PREDSTAVITEV
MAKRO DESTINACIJ
= Vzpostavitev trženjskega sistema 4 makro destinacij za (1) bolj
učinkovito komuniciranje in promocijo na krovni ravni slovenskega
turizma, (2) krepitev vertikalnih povezav od krovne do
destinacijske ravni ter (3) aktivno razvojno-izobraževalno delo z
destinacijami za uspešno upravljanje destinacij ter pospeševanje
razvoja in konkurenčnosti destinacij in produktov.
Jasno in preprosto razumljivo komuniciranje posebnosti in edinstvenosti države
je danes eden temeljnih pogojev za uspešnost na turističnem trgu. V podporo
temu Slovenija vzpostavlja tržno logične »turistične izkustveno-produktne clustre
oziroma makro destinacije« (v nadaljevanju makro destinacije), ki so (1)
osnovane na geografsko zaokroženih enotah, (2) ki si delijo enako ali podobno
ponudbo oziroma produkte in (3) so prepoznavne na globalni ravni. Makro
destinacije postanejo osnova za krepitev destinacijske identitete in
doseganje sinergij na področju razvoja produktov in promocije, hkrati pa
na krovni ravni pripomorejo k bolj jasni in osredotočeni trženjski
komunikaciji in pozicioniranju Slovenije na tujih trgih.
Model makro destinacij izkorišča pomembno primerjalno prednost Slovenije kot
edine države v Evropi, kjer se (na lahko obvladljivih razdaljah) stikajo Alpe,
Mediteran (s Krasom) in Panonska nižina – tri globalno prepoznavne in
razlikovalne evropske turistične regije, ki v percepciji ciljnih obiskovalcev
vzpostavljajo jasne predstave o tipu ponudbe in produktih. Pogoj za uspešno
makrodestinacijsko politiko je vzpostavitev sistema od spodaj navzgor, kjer
kritična masa deležnikov in destinacij prepozna pomen in priložnosti skupnega
sodelovanja na področju razvoja produktov in promocije.

Stran

Poudarjamo, da Slovenija je in ostaja ena destinacija, makro destinacije
bodo predvsem pripomogle k jasnejši komunikaciji, hkrati pa sistem
postaja platforma za krepitev vertikalnih povezav od krovne do
destinacijske ravni (STO – lokalni DMMO-ji) ter okrepljeno razvojno delo.
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Model makro destinacij zato ne temelji na administrativnih mejah in
organizacijah, temveč je opredeljen tako, da na eni strani omogoča preprosto
geografsko in produktno razumevanje s strani tujega turista in na drugi
maksimiranje trženjskih učinkov za vse vključene deležnike (krepitev
produktnega in promocijskega povezovanja med destinacijami).
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Shema: Trženjska delitev Slovenije na 4 makro destinacije

Imena makro destinacij imajo v sebi poimenovanja globalno prepoznavnih geografskih
enot (Alpe, Mediteran, Panonija – slednja v sebi vključuje produktno opredelitev
»termalna«, saj le-ta omogoča večjo produktno identifikacijo ponudnikov nosilnega
produkta na tem območju).

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 je za vsako
makro destinacijo opredelila naslednje strateške sklope, ki predstavljajo
osnovo trženjskega in razvojnega dela:
1. Nosilni produkti: to so produkti, ki so osrednjega pomena tako glede
današnjega obsega prenočitev/potrošnje in vpliva na imidž/prepoznavnost
makro destinacije kot tudi glede njihovega prihodnjega potenciala za rast
glede na atraktivnost tega trga in konkurenčnost slovenskega produkta na
tem trgu.
2. Podporni/sekundarni produkti: to so produkti, ki imajo manjši pomen
oziroma obseg in manjši vpliv na imidž ali ki so pomembni kot podporni
produkti za nosilne produkte.
3. Vodilne destinacije 1 : to so destinacije, ki so vodilne glede na obseg
prenočitev v posamezni makro destinaciji in glede na njihov vpliv na
ustvarjanje imidža oziroma prepoznavnosti makro destinacije in s tem
Slovenije – praviloma je opredeljenih od pet do okvirno deset vodilnih
destinacij na makro destinacijo. Vodilne destinacije so hkrati »vstopne

1 Opredelitev »Vodilnih« in »Drugih« destinacij je bila narejena na osnovi podatkov o nočitvah za leto 2016 in

inovativni projekti, aktiven strateško upravljan razvoj, povečanje obsega nočitev/obiska ipd.), 2) oziroma ne
izpolnjuje kriterijev (spremembe v upravljanju, neodzivnost partnerja pri aktivnostih itd.).
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Stran

možne tudi spremembe: 1) če destinacija na novo izpolnjuje kriterije (okrepljena pozicija, nove vidne investicije,
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z upoštevanjem vseh opredeljenih kriterijev, vendar pa so v prihodnjih letih pri vzpostavljanju modela v praksi

točke« v širšo destinacijo in za predstavitev tudi »Drugih destinacij« (ko
jih komuniciramo v nacionalni »pull« promociji).
Podrobnejši kriteriji za vključitev v kategorijo vodilnih destinacij določene makro
destinacije:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

kompetenten razvojni in trženjski partner (DMMO),
število (tujih) prenočitev (ki je po potrebi korigirano s ponderjem vpliva
destinacije na imidž oziroma prepoznavnost makro destinacije in
Slovenije),
potencial destinacije za rast (prenočitve, obisk, zeleni in inovativni
produkti, ležišča ipd.),
obisk (enodnevni obiskovalci),
USP za makro destinacijo in Slovenijo,
razvojno delo na produktih,
finančna in vsebinska participacija partnerja na programih,
vključevanje ostalih destinacij in
transparenten model managementa trženja (program in finančna
sredstva).

4. Druge destinacije: to so destinacije, ki ustvarijo določen obseg
prenočitev, vendar pod pragom vodilnih destinacij (in imajo manjši vpliv
na imidž makro destinacije) oziroma so večinoma vezane na en produkt.
Večinoma se vključujejo v okviru širše destinacije in se s konkretnimi
produkti/doživetji povezujejo z »Vodilnimi destinacijami«. Hkrati so v
promocijske in razvojne kanale vključene preko produktov.
5. Doživetja: v tej fazi je opredeljenih 5 TOP doživetij, ki imajo največji vpliv
na razlikovalnost in imidž makro destinacije (in ki hkrati delujejo kot
osnova 5 najbolj prepoznavnih motivov makro destinacije).
6. Ob tem se v promocijske in komunikacijske kanale na nacionalni ravni
vključujejo še dodatne destinacije (tudi tiste, ki niso opredeljene pod
»Vodilne« in »Druge«) s konkretnimi doživetji, na osnovi kriterija, da ima
doživetje/produkt upravljavca, organizatorja, da dosega ustrezno raven
kakovosti in je predstavljen v tujih jezikih.
Posebno mesto imajo inovativni, zeleni produkti in doživetja EDEN,
UNESCO in SLOVENIA GREEN destinacije, v letih 2018/2019, ko je
krovna tema KULTURA, pa bodo večji poudarek imela tudi kulturna
doživetja (vodenja, kreativne industrije, delavnice, festivali, muzeji,
galerije, kulturna krajina itd.). To je raven komuniciranja, ki je najbolj
dinamična in odprta, zato v strategiji ni opredeljena s konkretnimi
vsebinami.

Stran
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Na naslednjih straneh predstavljamo temeljne strateške opredelitve za
posamezne makro destinacije, kot jih je opredelila Strategija trajnostne
rasti slovenskega turizma 2017–2021.
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MAKRO DESTINACIJA 1: Alpska Slovenija
VODILNE
DESTINACIJE
1

Bled

1

730.074

807.135

Delež
tujih
pren.
(2016)
94,20

2

Kranjska Gora

1

520.265

565.590

3

2

378.274

442.317

4

Dolina Soče (Bovec,
Kobarid, Tolmin)
Bohinj

1

370.771

5

Radovljica

1

139.871

6

Kranj

7

Maribor (Maribor Pohorje)
Zreče (Rogla Pohorje)
Logarska dolina Zgornja Savinjska
dolina
Koroška

8
9
10

Število
občin

1

Prenočitve
2015

Prenočitve
2016

Indeks
pren.
16/15

Delež VD
v MD

110,56

24,36

65,22

108,71

17,07

76,96

116,93

13,35

420.115

69,37

113,31

12,68

161.246

92.96

115,28

4,87

73.041

90.724

88,93

124,21

2,74

22

379.399

415.399

72,78

109,49

12,59

4

215.980

229.971

35,15

106,48

6,94

8

52.691

62.102

72,30

117,86

1,87

112.647

116.816

39,14

103,70

3,53

2.973.013

3.313.087

111,44

100,00
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SKUPAJ
PRENOČITVE

Karakter Alpske Slovenije:
Slikovit in celoletni aktivni alpski
utrip.

Stran

PRODUKTI
Nosilni produkti
Sekundarni/podporni
1. POČITNICE V GORAH (celoletne aktivne počitnice • GASTRONOMIJA
v gorah za pare in družine: doživetja narave, • DOŽIVETJA
aktivnosti, wellness in sprostitev)
NARAVE
2. ŠPORTNI TURIZEM (celoletni produkt za športne • KULTURA
ekipe na pripravah, športni dogodki in športna • TURIZEM NA
prvenstva evropskega/svetovnega formata)
PODEŽELJU
3. OUTDOOR (celoletni aktivni športi v naravi, kot so • TOURING
kolesarjenje, pohodništvo, vodni športi, smučanje … • IGRALNIŠTVO
– kot osrednji motiv prihoda) – poudarek na določeni
outdoor aktivnosti kot vodilnemu motivu prihoda)

4

Alpski vrhovi, izjemni razgledi, reke,
jezera in doline, pohodniške in
kolesarske poti, smučišča in
infrastruktura, ki nudi osnovo za
celoletne aktivne počitnice in outdoor
doživetja v naravi.
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4. POSLOVNA SREČANJA & DOGODKI (celoletni
poslovni turizem – poslovni gostje na konferencah,
srečanjih, motivacijskih srečanjih in razstavah,
skupaj z dogodki, ki privabijo večdnevne goste)
DESTINACIJE
Vodilne destinacije

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bled (Julijske Alpe)
Kranjska Gora (Julijske Alpe)
Dolina Soče2 (Julijske Alpe)
Bohinj (Julijske Alpe)
Radovljica (Julijske Alpe)
Kranj
Maribor - Pohorje (Pohorje)3
Rogla - Pohorje (Pohorje)
Logarska dolina - Zgornja Savinjska
dolina4 (Kamniško-Savinjske Alpe)
10. Koroška5

Druge destinacije
•
Pokljuka/Gorje
(Julijske Alpe)
•
Cerkno
•
Jezersko
(Kamniško-Savinjske
Alpe)

Opomba: Destinacija Rogla – Pohorje je temeljno vključena v Alpsko
Slovenijo, vendar pa se Zreče kot termalna destinacija vključujejo
tudi v Termalno Panonsko Slovenijo.

Stran

1. Bled z jezerom, otokom s cerkvijo na njem in s srednjeveškim gradom na
previsni steni.
2. Bohinj – več kot polovica je v območju TNP – je idealno prizorišče za
iskalce miru v naravi.
3. Triglavski narodni park: parkovne poti, vodeni izleti, delavnice in prenočišča
v objemu neokrnjene narave.
4. Vodne aktivnosti na smaragdni reki Soči.
5. Logarska dolina, ena najlepših ledeniških alpskih dolin s slapom Rinka.
TRŽENJSKO ZAOKROŽENA GEOGRAFSKA OBMOČJA Z ZNAMKO
Na območju makro destinacije so bile vzpostavljene naslednje regije: Slovenske
Alpe/Gorenjska,
Goriška/Smaragdna pot, Koroška, Savinjsko-Šaleška regija,
Alpska Slovenija pa delno pokriva tudi območje RDO Osrednje Štajerske/Zgornje
Podravje – in sicer subdestinacijo Maribor in Pohorje.

5

TOP 5 doživetij

2 Destinacijo Dolina Soče sestavljajo destinacije Bovec, Kobarid in Tolmin, ki imajo skupni DMMO (Turizem Doline
Soče).
3 Destinacija Maribor – Pohorje pokriva celotno območje Osrednje Štajerske (Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica,
Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, RačeFram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, Šentilj).
4 V okviru Zgornje Savinjske doline je izpostavljena a Logarska dolina; celotna destinacija pa pokriva občine Mozirje,
Nazarje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava in Šmartno ob Paki. Solčava in Luče se povezujeta tudi
v okviru Kamniško-Savinjskih Alp.
5 Koroška se obravnava kot celotna regija (občine navedene na naslednji strani).
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V okviru novega modela ostajajo od teh regijskih povezav naslednje: (1)
del SAŠA regije (brez občin Velenje in Šoštanj, ki sta del Termalno Panonske
Slovenije), ki se povezuje kot Zgornja Savinjska dolina, in (2) Koroška.

Stran
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Danes potekajo trženjske (večinoma neformalne) povezave destinacij na
naslednje načine:
•
Julijske Alpe (Biosferno območje Julijske Alpe, UNESCO MAB): Bled, Bohinj,
Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica
(aktivni partner v povezovanju je tudi TNP).
•
Kamniško-Savinjske Alpe: Cerklje na Gorenjskem, Kamnik, Solčava, Luče,
Jezersko in Preddvor.
•
Pohorje: ki ga tvorita Zreško Pohorje (območje občin Oplotnica, Slovenske
Konjice, Vitanje, Zreče) in Mariborsko Pohorje (območje občin Maribor, Rače
– Fram, Hoče – Slivnica, Starše, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Kungota, Lenart,
Lovrenc na Pohorju, Makole, Miklavž na Dravskem Polju, Pesnica, Poljčane,
Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveti Jurij v
Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Šentilj). Razmejitve niso
povsem natančno opredeljene, povezav na terenu še ni, poleg tega imajo
identiteto Pohorja tudi nekatere koroške občine – Mislinjska dolina (Ribnica na
Pohorju, Mislinja, Slovenj Gradec). Območje vidi potencial v skupni znamki
Pohorje.
•
Koroška: ki pokriva vse občine regije (Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica,
Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica
na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica), produktno pa se smiselno deli na
Mežiško dolino (Geopark Karavanke), Mislinjsko dolino (Zahodno
Pohorje) in Dravsko dolino (Dravska kolesarska pot).
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MAKRO DESTINACIJA 2: Mediteranska Slovenija
VODILNE
DESTINACIJE

Število
občin

Prenočitve
2015

Prenočitv
e 2016

Delež tujih
pren.
(2016)

Indeks
pre.
16/15

Delež
VD
v MD

1

Portorož/Piran

1

1.408.790

1.507.890

66,20

107,03

55,21

2

Izola

1

347.897

359.430

38,80

103,32

13,16

3

Koper

1

141.088

152.318

60,76

107,96

5,58

4

Ankaran

1

265.328

256.400

35,91

96,64

9,39

5

Postojnska
jama/Postojna
(Kras)
Lipica in Škocjanske
jame (Kras)
Nova Gorica

6

85.916

100.628

85,23

117,12

3,68

4

105.404

108.682

88,09

103,11

3,98

1

162.366

171.288

93,55

105,49

6,27

Vipavska dolina (brez
Nove Gorice)
Brda

5

34.847

40.326

80,95

115,72

1,48

34.419

69,84

6
7
7
8

1

SKUPAJ

34.717
2.586.353

2.731.381

99,14

1,26

105,61

100,00

Karakter Mediteranske Slovenije:
Mediteranska raznolikost, kraška
naravna čudesa.
Vabljiva in lahko dostopna
mediteranska mesteca, tesno povezana
z zelenim istrskim podeželjem,
podzemna čudesa svetovnega formata,
ki jih dopolnjujejo gastronomska
ponudba z vrhunskimi vini.
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Sekundarni/podporni
•
OUTDOOR
•
DOŽIVETJA
NARAVE
•
KULTURA
•
TURIZEM NA
PODEŽELJU
•
TOURING
•
POSEBNI
INTERESI
•
CRUSING &
YACHTING
•
IGRALNIŠTVO

Stran

PRODUKTI
Nosilni produkti
1. POSLOVNA SREČANJA & DOGODKI (celoletni
poslovni turizem – poslovni gostje na konferencah,
srečanjih, motivacijskih srečanjih in razstavah,
skupaj s podpornimi dogodki, ki privabijo
večdnevne goste)
2. SONCE & MORJE (tradicionalni sezonski
mediteranski produkt Sun & Beach, osnovan na
plažah, soncu, plavanju, sprostitvi, zabavi)
3. ZDRAVJE & DOBRO POČUTJE (celoletni produkt,
ki se osredotoča na wellness, sprostitev,
selfness/mindfulness in preventivo, z uporabo
naravnih zdravilnih dejavnikov in mediteranske
klime, speleoterapije itd.)

4. GASTRONOMIJA (kombinacija kulinarične
dediščine in sodobnih rešitev, ki odražajo številne
lastnosti t.i. mediteranske diete, prepletene z
alpsko in mednarodno kulinariko, v kombinaciji z
vrhunskimi vini in vinsko proizvodnjo)
DESTINACIJE
Vodilne destinacije
1.
Portorož/Piran (Slovenska Istra)
2.
Izola (Slovenska Istra)
3.
Koper (Slovenska Istra)
4.
Ankaran (Slovenska Istra)
5.
Postojnska jama/Postojna (Kras)
6.
Škocjanske jame in Lipica (Kras)
7.
Nova Gorica in Vipavska dolina
8.
Brda

Druge destinacije
•
Cerknica (Kras)
•
Štanjel (Kras)
•
Ajdovščina (Vipavska
dolina)
•
Vipava (Vipavska
dolina)
Vse navedene destinacije so
že vključene skozi vodilne
destinacije.

Stran

Današnje trženjske povezave destinacij potekajo na naslednje načine:
•
Slovenska Istra: Ankaran, Izola, Piran, Koper.
•
Kras: Kras: Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Sežana ter Zeleni kras: Bloke,
Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška Dolina, Pivka, Postojna – ki ga obravnavamo
kot zaokroženo območje in ne delimo v komunikaciji na 2 dela; vendar pa
promocija/trženjske aktivnosti poteka na način, da se izpostavljajo 3
opredeljene ikone, na katere se navezuje vsa ostala ponudba.
•
Nova gorica in Vipavska dolina (Ajdovščina, Vipava, Nova Gorica, Renče –
Vogrsko, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba).
•
Brda (pri čemer se Nova Gorica in Vipavska dolina ter Brda produktno in
promocijsko povezujejo).
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TOP 5 doživetij
1. Privlačna obmorska mesta Slovenske Istre: zgodovinski mesteci Piran in
Koper, riviera Portorož ter ribiška Izola s privlačnim zelenim istrskim
podeželjem.
2. Čudesa podzemnega kraškega sveta: Postojnska jama in Škocjanske jame
(UNESCO) in druge.
3. Lipica, ena najstarejših kobilarn na svetu, izvirna kobilarna za konje lipicance.
4. Sečoveljske soline, edinstvena solinska pokrajina, ki sodi med najlepše in
najstarejše še delujoče solin na svetu (kjer še vedno poteka tradicionalna
pridelava soli).
5. Slikovito kraško naselje Štanjel.
TRŽENJSKO ZAOKROŽENA GEOGRAFSKA OBMOČJA Z ZNAMKO
Na območju makro destinacije so bile vzpostavljene naslednje regije: Notranjskokraška regija/Zeleni kras, Obalno-kraška regija (začetek povezovanja, vendar RDO
ni bil vzpostavljen), medtem ko sta bili destinacija Vipavska dolina in Brda del
Goriške regije.
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MAKRO DESTINACIJA 3: Termalna Panonska Slovenija
VODILNE DESTINACIJE

26

920.805

966.884

Delež
tujih pren.
(2016)
42,04

Ptuj

1

145.700

142.887

47,80

98,07

4,47

2

125.235

130.500

34,80

104,20

4,08

4
5
6
7

Topolšica/Šoštanj in
Velenje (Šaleška
dolina)
Laško
Celje
Podčetrtek
Rogaška Slatina

1
1
1
1

235.969
51.847
317.995
223.584

257.718
51.649
337.499
227.408

47,92
73,13
39,11
81,13

109,22
99,62
106,13
101,71

8,06
1,62
10,56
7,12

8

Dobrna

1

106.516

119.375

24,93

112,07

3,74

9

Čatež (Posavje)

6

649.329

661.070

52,27

101,81

20,69

12

278.150

300.830

40,66

108,15

9,41

108.347
92.331
60.441

120.585
97.044
63.031

29,30
29,56
77,45
104,61

100,00

1

Moravske Toplice,
Radenci, Lendava
(Pomurje)

2
3

10

Novo mesto, Šmarješke
Toplice in Dolenske
Toplice (Dolenjska)

Število
občin

Dolenjske Toplice
Šmarješke Toplice
Novo mesto
SKUPAJ

Prenočitve
2015

3.055.130

Prenočitve
2016

3.195.820

Indeks
pren.
16/15
105,00

Delež
VD v
MD
30,25

Karakter Termalne Panonske
Slovenije:
Sprostitev, zdravje in polnjenje z
energijo.

1. ZDRAVJE & DOBRO POČUTJE (celoletni
produkt, ki se osredotoča na zdravje, preventivo,
wellness, sprostitev in termalna vodna doživetja
za obiskovalce vseh starosti)
2. GASTRONOMIJA (srčna gastronomija, ki
temelji na lokalni proizvodnji in receptih in ki jo
podpirajo kakovostna vina in pivo)
3. TURIZEM NA PODEŽELJU (celoletni turizem, ki
temelji na ponudbi turističnih kmetij, manjših
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Sekundarni/podporni
produkti
•
OUTDOOR
•
DOŽIVETJA NARAVE
•
KULTURA
•
POSEBNI INTERESI
(zidanice, arheološki
turizem, romarski
turizem idr.)

Stran

PRODUKTI
Nosilni produkti

9

Romantični mozaik ravnic, gričev,
vinogradov in gradov, prepreden s
termalnimi izviri, je odlična izbira za
vse, ki iščejo zdravje, sprostitev,
aktivne počitnice in srčno kulinariko.

ponudnikov in zidanic ter na avtentičnih
doživetjih podeželja)
DESTINACIJE
Vodilne destinacije
Druge destinacije
1.
Moravske Toplice, Radenci, Lendava
•
Žalec
(Pomurje)
•
Murska Sobota (Pomurje)
2.
Ptuj
•
Jeruzalem (Pomurje)
3.
Šoštanj/Topolšica in Velenje (Šaleška
•
KP Goričko (Pomurje)
dolina)
•
Krško (Posavje)
4.
Laško
•
Sevnica (Posavje)
5.
Celje
•
Haloze7 Slovenske
6.
Podčetrtek
Gorice in Jeruzalemsko7.
Rogaška Slatina
Ormoške gorice
8.
Dobrna
Vse navedene destinacije,
9.
Čatež in Posavje6
razen Žalca, so že vključene
10. Novo mesto, Šmarješke Toplice in
skozi vodilne destinacije.
Dolenjske Toplice (Dolenjska)

6 Destinacija se obravnava kot regija Posavje, pri čemer je zaradi prepoznavnosti izpostavljena znamka Čatež (regijo
tvorijo občine Krško, Brežice, Sevnica, Radeče, Kostanjevica na Krki ter Bistrica ob Sotli).
7 Haloze pokrivajo območje občin Cirkulane, Majšperk, Makole, Podlehnik, Videm pri Ptuju, Zavrč in Žetale. Skupaj s
Slovenskimi goricami in Jeruzalemsko-Ormoškimi goricami se povezujejo s Ptujem in tvorijo zaokroženo destinacijo
prihoda.
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Stran

TOP 5 doživetij
1. Zdravje, preventiva, wellness in termalni oddih v slovenskih naravnih
zdraviliščih in termalnih centrih.
2. Svetovno znane zdravilne mineralne pitne vode (Radenska in Donat mg)
in priznani naravni zdravilni dejavniki z dokazanimi učinki: termalne in
mineralne vode, mineralni peloidi, šota ...
3. Odkrivanje bogate dediščine gradov, dvorcev, kartuzij in zgodovinskih mest.
4. Avtentična gastronomija, ki jo ponudijo gostitelji na turističnih kmetijah in v
družinskih gostilnah.
5. Aktivni termalni in zeleni oddih: bivanje v termah, na turističnih kmetijah,
v glampingu in drugih manjših butičnih nastanitvah, dobro počutje, aktivno
odkrivanje narave (npr. Dolina reke Krke, Goričko itd.) in kulture, kolesarjenje,
pohodništvo, golf in druge aktivnosti.
TRŽENJSKO ZAOKROŽENA GEOGRAFSKA OBMOČJA Z ZNAMKO
Na območju makro destinacije so bile vzpostavljene naslednje turistične regije
(RDO-ji):
•
Pomurje (RDO Pomurje): Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik,
Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma,

10

Opomba: Destinacija Rogla – Pohorje je temeljno vključena v
Alpsko Slovenijo, vendar pa se Zreče kot termalna destinacija
vključujejo tudi v Termalno Panonsko Slovenijo. Destinacija
Novo mesto se vključuje tudi v aktivnosti makro destinacije
Osrednja Slovenija & Ljubljana. V makro destinacijo Termalna
Panonska Slovenija pa se smiselno vključuje tudi Maribor.

•

•

•

•

•

Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci,
Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče,
Velika Polana, Veržej.
Spodnje Podravje (RDO Bistra, znamka Visit Ptuj): Ptuj, Hajdina,
Markovci, Gorišnica, Dornava, Kidričevo, Destrnik, Trnovska vas, Sv. Andraž v
Slovenskih goricah, Juršinci, Videm, Zavrč, Podlehnik, Žetale, Majšperk,
Cirkulane, Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Gre za 4 znamke: Ptuj,
Jeruzalem Ormož, Haloze in Slovenske gorice.
Osrednja Štajerska (RDO Osrednja Štajerska): Cerkvenjak, Duplek, HočeSlivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, Maribor, Miklavž na
Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob
Dravi, Sl. Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta
Trojica v Slovenskih goricah, Šentilj.
Savinjska regija/Dežela Celjska (RDO Dežela Celjska): Regijo sestavljajo
3 regije: Celjska (Celje, Dobrna, Laško, Štore, Vojnik); Spodnjesavinjska
(Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec); Dravinjska (Slovenske
Konjice, Vitanje, Zreče); Obsotelje in Kozjansko: Dobje, Kozje, Podčetrtek,
Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah).
Posavje (RDO Posavje): Krško, Brežice, Sevnica, Radeče, Kostanjevica na
Krki ter Bistrica ob Sotli.
Jugovzhodna Slovenija (RDO Jugovzhodna Slovenija): Regijo so
sestavljale 3 geografsko povezane enote: Dolenjska (Novo mesto, Šentjernej,
Šmarješke Toplice, Dolenjske Toplice, Škocjan, Straža, Mirna peč, Miren,
Trebnje, Šentrupert, Mokronog, Žužemberk), Kočevsko-Ribniško (Kočevje,
Ribnica, Sodražica, Loški potok, Kostel, Osilnica) in Bela krajina (Semič,
Črnomelj, Metlika) – slednji enoti sta zdaj v makro destinaciji Osrednja Slovenija
& Ljubljana, Dolenjska pa ostaja v Termalni Panonski Sloveniji.

Stran

11

Trženjske povezave v tej makro destinaciji potekajo na način, kot je
opredeljeno v okviru »Vodilnih destinacij« - večinoma so destinacije
opredeljene ožje, širše zgolj v primeru Pomurja in Posavja (kjer je nosilec
destinacije na ravni nekdanjih turističnih regij). Širše povezave, ki so bile
vzpostavljene v okviru turističnih regij, se nadaljujejo tudi preko Maribora
(Maribor – Pohorje) in Ptuja (območje Spodnjega Podravja – poleg Ptuja
še Jeruzalem Ormož, Slovenske Gorice in Haloze).
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MAKRO DESTINACIJA 4: Osrednja Slovenija & Ljubljana
VODILNE
DESTINACIJENE

Število
občin

Prenočitve
2015

Prenočitve
2016

1.277.106

1.437.348

97,48

112,55

DELEŽ
VD v
MD
84,98

1

Ljubljana (regija

26

2

Osrednja Slovenija)8
Kamnik

1

55.790

65.488

66,30

117,38

3,87

3
4

Cerklje na Gorenjskem

1

53.174

61.099

85,04

114,90

3,61

Bela krajina

3

60.305

56.823

28,49

94,23

3,36

5

Kočevsko

3

29.653

29.995

52,56

101,15

1,77

6

Škofja Loka
(Poljanska in Selška
dolina)
Idrija

4

21.211

23.939

76,68

112,86

1,24

1

14.525

16.737

41,26

115,23

0,99

111,88

100,00

SKUPAJ

1.511.764

1.691.429

Delež tuje
pren.
(2016)

Indeks
pren.
16/15

Karakter Osrednje Slovenije &
Ljubljane:
Živahna prestolnica z neokrnjeno in
lahko dostopno naravo na pragu – kjer
se srečata kultura in narava.
Kultura in umetnost, tisoče vrhunskih in
uličnih predstav in dogodkov, nakupovanje
in dinamična urbana kulinarična scena, le
nekaj korakov stran pa narava z bogato
ponudbo aktivnosti in avtentičnih doživetij
podeželja.

1. POSLOVNA SREČANJA & DOGODKI (celoletni
poslovni turizem – poslovni gostje na konferencah,
srečanjih, motivacijskih srečanjih in razstavah, skupaj s
podpornimi dogodki, ki privabijo večdnevne goste)
2. MESTA & KULTURA (city break, bogata zgodovina,
festivalsko in prireditveno dogajanje, sodobna in
alternativna umetnost, odkrivanje mest)
3. TOURING (Ljubljana kot mesto za odkrivanje makro
destinacije in Slovenije)
4. GASTRONOMIJA (preplet urbane kulinarike in
kulinarike na podeželju)
DESTINACIJE
Vodilne destinacije
Druge destinacije
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Sekundarni/podpo
rni
•
OUTDOOR
•
DOŽIVETJA
NARAVE
•
NAKUPOVANJE
•
POSEBNI
INTERESI
(opazovanje
medveda, fotolov
itd.)
•
IGRALNIŠTVO

Stran

PRODUKTI
Nosilni produkti

•
Domžale (regija
Ljubljana (regija Osrednja Slovenija9)
OS)
Kamnik10 (regija Osrednja Slovenija)
•
Vrhnika (regija
Cerklje na Gorenjskem11
OS)
Bela krajina12
•
Srce Slovenije16
Kočevsko13, UNESCO
•
Zasavje
Škofja Loka 14 in Idrija, UNESCO (kot dve
15
UNESCO mesti)
TOP 5 doživetij
1. Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016 in kulturna prestolnica Slovenije:
Plečnikova Ljubljana, zelena Ljubljana, aktivna Ljubljana, kulturna Ljubljana,
športna Ljubljana, več kot 10.000 prireditev letno.
2. Zgodovinsko jedro Kamnika in pastirska dediščina Velike planine, ki ju
povezuje ljubezenska zgodba trniča.
3. Kočevsko, najbolj naravno ohranjeni del Slovenije; skrivnosti neokrnjene
narave in bogata kulturna dediščina.
4. Krajinski park Ljubljansko barje, naravno področje močvirij in šotišč, znano
po redkih živalskih in rastlinskih vrstah ter po ostankih prazgodovinske kulture
Koliščarjev (UNESCO).
5. Bela krajina s Kolpo, EDEN destinacija.
TRŽENJSKO ZAOKROŽENA GEOGRAFSKA OBMOČJA Z ZNAMKO
Na območju so bile vzpostavljene naslednje turistične regije (RDO-ji): regija
Osrednja Slovenija in Zasavje, medtem ko sta bili Bela krajina in Kočevsko del
Jugovzhodne Slovenije. Od regij aktivno deluje Osrednja Slovenija, omejeno
Zasavje, kot zaokroženi destinaciji prihoda sta se okrepili destinaciji
Kočevsko in Bela krajina.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stran
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Model vzpostavitve makro destinacij in način dela z vodilnimi destinacijami
prikazujemo v nadaljevanju.

9

Pod regijo poleg Ljubljane (MOL) spada še 25 občin: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol
pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Ljubljana, Logatec, LogDragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika.
10 Kamnik se povezuje tudi v okviru Kamniško-Savinjskih Alp (Alpska Slovenija).
11 Cerklje na Gorenjskem se povezujejo tudi v okviru Kamniško-Savinjskih Alp (Alpska Slovenija).
12 Bela krajina pokriva območje občin Črnomelj, Metlika in Semič.

13 Kočevsko pokriva območje občin Kočevje, Kostel in Osilnica.
14 Škofja Loka na trgu nastopa kot zaokroženo območje 4 občin: Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri
(mesto Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino).
15 Škojo Loko in Idrijo obravnavamo kot 1 destinacijo – 2 UNESCO mesti, saj posamezno ne izpolnjujeta kriterijev
glede števila prenočitev. Organizacijsko ima vsako mesto/destinacija svojo DMMO organizacijo.
16 Srce Slovenije pokriva območje občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.
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MODEL MAKRO DESTINACIJ
Model makro destinacij postane izredno pomembna platforma v delovanju
STO, z namenom:
1. Bolj učinkovito komuniciranje in promocija na krovni ravni slovenskega
turizma.
2. Osnova za krepitev vertikalnih povezav od krovne do destinacijske ravni.
3. Okrepljeno razvojno-izobraževalno delo z destinacijami za pospeševanje
razvoja in konkurenčnosti produktov.
Temelj modela je opredelitev partnerjev na lokalni ravni (to so DMMO, ki upravljajo
destinacije, ki so opredeljene v modelu kot »Vodilne destinacije«). Opredeljene
»Vodilne destinacije« (skupaj jih je 34) skupaj opravijo 10.840.993
prenočitev (podatek SURS za leto 2016), kar predstavlja 97 % vseh
prenočitev v Sloveniji. S tem je model izredno reprezentativen (ne pokrije zgolj
nekaj močnih destinacij, temveč praktično vse generatorje nočitev) – tuja praksa kaže,
da je priporočljiv delež vodilnih destinacij 80 %.

Stran
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Shema: Prikaz obsega prenočitev vodilnih destinacij po makro destinacijah
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Shema: Prikaz sezonskosti po makro destinacijah (delež 4 poletnih mesecev)

PRVIČ: Makro destinacije za bolj učinkovito komuniciranje in promocijo na
krovni ravni slovenskega turizma.
•

•

•

•

•

Temeljni namen makro destinacij je učinkovitejša promocija in
komuniciranje Slovenije na tujih trgih, v fazi raziskovanja tujega turista
(druga faza nakupne poti – glej Shemo v nadaljevanju).
Tudi na tem mestu poudarjamo, da Slovenija z vidika tujega turista še
vedno predstavlja eno destinacijo prihoda (in ne štiri ločene).
V letu 2018 se bo sistem postopno in smiselno implementiral v vsa ključna
promocijska orodja STO (nadgradnja predstavitev na www.slovenia.info,
prenova krovne brošure z vključitvijo koncepta 4 makro destinacij itd.).
Makro destinacije so oblikovane produktno (izkustveno) in ne teritorialno
– vsaka že v osnovi jasno komunicira tip produkta, ponudbe in doživetij
(hkrati pa so z opredelitvijo nosilnih produktov vzpostavljene razvojne in trženjske
produktne prioritete), pri tem pa so zgolj za lažjo prostorsko predstavo (in zaradi
»poslovnega modela« povezovanja) opredeljene tudi geografsko.
Prav produktni vidik je tisti, ki je v ospredju razvojnih in promocijskih
aktivnosti (opredelitev prioritetnih produktov za izbrane ciljne segmente
po ciljnih trgih). Na produktnem področju poteka tesno in stalno delo z
obstoječimi produktnimi združenji (STO oblikuje partnerstva z nosilci, pomembnimi
na nacionalni oziroma makroregijski ravni ter z destinacijami).

Stran
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Shema: Pomen ravni glede na fazo nakupne poti turista
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DRUGIČ: Makro destinacije kot osnova za krepitev vertikalnih povezav od
krovne do destinacijske ravni.

•

•

TRETJIČ: Okrepljeno razvojno-izobraževalno delo
pospeševanje razvoja in konkurenčnosti produktov.

z

destinacijami

za

Makro destinacije so hkrati osnova za razvojno produktno delo (na STO
vzpostavitev »Razvojne akademije«, na MGRT pa steber »Razvoj turizma.
Aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru modela makroregij, so razvojno-izobraževalne
aktivnosti na naslednjih področjih: razvoj produktov, izboljševanje konkurenčnosti
produktov (kakovost), strateški management destinacije, management izkušnje
obiskovalca na destinaciji, nosilne zmogljivosti destinacije itd. Vsebine se bodo
konkretizirale v sodelovanju s partnerji, na osnovi njihovih potreb in izpostavljenih
izzivov. Proces bo zastavljen na daljši rok in bo potekal kot skupinski proces (skupne
izobraževalne vsebine), ob aktivnem procesu podpore (coachinga).

17 Obveznosti »Vodilnih destinacij«, s katerimi bo STO jeseni 2017 (za leti 2018 in 2019)
podpisal partnerski dogovor o sodelovanju, so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podpis destinacijskega partnerskega dogovora s STO (2-letno obdobje; vezano na Program dela STO),
aktivna udeležba na koordinacijskih sestankih (v 1. fazi koordinacija s strani STO),
priprava strateških usmeritev za MR skupaj s STO in sodelovanje pri Programu dela STO,
sodelovanje pri rednih aktivnostih (vključitev v redna orodja STO) in dodatnih aktivnostih (dodatne
kampanje MD – partnerske aktivnosti) - potrditev ključa financiranja partnerskih aktivnosti,
priprava vsebin (zgodbe, doživetja, foto, video …),
sodelovanje v razvojnih/izobraževalnih aktivnostih,
uporaba znamke I feel Slovenia, v skladu s sprejeto arhitekturo in vsebinskimi smernicami,
povezovanje in vključevanje drugih destinacij in doživetij,
aktivno sodelovanje in delo na razvojnih aktivnostih,
način delovanja: odzivnost, transparentnost (redno ažuriran profil/osebna izkaznica destinacije: statistika,
produkti, segmenti, aktivnosti, finančni načrt DMO …).
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•

Makrodestinacijska raven se jasno in operativno umešča v organizacijski
in komunikacijski model STO in predstavlja osnovno platformo za krepitev
povezav do destinacij.
STO je v letu 2017 pristopil k vzpostavitvi sistema (trženjske – produktne in
promocijske) koordinacije makroregij, le-te pa se lahko tudi formalno organizirajo
(srednjeročno do dolgoročno), v odvisnosti od interesa partnerjev in trženjske
smiselnosti.
Koordinacija poteka od STO do opredeljenih nosilcev/partnerjev po
vodilnih destinacijah17 (vsaka vodilna destinacija ima 1 partnerja, ki deluje po
principu DMMO), z aktivnim vključevanjem in sodelovanjem obstoječih
produktnih združenj.
Temelj koncepta dela predstavljajo skupna periodična delovna srečanja po
makro destinacijah.

Stran

•

