati obstoječo ponudbo in odstraniti ponudnike, ki niso iz destinacije Kras 

in Brkini.   

- Izobraževanja za turistične vodnike:  

Vsaj 1 x letno izobraževanja oz. delavnice (v okviru projektov in izven) iz 

naslednjih področij: poglobljena izobraževanja za vodenje po specifičnih 

produktih  - poznavanje turističnih ponudnikov, sodobni pristopi na področju 

turističnega vodenja (npr. interpretativno vodenje, trendi na področju digitalizacije 

ipd.), trajnostni turizem. 

 V okviru delavnic bodo pripravljeni priročniki oz. gradivo za vodnike. 

 1x letno srečanje z lokalnimi vodniki, z namenom seznanitve z načrtovanimi 

aktivnostmi in potrebami iz terena. 

- Poletni avtobus Štanjel – Devin: ORA bo nadaljevala z izvajanjem poletne avtobusne 

povezave med Štanjelom in Devinom v sodelovanju z občino Devin – Nabrežina. Poleg 

tega bi sodelovali pri nadgradnji povezave  kolobus, ki povezuje morje s Krasom.  
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10.5. Strategije za boljšo povezanost 

- Obiskovanje turističnih ponudnikov znotraj destinacije in vzpostavitev osebnega stika 

(planiran je 1 x tedenski obisk).  

- Čezmejno sodelovanje (projekt Geopark – GeoKarst).  

- Sodelovanje z ostalimi destinacijami v Sloveniji (Miren - Kostanjevica, Vipavska dolina, 

Goriška Brda, Dolina Soče, Zeleni kras in obalnimi občinami). 

- Sodelovanje z lokalnimi društvi in obrtno gostinsko zbornico.  

- V letu 2022 vzpostavitev strokovnega sveta, kjer vključeni turistični ponudniki iz 

destinacije.  

- V letu 2022 dve skupni akciji s ponudniki na destinaciji (npr. 4=3 izven glavne sezone). 

- Organizacija izobraževanj za zaposlene in študente, ki so zaposleni kot turistični 

informatorji na TIC-ih v sodelovanju s ponudniki in stroko. 

- Omogočanje izvajanja študijske in dijaške prakse in mentoriranje, dijakom/študentom 

strokovnih šol iz področja turizma in sorodnih vsebin. 

- V 2022 hackaton za mlade (v sodelovanju s šolami v regiji) iz področja turizma. 

- Vzpostavitev sistema za povezanost znotraj enot v DMMO-ju (Microsoft 365).  

10.6. Strategije za varnost v destinaciji 

- Urediti na spletni strani, da bodo informacije glede covid situacije in varnosti bolj vidne 

(Green&Safe Odgovorni potovalni standardi slovenskega turizma. | I feel Slovenia). 

- Ozaveščanje turističnih ponudnikov glede stanja (e-novice).  

- Uporaba znaka Green and safe v komunikacijskih sporočilih. 

11.  PROJEKTI IN RAZPISI 

Za zagotavljanje manjše finančne obremenitve občin ustanoviteljic se bo pripravljalo prijave na 

javne razpise, ki bodo namenjeni sofinanciranju delovanja DMMO-ja kot tudi pripravi in 

izvajanju aktivnosti. 

11.1. Visit Kras 2 

Ker je MGRT v oktobru 2019 objavil » Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih 

destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah 2020-2021« smo se v 

januarju 2020 izdelali prijavo na razpis s projektom  »Visit Kras 2«. Za našo destinacijo bo 

znašali upravičeni stroški 167.625 EUR in bodo 70 % sofinancirani, tako da imamo možnost 

pridobiti sofinanciranje 117.338 EUR za aktivnosti DMMO-ja ter enega zaposlenega. Projekt se 

je začel izvajati v septembru 2020 in se bo zaključil konec leta 2021.  

11.2. STO razpis za promocijo 

Uspešno smo kandidirali na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične 

ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020 (objavil STO) na katerem bomo 

pridobili 30.000 € sredstev sofinanciranja promocijskih dejavnosti. V marcu 2021 objava novega 

razpisa za promocijo turističnih destinacij.  

 

 

 

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/odgovorni-potovalni-standardi-slovenskega-turizma
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11.3. LAS projekti 

V letu 2021 potekajo zaključne aktivnosti projekta LAS Krasnost Krasa in Brkinov in zaključne 

aktivnosti projekta LAS Kamen in kulinarika. Predvidoma v maju začetek projekta LAS Vrtovi 

Krasa. Do konca leta 2022 še potekajo priprave prijavne dokumentacije in izvedba drugih 

projektov LAS. 

11.4. GeoKarst projekt (Interreg Slo/It) 

V letu 2021 – 2022 sodelovanje pri izvajanju aktivnosti, ki so povezane s turizmom.  

12.  FINANČNI NAČRT 

Za delovanje DMMO, ki bo opravljal naloge za vse štiri kraško-brkinske občine, so predvideni različni 

viri financiranja. V začetku delovanja je najpomembnejše sofinanciranje iz občinskih proračunov po 

ključu, ki ga prikazujemo v spodnji tabeli in je bil izračunan na podlagi podatkov iz Ajpesa, dne 28. 9. 

2020 ter bil potrjen s strani županov oktobra 2020.  

 

2021 

 

 
Op.: Število ležišč vir SURS za leto 2017 (28. 9. 2020 za ostala leta podatki niso bili razpoložljivi) 

 

2022 

 

 
Op.: Število ležišč vir SURS za leto 2017 (28. 9. 2020 za ostala leta podatki niso bili razpoložljivi) 

 

Osnovo bodo predstavljali letni program dela in finančni načrt izhajajoč iz poslovnega načrta iz konca leta 

2019, ki bodo sprejeti na Skupščini ORA Krasa in Brkinov d. o. o. Predlaga se mesečno izstavljanje 

zahtevkov občinam ustanoviteljicam v višini 1/12 potrjene višine. Javni viri s strani občin so namenjeni 

financiranju zaposlenih na DMMO in izvajanju dogovorjenega obsega dejavnosti.  

 

Financiranje poslovanja dejavnosti TIC-ov (PE Divača, PE Hrpelje-Kozina, PE Komen in PE Sežana), ni 

vključeno v zgornjo kalkulacijo in bo dogovorjeno s pristojno občino za vsako enoto posebej.  

 

Glede na sprejet ključ sofinanciranja bo sofinanciranje s sredstvi lokalnih proračunov v letu 2021 znašalo 

predvidoma 130.590 € in v 2022 pa 166.390 €. Viri sredstev iz občinskih proračunov bodo v letu 2021 

predstavljali 42,81 %, predvsem na račun pridobljenih razpisov MGRT in STO, v letu 2022 pa 70,67 %. 

Vendar se pričakuje tudi v letu 2022 pridobitev sredstev sofinanciranja iz bodočih razpisov in posledično 

znižanje % deleža lastnih občinskih sredstev v strukturi prihodkov. 

33,33% 33,33% 33,33%

OBČINE

število 

podnudnikov 

nastanitev

% ključ število ležišč % ključ 

število 

gostinskih 

podnudni

kov 

% ključ 
sofinanciranje 

občin 
ključ 

1 2 3=2/99*100 4=3*0,3333 5 6=5/1884*100 7=6*0,3333 8 9=8/175*100 10=9*0,3333 11=12/ 12=4+7+10

1. Divača 14 17,283951 5,760741 378 20,063694 6,687229 19 12,837838 4,278851 21845,740629 16,726821

2. Komen 18 22,222222 7,406667 190 10,084926 3,361306 22 14,864865 4,954459 20533,977162 15,722432

3. Hrpelje - Kozina 13 16,049383 5,349259 353 18,736730 6,244952 41 27,702703 9,233311 27201,381509 20,827522

4. Sežana 36 44,444444 14,813333 963 51,114650 17,036513 66 44,594595 14,863378 61008,900700 46,713224

SKUPAJ 81 100,000000 33,330000 1884 100,000000 33,330000 148 100,000000 33,330000 130590,000000 99,990000

33,33% 33,33% 33,33%

OBČINE

število 

podnudnikov 

nastanitev

% ključ število ležišč % ključ 

število 

gostinskih 

podnudni

kov 

% ključ 
sofinanciranje 

občin 
ključ 

1 2 3=2/99*100 4=3*0,3333 5 6=5/1884*100 7=6*0,3333 8 9=8/175*100 10=9*0,3333 11=12/240000 12=4+7+10

1. Divača 14 17,283951 5,760741 378                20,063694 6,687229 19            12,837838 4,278851 27834,541567 16,726821

2. Komen 18 22,222222 7,406667 190                10,084926 3,361306 22            14,864865 4,954459 26163,170687 15,722432

3. Hrpelje - Kozina 13 16,049383 5,349259 353                18,736730 6,244952 41            27,702703 9,233311 34658,380192 20,827522

4. Sežana 36 44,444444 14,813333 963                51,114650 17,036513 66            44,594595 14,863378 77733,907554 46,713224

SKUPAJ 81 100,000000 33,330000 1.884            100,000000 33,330000 148          100,000000 33,330000 166.390 99,990000
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V prihodnosti se planira priprava modela sofinanciranja tudi s strani turističnih ponudnikov za 

izvajanje skupne promocije in trženja njihovih storitev. Cilj je pridobitev čim več prihodkov na 

trgu in postopoma zniževati delež javnih sredstev za delovanje.  

12.1. Finančni plan za DMMO, TIC Komen in TIC Sežana 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prihodki po občinah 2021 Divača Komen Hrpelje-Kozina Sežana

Sofinanciranje po ključu 21.845,74 20.533,98 27.201,38 61.008,90

TIC-i 197.395,00 120.422,00

SKUPAJ 21.845,74 217.928,98 27.201,38 181.430,90

Prihodki po občinah 2022 Divača Komen Hrpelje-Kozina Sežana

Sofinanciranje po ključu 27.834,54 26.163,17 34.658,38 77.733,91

TIC-i 197.395,00 120.422,00

SKUPAJ 27.834,54 223.558,17 34.658,38 198.155,91

PRIHODKI 2021 plan 2022 plan 

Sofinanciranje po ključu 4 občine 130.590,00 166.390,00

TIC Komen in Sežana 317.817,00 317.817,00

SKUPAJ OBČINE 448.407,00 484.207,00

Agencijska dejavnost skupaj 2.000,00 2.400,00

Prireditve skupaj 10.000,00 12.000,00

Trgovina Štanjel 11.500,00 13.800,00

Vstopnina GLS in natura Štanjel 6.000,00 7.200,00

Vstopnine koncerti Štanjel 2.000,00 2.400,00

Najemnine prostori Štanjel 15.000,00 18.000,00

Vodniška služba Štanjel 6.150,00 7.380,00

Trgovine občina Sežana, vstopnine 8.448,00 10.137,60

Prireditve občina Sežana 3.500,00 4.878,40

LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ (2022 -> + 20 %) 64.598,00 78.196,00

Visit Kras 2 117.337,00 0,00

Prihodek sofinanciranje Vizit Kras 2 (partnerji destinacija)/promocija 43.000,00 43.000,00

Javna dela subvencija državni proračun 7.055,00 7.055,00

Javna sredstva Štanjel 7.055,00 7.055,00

Razvojni programi 5.000,00 5.000,00

Projekt LAS/Vrtovi Krasa 1.800,00 1.800,00

Državni proračun 9.501,00 6.433,00

RAZPISI SKUPAJ 190.748,00 70.343,00

PRIHODKI SKUPAJ 703.753,00 632.746,00
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STROŠKI 2021 plan 2022 plan

SKUPNE SLUŽBE

Plače DMMO 33.968,00 58.968,00

Zunanji sodelavci (urednik, projekti, PR) 20.800,00 23.800,00

Oprema, investicije 2.000,00 4.000,00

Visit Kras 2 stroški/STO promocija 172.099,00 48.077,00

Strategija in priprava produktov 16.000,00 10.000,00

Materialni stroški 23.000,00 23.000,00

Stroški agencije 1.600,00 2.000,00

SKUPAJ 269.467,00 169.845,00

PROMOCIJA

CGP in tiskovine 2.000,00 2.000,00

Študijske ture, sejmi 5.515,00 17.000,00

Promocija 38.000,00 47.000,00

SKUPAJ 45.515,00 66.000,00

TIC OBČINA KOMEN

Stroški dela 82.000,00 82.000,00

Infrastruktura in prireditve (javna dela) 102.300,00 102.300,00

Investicije 4.000,00 4.000,00

Tržna dejavnost 5.000,00 5.000,00

Materialni stroški in storitve tržna dejavnost 14.000,00 14.570,00

Materialni stroški in storitve javna dejavnost 37.800,00 45.360,00

SKUPAJ 245.100,00 253.230,00

TIC OBČINA SEŽANA

Stroški dela 92.069,00 92.069,00

Infrastruktura in prireditve 16.221,00 16.221,00

Investicije 2.500,00 2.500,00

Materialni stroški in storitve (tržna dej) 7.968,44 7.968,44

Materialni stroški in storitve (javna dej) 24.912,56 24.912,56

SKUPAJ 143.671,00 143.671,00

TIC DIVAČA

SKUPAJ

TIC HRPELJE-KOZINA

SKUPAJ

STROŠKI SKUPAJ 703.753,00 632.746,00

PRIHODKI - STROŠKI 0,00 0,00
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13.  KONTROLA IN POROČANJE 

Za spremljanje uresničitve zastavljeni ciljev in optimizacije aktivnosti DMMO opravlja naslednje 

sisteme kontrole in poročanja: 

- 1 x tedensko spremljanje Google analitike (v času večje kampanje tudi dnevno 

spremljanje).  

- Mesečno poročilo družbena omrežja. 

- Poročilo po zaključku večjih oglaševalskih kampanj. 

- Mesečno spremljanje opravljenih skupnih aktivnosti in aktivnosti TIC-ov ter pregled 

stroškov in prihodkov.  

- Kvartalno poročanje za skupščino.  

 

V mesecu marcu 2021 potrebno pripraviti: 

- Template za poročanje. 

- Vzpostaviti sistem dela, komuniciranja in kontrole znotraj DMMO in TIC-ev preko orodja 

Microsoft 365 in teams.  

 

 

 

 

 


