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POVZETEK

Vse ostrejša svetovna konkurenca močno vpliva na razvoj današnjega turizma kot pomembne

gospodarske dejavnosti. Slovenija išče svoje priložnosti na globalnem turističnem trgu kot

raznolika, kulturno in naravno bogata, avtentična ter sonaravno naravnana destinacija s

specializirano ponudbo. Zavarovana območja, naravne znamenitosti, vrednote in kulturna

dediščina predstavljajo pomembno osnovo za razvoj turizma tako v Sloveniji kot tudi na

Gorenjskem. Razvoj turizma na Gorenjskem, ki sodi v osrčje in na obrobje Triglavskega

narodnega parka, močno opredeljuje oziroma usmerja zakonodaja. Za uspešnejšo valorizacijo

naravnih in kulturnih vrednot v turistične namene je treba, ob upoštevanju načel sonaravnega

razvoja, zagotoviti bolj enakopravno obravnavo funkcije varovanja in razvoja. Na podlagi

analize turistične ponudbe je bilo ugotovljeno, da je za povečanje konkurenčnosti gorenjskega

turizma treba spodbujati razvoj in trženje sonaravnega turizma, ki temelji na ekonomski

uspešnosti turističnega poslovanja ter je hkrati prizanesljiv do naravnega, kulturnega in

socialnega okolja.

Ključne besede: turizem, destinacija, kulturna dediščina, valorizacija, sonaravni razvoj,

turistična ponudba, konkurenčnost, vrednote, okolje.

SUMMARY

The increasing world competition is factor with severe effects on the today's tourism as a

major economic activity. As a diverse, authentic and sustainability-oriented destination with a

rich cultural and natural heritage and a specialised offer, Slovenia seeks its opportunities on

the global tourism market. The protected areas, natural sights, values and cultural heritage

present an important basis for the development of tourism both in Slovenia and in the

Gorenjska region. The development of tourism in the Gorenjska region, which is located in

the heart and outskirts of the Triglav National Park, is defined and directed by the legislation.

To improve the valorisation of the natural and cultural values for the purposes of tourism, it is

necessary to consider the principles of sustainable development and ensure a more equal

treatment of the protection and development functions. Based on the analysis of the tourism

offer it was established that the increase in the competitiveness of the Gorenjska's tourism

strongly depends on the promotion of the development and marketing of sustainable tourism,

which is based on the economic success of the tourism operations and is simultaneously

undemanding towards the natural, cultural and social environment.

Keywords: tourism, destination, cultural heritage, valorisation, sustainable development,

tourism offer, competitiveness, values, environment.

UDK: 338.483(497.452)(043.2)
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1 UVOD

Turizem je dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja. Z

ekonomskega vidika postaja ena najpomembnejših in najhitreje se razvijajočih gospodarskih

panog ne glede na ekonomsko razvitost, kulturno različnost in politično usmerjenost države.

Je pomemben dejavnik razvoja storitvenih dejavnosti in spodbujevalec novih naložb v

gospodarstvu. Sodobni turizem se je razvil v množičen pojav tako med prebivalstvom

sorazmerno visoko razvitih držav sveta kakor v zadnjem času tudi v številnih manj razvitih

državah, katerih naravne in kulturne vrednote privlačijo mednarodne tokove (Florjančič,

Jesenko in Benčič 1998, 13).

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč

Slovenija s svojo majhnostjo in neprepoznavnostjo ne more konkurirati velikim, turistično

uveljavljenim državam, zato mora iskati svoje priložnosti v kakovostni ponudbi zunaj glavne

letne sezone, kot pestra kulturno in naravno bogata dežela aktivnega oddiha. Njen geografski

položaj v osrčju Evrope predstavlja pomembno konkurenčno prednost, ki pa jo zaenkrat še ne

izkoriščamo dovolj. Zaradi svoje osrednje lege v Evropi je izrazito tranzitna država.

Zajemanje tranzitnih gostov in njihovo spreminjanje v stacionarne goste je pomembna

poslovna priložnost slovenskega turizma. Pri razvijanju novih turističnih proizvodov bi morali

slediti načelom edinstvenosti, posebnosti in inovativnosti. Priložnosti Slovenije na globalnem

trgu so v kakovostni ponudbi, lahki dostopnosti, ponudbi zunaj glavne sezone, kulturnem in

naravnem bogastvu in specializirani ponudbi aktivnega oddiha.

Osnovni trženjski pristop temelji na dejstvu, da proučujemo, spremljamo in raziskujemo

družbene potrebe, zlasti plačilno sposobno povpraševanje. Na osnovi tega razvijamo in

proizvajamo tiste proizvode in storitve, ki jih lahko ponudimo oziroma prodamo potrošnikom,

pri katerih smo ugotovili konkretne potrebe in povpraševanje (Devetak 2000, 2). V zadnjih

letih se je zelo spremenila struktura potreb in turistično povpraševanje na svetovnem tržišču.

Povpraševanje se vedno bolj usmerja na krajše dopuste, pravzaprav na izlete, ki se večkrat

letno ponavljajo v isti ali drugi kraj, imeti pa morajo tudi pestro kulturno, športno in

tradicionalno vsebino (Florjančič in Jesenko 1997, 204). S pravočasnim proučevanjem

ponudbe in povpraševanja je mogoče ustrezno oblikovati trženjske aktivnosti za

zadovoljevanje domačih in tujih gostov. Za povečanje obsega turističnega prometa je treba

najprej proučiti prodajne potenciale in navade bodočih turistov. Za uspešno tržno

komuniciranje pa je nujna predvsem kakovostna storitev in ustrezno usposobljen ter motiviran

kader. Odnos turističnih delavcev do gostov je pomemben del turistične ponudbe. Podjetje ali

posameznik je lahko uspešen le takrat, ko bo v bodočem turistu zbudil njegove skrite

nezadovoljene potrebe in se s tem dotaknil njegove psihe, ki odločilno vpliva na njegove

odločitve. Bistvo uspeha je v zadovoljstvu gostov, izvajalcev storitev in lastnikov kapitala.
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1.2 Namen in cilji diplomske naloge

Namen diplomske naloge je na podlagi analize turistične ponudbe Gorenjske prepoznati

priložnosti za oblikovanje novih integralnih turističnih proizvodov in definirati promocijske

aktivnosti, ki so nujne za njihovo oživitev.

Cilji naloge so:

• preučitev teoretičnih izhodišč za uspešno trženje storitev;

• opredelitev osnovnih pojmov v turizmu;

• analiziranje turistične ponudbe;

• oblikovanje turističnih proizvodov;

• promoviranje novih proizvodov.

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge

Pri pripravi teoretičnega dela diplomske naloge so uporabljene metoda analize za

razčlenjevanje vsebin strokovne literature na temo trženja turističnih storitev, metoda sinteze

in metoda kompilacije za preučevanje in združevanja znanja iz dostopne splošne in strokovne

literature ter dostopnih virov na temo managementa in trženja v turizmu.

V praktičnem delu sta uporabljeni metoda intervjuja in metoda komparacije, kjer so

ugotovitve iz prakse primerjane s teoretičnimi podlagami. Intervjuvani so bili štirje

predstavniki turističnih destinacij, in sicer predstavniki Zavoda za turizem Kranj, LTO

Blegoš, Zavoda za pospeševanje turizma Turizem Bled, LTO Kranjska Gora in LTO Bohinj.

Rezultati bodo predstavljeni v pisni obliki.

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema

Predpostavlja se, da bo dostopne dovolj strokovne literature s področja trženja in

managementa v turizmu. Obstoječe statistične podatke bodo pridobljene iz javnih baz, ki so

dostopne prek spleta. Omejitve predstavljajo lahko pomanjkanje tržnih analiz in nepovezana

organiziranost turističnih subjektov.



3

2 OSNOVNI POJMI V TURIZMU

Turizem je pojem, pod katerim se običajno razume potovanje zaradi razvedrila in oddiha ter

njegove spremljajoče dejavnosti. Je splet pojavov in odnosov, povezanih z aktivnostjo oseb,

ki potujejo in bivajo v krajih zunaj svojega stalnega bivališča, neprekinjeno do največ enega

leta, zaradi preživljanja prostega časa, zabave in poslovnih zadev. Turizem je gospodarska

terciarna dejavnost, ki zajema vse posle in odnose, povezani s potovanji in začasnim bivanjem

ljudi izven njihovega prebivališča zaradi dopusta, zdravljenja, zabave in občudovanja

naravnih lepot ter kulturne dediščine (Florjančič in Jesenko 1997, 185).

2.1 Turizem

Prvo znanstveno definicijo turizma sta leta 1942 postavila Krapf in Hunziker. Turizem sta

opredelila kot celoto odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja tujcev v

nekem kraju, v kolikor to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni povezano s pridobitno

dejavnostjo (Mihalič 2008, 7). Danes je splošno uveljavljena Santgallenska definicija turizma,

ki pravi, da je turizem celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja ter bivanja

oseb, za katere kraj zadrževanja ni stalno bivališče niti kraj zaposlitve.

Turizem opredeljuje široka paleta pojavov in akterjev ter njihovih medsebojnih odnosov,

povezanih s povpraševanjem in ponudbo storitev na turističnem trgu ter v konkretnem

geografskem prostoru. Predpogoj za nastanek oz. razvoj turizma in z njim povezanih

dejavnosti je obstoj turističnega povpraševanja na eni strani ter turističnih privlačnosti in

ustrezen management na drugi strani. Turistična dejavnost močno vpliva tudi na druga

gospodarska in negospodarska področja (promet, trgovina, živilska industrija, kmetijstvo,

znanost, šport, kultura, izobraževanje idr.). V turizmu se trži tudi okolje (narava in kulturna

dediščina), kakovost življenja prebivalcev in odnos države ter njenih prebivalcev do gostov. V

zadnjem času se vse več turistov usmerja v kakovostni turizem, kjer želijo preživeti aktiven

dopust, z možnostjo spoznavanja novih, drugačnih stvari. Razvoj turizma ponuja tudi

možnosti odpiranja novih delovnih mest in dvig kakovosti življenja prebivalstva.

Z boljšimi življenjskimi razmerami, standardom, kulturo in osveščenostjo se pri ljudeh

pojavijo nove potrebe. To pa je osnova za pojav novih želja. Na trende povpraševanja

turistične organizacije takoj odgovorijo z novo razširjeno turistično ponudbo. Turistična

ponudba, glede na hierarhijo potreb, postaja vedno bolj nujnost in vse manj prestiž, turizem

pa vse bolj občutljiv na zahteve okolja ter individualne želje potrošnika, ob tem pa tudi vse

bolj prilagodljiv in segmentiran. Sodobni turisti so izkušeni, neodvisni, prilagodljivi in

okoljsko zavedni, usmerjeni v kulturne ter naravne privlačnosti destinacij.
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Moderni turizem se je razvil v množičen pojav tako med prebivalstvom sorazmerno visoko

razvitih držav sveta, kakor tudi v številnih manj razvitih državah, ki imajo naravne in kulturne

vrednote, ki privlačijo ter omogočajo razvoj različnih vrst turizma.

Vrste turizma ločimo glede na (Mihalič 2008, 9–16):

• smer gibanja (emitivni in receptivni turizem);

• državljanstvo (državni in mednarodni turizem);

• čas bivanja (vikend, enodnevni in tranzitni turizem);

• sezono (sezonski in izvensezonski turizem);

• na motiv (poslovni, verski, študijski turizem idr.);

• organizacijo (organizirani in individualni);

• ekološko škodljivost (ekološko škodljiv ali masovni in ekološko neškodljiv ali

individualni turizem).

Emitivni turizem (ang. outgoing) je nastal v povezavi z izrazom emisija (oddajanje,

odpošiljanje, izžarevanje) in se nanaša na potovanje turistov iz kraja stalnega bivanja.

Receptivni turizem (ang. incoming) je nastal v povezavi z izrazom recepcija, ki pomeni

sprejemanje gostov in se nanaša na sprejemanje potnikov oziroma turistov v turističnem

kraju. Glede na to, katera vrsta turizma z vidika posamezne regije ali države prevladuje, se

razlikujejo emitivne in receptivne regije ter države.

2.2 Turistični trg

Trg je stik med kupci in ponudniki, kjer se v odnosu med ponudbo in povpraševanjem

oblikuje cena (Mihalič 2008, 201). Na turističnem trgu je razvita vloga turističnih

posrednikov, ki povezujejo prostorsko ločeno povpraševanje in ponudbo.

Glavne značilnosti turističnega trga so (Planina in Mihalič 2002, 155):

• prostorska ločenost turističnega povpraševanja in ponudbe ter vloga turističnih

posrednikov;

• raznovrstnost turistične ponudbe in povpraševanja;

• visoka cenovna elastičnost turističnega povpraševanja in nizka cenovna elastičnost

turistične ponudbe;

• sezonska spremenljivost turističnega povpraševanja in ponudbe;

• slaba organiziranost turističnega trga in vloga turističnih posrednikov;

• velika konkurenca med ponudniki in integracijskimi procesi.

Količina ponudbe in povpraševanja se močno razlikujeta v času ter prostoru. Ponudba se le

težko prilagaja potencialnemu povpraševanju, realno povpraševanje pa je v celoti odvisno od

trenutne ponudbe. Za novejše oblike turizma je značilno, da aktivno ustvarjajo povpraševanje
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in da se je turistična ponudba z izgradnjo turističnih objektov lokacijsko približala

potencialnemu povpraševanju (Planina in Mihalič 2002, 107).

2.2.1 Turistična ponudba

Turistično ponudbo sta znanstveno opredelila Hunziker in Krapf že leta 1942, kot tisto

količino turističnih dobrin, ki so jo ponudniki pripravljeni prodati pri dani ravni cen in pri

danem stanju deviznih tečajev (Mihalič 2008, 147). Planina deli turistično ponudbo na

primarno in sekundarno (Mihalič 2008, 150).

Primarna turistična ponudba

Primarna turistična ponudba obsega tiste dobrine, ki niso proizvod dela ali jih človek ne more

več proizvajati v enaki kakovosti in z enako uporabno vrednostjo. Če primarne ponudbe ne bi

bilo, se turistično povpraševanje sploh ne bi oblikovalo. Najboljši dokaz je sezonsko

spreminjanje turističnega povpraševanja. Primarna ponudba so naravne in antropogene

dobrine, ki jih sekundarna ponudba ovrednoti ter jih naredi uporabne za turiste.

Naravne dobrine, kot so podnebje, gore, jezera, morje, vrelci, podzemne jame, vegetacijska

odeja in oblika pokrajine, niso proizvod dela. Njihova količina in kakovost sta dani po naravi,

samo na določenem mestu in v določenem času. Teh dobrin človek ne more niti proizvajati

niti vplivati na njihovo kakovost (Planina in Mihalič 2002, 113).

Antropogene dobrine so vse tiste dobrine, ki so proizvod človekovega dela, vendar jih je

človek naredil v bližnji ali daljni preteklosti in jih danes ni več možno proizvajati z enako

uporabno vrednostjo ter v enaki kakovosti (kulturni in zgodovinski spomeniki ter

znamenitosti).

Sekundarna turistična ponudba

Sekundarna turistična ponudba (hoteli, ceste, letališča, prireditve) je dopolnilo in nujnost, ki

omogoča uporabo dobrin primarne ponudbe. Zajema tiste turistične dobrine, ki so proizvod

dela in jih človek ob drugih nespremenjenih okoliščinah še vedno lahko proizvaja v zahtevani

kakovosti in z enako uporabno vrednostjo. Obsega tako proizvodne zmogljivosti kot tudi

same proizvode in storitve, ki pridejo na trg.

Sestavljajo jo:

• osnovna infrastruktura (komunalna in osnovna prometna ureditev, kanalizacija, električna

in plinska napeljava itd.);

• turistična infrastruktura (hoteli, marine, športna igrišča, prostori turističnih agencij itd.);

• turistična superstruktura (storitve v gostinstvu, agencijah, trgovini, transportu …).
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Oba dela turistične ponudbe sta med seboj tesno povezana in soodvisna. Naravne ali kulturne

privlačnosti so brez ustrezne infrastrukturne podpore za turiste nezanimive, saj jih le s težavo

uporabljajo. Prav tako tudi sekundarna turistična ponudba brez privlačnosti ni zanimiva za

turista.

Turistična valorizacija je postopek ovrednotenja dobrin primarne ponudbe. S tem se

privlačnosti preoblikujejo v del ponudbe, ki nastopa na trgu in tam posredno dobi svojo ceno

(Mihalič 2008, 152).

2.2.2 Turistično povpraševanje

Turistično povpraševanje sta Hunziker in Krapf leta 1942 opredelila kot tisto količino

turističnih proizvodov, ki jih turist želi potrošiti pri dani ravni cen ali pri danem stanju

deviznih tečajev (Mihalič 2008, 150).

Brekić pravi, da je turistično povpraševanje količina turističnih dobrin, storitev in blaga, pa

tudi kulturnih vrednot, ki jih turisti želijo po primerni ceni in ustreznem deviznem tečaju.

Višji življenjski standard, boljša kakovost življenja in več prostega časa pogojujejo večje

turistično povpraševanje. Pri sodobnih ljudeh se pojavlja želja po turističnih potovanjih in

rekreaciji ter ohranjanju kondicije (Florjančič in Jesenko 1997, 186). V turistično

povpraševanje je zajeta tista količina turističnih dobrin (naravnih in antropogenih), ki jih je

turist pripravljen porabiti, in ne količina, ki jo turist dejansko porabi. V tem obstaja

pomembna količinska in tudi časovna razlika. Pri opredelitvi turističnega povpraševanja se

pojavi problem, kako izmeriti količino dobrin in kako izmeriti višino cen.

Količino dobrin najlažje izmerimo s količino sredstev, ki so na razpolago za turistično

potrošnjo, ali pa so bila v ta namen tudi dejansko porabljena. Ta količina ni vselej znana, zato

lahko količino povpraševanja izmerimo tudi s količino turističnega prometa, to je s številom

vstopov v državo ali s številom prenočitev.

Cene za turistične dobrine je težje opredeliti. Ker so turistične dobrine zelo heterogene, ni

dovolj upoštevati samo cene za gostinske storitve, za penzion ali prenočitev, pač pa cene za

vse dobrine, ki jih turist uporablja. To je zelo težko ugotoviti. Prav zaradi tega se prikaz

značilnosti turističnega povpraševanja poenostavlja, tako, da se primerja število prenočitev s

ceno za prenočitev.

Turistična potreba, glede na prioriteto v hierarhiji potreb, postaja vedno bolj nujnost in vse

manj prestiž. Zato štejemo turistično potrebo, z vidika zdravstva, rekreacije in kulture, za

nujno potrebo sodobnega časa (Florjančič in Jesenko 1997, 186). Na splošno je potreba ali

želja po nekem blagu eden izmed dejavnikov povpraševanja. Hiter ter družbeno in časovno

reguliran življenjski ritem povzroča posameznikovo potrebo po psihični in fizični sprostitvi.
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Rešitev vseh teh pojavov naj bi bil turizem, kot osvobajajoča oblika prostega časa izven

vsakodnevnega sveta.

Turistično povpraševanje je funkcija:

• potrebe po potovanju in bivanju zunaj stalnega bivališča;

• količine in kakovosti naravnih in kulturnih dobrin;

• količine finančnih sredstev, ki izvirajo iz dohodka in so na razpolago za turistično

potrošnjo;

• količine prostega časa za potovanje in bivanje zunaj stalnega bivališča;

• subjektivnih faktorjev;;

• cen za turistične storitve.

Vsi omenjeni dejavniki so medsebojno povezani in drug od drugega odvisni.

2.3 Turistična destinacija

Bieger trdi, da turistična destinacija označuje geografski prostor, ki ga turisti izberejo za svoj

cilj potovanja. Ta geografski prostor vsebuje vse, kar potrebuje turist za bivanje, preskrbo in

razvedrilo (Mihalič 2008, 160). Konečnikova (2007, 116) zgornjo definicijo opredeljuje kot

ozko pojmovanje neke turistične destinacije, saj zajema le geografski prostor z vidika

potencialnega turista. Turisti zagotovo predstavljajo pomembne deležnike turistične

destinacije, vendar pa ne predstavljajo edine interesne skupine pri oblikovanju, razvijanju,

soustvarjanju in razvoju turistične destinacije. Mednje spadajo tako lokalni prebivalci,

turistični sektor, vlada in javni sektor kot tudi vsi ostali deležniki, ki kakorkoli pomagajo pri

managementu turistične destinacije. Tako je mogoče po mnenju Jančiča (Konečnik 2007, 116)

ugotoviti, da turistična destinacija ni le geografski prostor, ampak njegova nadgradnja z

različnimi privlačnostmi, ki jih neka destinacija lahko ponudi. Pomembno pa je tudi

zagotavljanje njenega trajnostnega razvoja, in sicer z dobrim upravljanjem posameznih

značilnosti v obliki strateških poslovnih enot (Konečnik 2007, 116).

Turistična destinacija je posebno območje, ki ga turisti obiščejo in se v njem določen čas

zadržijo zaradi njegovih privlačnosti. Destinacija turistom predstavlja cilj potovanja. Vendar

pa privlačnosti določenega kraja same po sebi niso zadosti, da lahko postane tudi turistični

kraj, so pa nujne za razvoj turizma v njem. Z razvojem komunikacijskih pogojev, ki

omogočajo dostop, se lahko prične oblikovati turistična ponudba kraja.

Izraz turistična destinacija se lahko nanaša na celino, državo, regijo, kraj ali turistično naselje.

Gre za medsebojno povezane elemente, ki privlačijo obiskovalce. Ne gre le za turistične

storitve, temveč tudi za kulturne, socialne ter naravne značilnosti, ki neki destinaciji dajejo

privlačnost (Mihalič 2008, 161).Turisti izbirajo destinacijo glede na cilje in namene potovanja
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(posli, obisk, zabava, počitek itd.) oziroma glede na privlačnosti destinacije (poslovno,

kulturno središče, zabavišče itd.).

Privlačnosti so lahko (Mihalič 2008, 161):

• naravne (pokrajina, podnebje, plaže);

• kulturne (zgodovinske značilnosti, umetnost, gledališča, muzeji, religija, folklora);

• socialne (način življenja lokalnega prebivalstva, jezik).

Osnovna celica turističnega trga ni posamični (delni) proizvod, ampak destinacija s svojim

celovitim (integralnim) proizvodom, ki ga sestavljajo osnovne turistične privlačnosti ter

turistične in s turizmom povezane dejavnosti.

Turistična destinacija je prostor, kjer se srečujeta turistično povpraševanje (potrebe in

pričakovanja ter predstave turista o destinaciji) na eni in turistična ponudba (integralni in

posamični turistični proizvodi) na drugi strani.

Vloga turistične destinacije je iskanje načinov za izboljšanje družbenega in ekonomskega

stanja prebivalcev, ki živijo znotraj njenih meja ter zagotavljanje izboljšanja dobrega počutja

prebivalcev s ponudbo različnih aktivnosti in turističnih doživetij. Splošni cilj turistične

destinacije je dvig kakovosti turističnih storitev destinacije, ki ga je možno doseči samo z

usklajenim delovanjem javnega in zasebnega sektorja ter s soodgovornim, aktivnim

sodelovanjem vseh vključenih dejavnikov.

2.4 Trajnostni ali sonaravni turizem

Izraz trajnostni ali sonaravni turizem (tudi trajni) se povezuje s pojmom trajnostni razvoj in se

nanaša na koncept razvoja turizma, ne gre pa za vrsto turizma (Mihalič 2008, 20).

Trajnostni turizem zagotavlja:

• optimalno uporabo naravnega okolja (vzdržuje ekološke procese in pomaga varovati

naravne vire);

• spoštuje socialno - kulturno avtentičnost lokalnega prebivalstva (ohranja njihovo izgrajeno

in kulturno dediščino ter tradicionalne vrednote);

• zagotavlja ekonomsko uspešnost poslovanja na dolgi rok (omogoča socialne in

ekonomske koristi za vse udeležence).

Trajnostni turizem upošteva načelo prihodnosti in skrbi, da sedanja ekonomska aktivnost ne

bo imela negativnih ekoloških, socialnih in ekonomskih posledic v prihodnosti. Vzdržuje tudi

zadovoljstvo turistov in krepi njihovo ekološko odgovornost. V praksi se naziv uporablja za

projekte, ki so ekološko naravnani, včasih se tudi enači z izrazom ekološki turizem.
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Sodobni trend trajnostnega turizma poudarja ekonomsko rast, izboljšanje socialnega položaja

udeležencev in varovanje naravnega okolja. Na njegov razvoj vplivajo podnebne spremembe,

dinamičen razvoj prebivalstva, razlike med revščino in bogastvom, tržno gospodarstvo s

pretiranim potrošništvom, kjer gospodarstvo napreduje, narava pa se podcenjuje. Trije

bistveni trajnostni elementi so: okolje, gospodarski razvoj in socialna pravičnost. Na območju

turistične destinacije gre za usklajeno delovanje vlade, prebivalstva, gospodarstva in civilne

iniciative, katerih skupni cilj je zagotoviti razvoj turizma, ki ne bo ekološko, ekonomsko in

sociološko izčrpaval destinacije. Razvoj trajnostnega turizma omogoča dvig gospodarske in

socialne rasti, hkrati pa ohranja naravo.

Trajnostni razvoj turizma v Sloveniji je kot temeljno načelo opredeljen v Strategiji razvoja

Slovenije do leta 2013 ter v Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 2007 –

2011.

2.5 Integralni turistični proizvod (ITP)

Turizem je sestavljena dejavnost in tudi njen proizvod je vedno bolj sestavljen iz več delnih

proizvodov, ki povezani v celoto predstavljajo integralni turistični proizvod (ITP). Zaradi

raznolikosti turističnega povpraševanja in zelo različnih zahtev turistov je posamezni turist v

končni fazi sam glavni oblikovalec celotnega proizvoda (Mihalič 2008, 156). Potrošnik ITP

dojema kot sestavljeni proizvod, v katerem pozna veliko delnih proizvodov. Turisti

povprašujejo po ITP-ju, zato je ta glavni element na turističnem trgu. Delni proizvodi imajo

večje možnosti za prodajo, če so vključeni v turistične pakete. To pomeni, da so delni

proizvodi, ki sestavljajo takšne pakete, vedno bolj soodvisni, s tem pa so vedno bolj soodvisni

tudi posamezni proizvajalci delnih proizvodov (Mihalič 2008, 157).

Delni proizvodi so znotraj ITP-ja medsebojno povezani, in sicer po količini, kakovosti in ceni.

Količina ITP-ja je odvisna od tiste količine delnega proizvoda, ki ga proizvodni dejavniki

najbolj omejujejo, in se proizvaja v najmanjši količini oziroma katerega količina je že po

naravi omejena. Kakovost celotnega proizvoda je odvisna od kakovosti najslabšega delnega

proizvoda. Cena je odvisna od višine cene tistega delnega proizvoda, ki je najdražji v ITP-ju.

Razlikujemo dve osnovni obliki turističnega proizvoda (Mihalič 2008, 155):

• delni ali parcialni turistični proizvod;

• celotni ali integralni turistični proizvod.

2.5.1 Delni ali parcialni turistični proizvod

Delni turistični proizvod je proizvod posameznega proizvajalca, to je posamezne turistične,

gostinske, prometne ali trgovinske organizacije. Proizvod se pojavi na trgu, kjer dobi pod

vplivom povpraševanja in ponudbe svojo ceno (Mihalič 2008, 155). Za proizvajalca je delni
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proizvod tudi končni proizvod, namenjen potrošnji. Delni proizvodi imajo največje možnosti

za prodajo na trgu predvsem z vključitvijo v integralni proizvod. Vsak delni proizvod znotraj

ITP-ja je odvisen od količine, kakovosti in cen drugih delnih proizvodov.

2.5.2 Celotni ali integralni turistični proizvod (ITP)

Celotni turistični proizvod je sestavljen iz večjega števila delnih proizvodov. To je proizvod,

kot ga vidi potrošnik. Ne zadošča mu samo delni proizvod, zato povprašuje po vseh

proizvodih, ki jih uporablja v času, odkar je zapustil stalno bivališče, pa do povratka vanj

(Mihalič 2008, 156). Potrošnik dojema ITP kot sestavljeni proizvod, katerega velik del delnih

proizvodov pozna. Sestavljalec za potrošnika ni proizvajalec novega proizvoda, ampak le

zastopnik ali organizator, ki sestavlja različne delne proizvode v novi integralni proizvod.

Glavna komponenta ITP-ja so storitve. Storitve se proizvajajo in uporabljajo na istem mestu.

Mesto proizvodnje storitev je po eni strani odvisno od proizvodnih zmogljivosti, ki prostorsko

niso premične, in od lokacije turistične privlačnosti kot glavnega cilja turističnega

povpraševanja. ITP-je je mogoče proizvajati in porabljati le na lokacijah, kjer obstajajo

naravne ter kulturne privlačnosti, kjer so zgrajene ustrezne zmogljivosti in se proizvajajo

storitve. Tako se ITP-ji prostorsko ne morejo prilagajati povpraševanju. Premičen je le turist

kot potrošnik, ki mora priti v kraj, kjer obstaja oziroma se proizvaja turistični proizvod.

Najznačilnejši del ITP-ja so tisti delni proizvodi, pri katerih gre za storitve, ali pa so storitve

zaključna faza proizvodnje. Storitve je treba istočasno proizvajati in trošiti. Proizvodnja

storitev na zalogo ni možna. Količina celotnih in večine delnih proizvodov je odvisna od

trenutnega povpraševanja. Proizvodne zmogljivosti in s tem količina vloženih sredstev pa so

odvisne od maksimalnega povpraševanja. Če bi bila potrošnja turističnih proizvodov časovno

enakomerno razporejena in ne bi poznala večjih odstopanj, problema ne bi bilo. Žal pa je

turistično povpraševanje sezonsko močno variabilno. Posledica tega je sezonska

preobremenjenost proizvodnih zmogljivosti in izvensezonska neizkoriščenost zmogljivosti.

Prednosti oblikovanja ITP-jev so:

• cena sestavljenega proizvoda je praviloma nižja od seštevka cen delnih proizvodov;

• potrošniku se ni treba več ukvarjati z organizacijo in oblikovanjem celotnega proizvoda,

kar mu pomeni pridobitev časa in energije.
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3 ORGANIZIRANOST SLOVENSKEGA TURIZMA

Ključen dejavnik uspešnega razvoja turizma v naslednjem desetletju je medsebojno

sodelovanje in povezovanje turističnih ponudnikov, subjektov javnega sektorja ter civilne

družbe po načelu javno - zasebnega partnerstva na vseh nivojih, od lokalnega do

nacionalnega, pri skupnem načrtovanju, razvoju, oblikovanju, trženju in evalvaciji integralnih

turističnih proizvodov. Današnja organiziranost slovenskega turizma še ne zagotavlja

zadovoljivega povezovanja aktivnosti in uresničevanja interesov javnega sektorja, turističnega

gospodarstva in organizacij civilne družbe. Stare oblike povezovanja, dogovarjanja in

odločanja, značilne za prejšnjo družbeno ureditev, se opuščajo, nove pa se šele razvijajo (MG

2006, 139).

3.1 Najpomembnejši subjekti v slovenskem turizmu

Najpomembnejši subjekti v slovenskem turizmu so:

• Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo - Direktorat za turizem;

• Slovenska turistična organizacija (STO);

• Regionalna destinacijska organizacija (RDO);

• Lokalna turistična organizacija (LTO);

• Turistično gostinska zbornica Slovenije (ustanovljena 10. 5. 2011);

• Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije;

• Turistična zveza Slovenije (TZS);

• Nacionalno turistično združenje (NTZ);

• turistične skupnosti in združenja;

• turistična društva (TD).
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Slika 1: Organizacijska shema slovenskega turizma

Vir: MG 2006, 139.

3.1.1 Direktorat za turizem

Javni interes na nacionalni ravni v širšem smislu zastopa Vlada RS, neposredno pa

Ministrstvo za gospodarstvo in v njegovem okviru Direktorat za turizem, ki strateško usmerja

razvoj turizma v Sloveniji in s svojim sodelovanjem v mednarodnih organizacijah povečuje

prepoznavnost Slovenije na globalnem trgu.

Naloge Direktorata za turizem so (MG 2006, 140):

• zagotavljanje sistemskih pogojev za razvoj turizma s pripravo specifične zakonodaje in

drugih predpisov s področja turizma ter s sodelovanjem pri pripravi in izvajanju zakonov

drugih ministrstev, ki se nanašajo na turizem;

• pripravo strateških razvojnih dokumentov s področja turizma in njihovo usklajevanje s

partnerji zasebnega sektorja in civilne družbe ter spremljanje njihovega uresničevanja;

• pripravo letnih turističnih politik in na tej podlagi koordiniranje in izvajanje sprejetih

ukrepov in aktivnosti na področju spodbujanja razvoja turizma (promocija, investicijska

politika, človeški viri, spodbujanje kakovosti);

• pripravo predlogov s področja turizma za vključevanje v mednarodne programe in

programe EU;

• sodelovanje v mednarodnih organizacijah in skupinah s področja turizma.
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3.1.2 Slovenska turistična organizacija (STO)

Slovenska turistična organizacija je krovna nacionalna turistična organizacija, ki pozicionira

Slovenijo kot turistično deželo z jasno in prepoznavno identiteto. Slovenskemu turizmu

konkretno pomaga pri trženju slovenske turistične ponudbe in je marketinški, informacijski in

analitični center države. Je vodilni strateški partner slovenskega turizma za razvoj, trženje in

pospeševanje prodaje slovenske turistične ponudbe. Njena pomembna naloga je tudi

koordiniranje in povezovanje promocije ter trženje turističnih subjektov na nacionalni ravni.

Zavzema se za (STO b. l.):

• povezovanje obstoječih in pospeševanje razvoja novih produktov ter programov

nacionalnega pomena;

• vzpostavljanje integralne turistične informacijske infrastrukture;

• izvajanje razvojno - raziskovalnega dela.

Aktivnosti na področju raziskav zajemajo pridobivanje, analiziranje in posredovanje

informacij s področja turizma v podporo učinkovitejšemu trženju turizma na vseh ravneh.

Razvojne aktivnosti zajemajo pripravo strateških dokumentov na državni ravni (strategije

trženja), spodbujanje dviga kakovosti slovenske turistične ponudbe s trženjskimi standardi,

usposabljanjem in informiranjem ponudnikov, spodbujanje horizontalnega povezovanja

ponudnikov oz. mreženja v okviru produkta ter spodbujanje trajnostnega razvoja turizma.

Njeni partnerji so vsi subjekti iz zasebnega, javnega in civilnega področja turizma. Z

uresničevanjem poslanstva pripomore k poslovni uspešnosti slovenskega turizma in k

izboljšanju njegove konkurenčnosti.

3.1.3 Regionalna destinacijska organizacija (RDO)

Destinacijska raven organiziranja slovenskega turizma je zadnja dodana v organizacijsko

strukturo slovenskega turizma. Njena najpomembnejša naloga je izvajanje operativnih,

razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v

turističnih destinacijah. Je osnovna celica, ki je po svoji funkciji generator razvoja turistične

dejavnosti tako v destinacijskem kot tudi lokalnem okolju. Definirana je po principu javno -

zasebnega partnerstva in interesnega združevanja, kjer ni vedno pravilo, da je večinski lastnik

javni sektor. Posamezno destinacijsko okolje ima le eno regionalno organizacijo. Delovanje

RDO-jev naj bi okrepilo povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju

ter trženju slovenskega turizma.

Na nivoju regije naj bi RDO skrbela za:

• promocijo in nastopanje regije na tujem in domačem trgu;

• vključitev v obstoječe in razvijajoče se distribucijske poti informacijske tehnologije;
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• pripravo strategije razvoja turistične destinacije in oblikovanje trženjske znamke turistične

destinacije;

• oblikovanje integralnih in tematskih turističnih proizvodov na ravni turistične destinacije.

3.1.4 Lokalna turistična organizacija (LTO)

Lokalne turistične organizacije so ponavadi oblikovane kot zavodi za turizem na občinskih

ravneh. Njihova glavna dejavnost je pospeševanje razvoja turizma na lokalni ravni, glavni cilj

pa je skupno trženje obstoječe turistične ponudbe ter sodelovanje pri oblikovanju nove

turistične ponudbe v turistični destinaciji. LTO s povezovanjem in sodelovanjem

zainteresiranih turističnih subjektov omogoča turističnemu gospodarstvu uresničevanje

skupnih interesov in razvoja na lokalni ravni. Na drugi strani pa s sodelovanjem z

organizacijami, kot so STO, TZS (Turistična zveza Slovenije), OZS (Obrtna zbornica

Slovenije) in GZS (Gospodarska zbornica Slovenije), vpliva na oblikovanje nacionalnih

programov na področju turistične dejavnosti.

Vloga LTO-ja je, da povezuje ponudnike turističnih storitev, javni sektor, turistična društva in

druge s turizmom povezane akterje ter spodbuja in usklajuje njihove aktivnosti na področju

(LTO b. l.):

• razvojnih projektov;

• oblikovanja, promocije in trženja celovite turistične ponudbe;

• razvoja in organizacije informacijskega sistema;

• organizacije prireditev.

3.1.5 Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZ)

Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZ) se je v letošnjem letu preoblikovala v

samostojno pravno osebo, ki bo še naprej tesno povezana z Gospodarsko zbornico Slovenije

in bo delovala v okviru sistema GZS, njeni člani pa bodo ostali tudi člani Gospodarske

zbornice Slovenije. TGZ ima preko tisoč članov iz vseh sektorjev dejavnosti turizma in

gostinstva, med katerimi je velika večina velikih in srednjih družb, največ pa je malih in

mikro gospodarskih subjektov. Razvejani sistem zborničnega delovanja preko odborov,

združenj, sekcij, komisij in delovnih skupin dobro deluje (GZS 2011). Je panožno strokovno

združenje, ki združuje interese vseh članic z namenom, da v interesu svojih članic oblikuje

stališča in politiko do socialnih partnerjev, zakonodajnih in vladnih institucij ter drugih

domačih in mednarodnih organizacij. Članicam zagotavlja strokovno pomoč v obliki

informiranja, svetovanja, usposabljanja ter zastopanja in posredovanja predlogov.
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3.1.6 Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije (OZS)

Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS zastopa interese manjših gospodarskih subjektov,

obrtnikov in samostojnih podjetnikov s področja gostinstva in zasebnih penzionov, ki so člani

te zbornice (OZS 2010).

Njene glavne dejavnosti so (MG 2006, 142):

• spremljanje pogojev za delo in poslovanje njenih članov;

• predlaganje sprememb zakonodaje;

• zastopanje interesov članov pri sklepanju kolektivnih panožnih pogodb;

• skrb za uveljavljanje skupnih interesov članov;

• skrb za redno in dopolnilno strokovno izobraževanje članov.

3.1.7 Turistična zveza Slovenije (TZS)

Turistična zveza Slovenije (TZS) je najpomembnejša organizacija civilne družbe na področju

turizma in deluje kot koordinacijski subjekt na nacionalni ravni, usklajuje interese ter

dejavnosti društev na lokalni in regionalni ravni ter oblikuje svojo politiko do ostalih

nacionalnih nosilcev turističnega razvoja. Je prostovoljna, interesna, neprofitna, nevladna in

nestrankarska turistična društvena organizacija, ki povezuje fizične osebe, zainteresirane za

opravljanje določenih skupnih aktivnosti na področju pospeševanja turizma. Prizadeva si, da

je turistična društvena dejavnost enakopravna z javnim in zasebnim sektorjem. Deluje in

pomaga z novimi pobudami, dejavnostmi, vsebinami ter projekti. Prispeva k tržni

učinkovitosti turizma, rasti narodnega dohodka in zaposlovanja (TZS b. l.).

3.1.8 Nacionalno turistično združenje (NTZ)

Nacionalno turistično združenje (NTZ) je združenje slovenskega turističnega gospodarstva, ki

deluje kot nevladna in neprofitna organizacija. NTZ združuje posameznike, turistična

podjetja, organizacije s področja turizma in drugih dejavnosti, ki so povezane s turizmom.

Njen primarni cilj je pospeševanje razvoja turizma kot strateško razvojne priložnosti

Slovenije. NTZ prispeva k razvijanju vrhunske kakovosti in konkurenčnosti v turizmu in se

zavzema za uvajanje mednarodnih standardov in kriterijev, ki veljajo v Evropski uniji.

Dejavnosti NTZ-ja so (MG 2006, 142):

• pospeševanje razvoja in promocije turizma kot filozofije življenja, gospodarskega razvoja

ter strateške razvojne priložnosti Slovenije;

• pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti v turizmu;

• pospeševanje strokovne obravnave turizma in njegovega razvoja;

• razvijanje koncepta Do odličnosti v turizmu;

• prispevanje k izobraževanju in usposabljanju v turizmu.
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3.1.9 Turistične skupnosti in združenja

V Sloveniji na nacionalnem nivoju deluje vrsta interesnih združenj in skupnosti, v katera se

povezujejo turistični ponudniki enakih turističnih storitev (Združenje turističnih destinacij

Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Združenje turističnih agencij Slovenije,

Hotelsko združenje Slovenije itd.). Osnovni namen združevanja je uresničevanje določenih

poslovnih interesov na področju, na katerem delujejo.

Cilji organiziranja so (MG 2006, 143):

• utrjevanje ugleda slovenskih turističnih podjetij;

• uveljavljanje in pospeševanje kakovosti turističnih storitev;

• uveljavljanje poslovnih pravil;

• pospeševanje trženja in aktivna promocija slovenske turistične ponudbe;

• zaščita turistov oziroma potrošnikov njihovih turističnih storitev.

3.1.10 Turistično društvo (TD)

Turistično društvo lahko ustanovijo fizične ali pravne osebe. Ima pomembno vlogo pri

razvoju in pospeševanju turizma na lokalni ravni, predvsem pri razvijanju turistične kulture in

ozaveščanju prebivalstva. Njegova dejavnost je pomembna v vsakem okolju, še posebej na

območjih, kjer nimajo drugih nosilcev turistične ponudbe. Organizira aktivnosti pri urejanju

prostora, okolja, varovanju dediščine, spodbujanju doživetij in prispeva, da turizem prerašča v

kakovost življenja. V turističnem društvu se ljudje interesno povezujejo po načelih

svobodnega združevanja in prostovoljnosti dela. Nekatera turistična društva zelo dobro

povezujejo domače prebivalstvo, turistično gospodarstvo in občino s ciljem zadovoljevanja

potreb turistov, ki pridejo v kraj (MG 2006, 144).
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4 KLJUČNI RAZVOJNI IN TRŽENJSKI IZZIVI SLOVENSKEGA TURIZMA

Slovenija je majhna, neprepoznavna in še neodkrita država sredi Evrope. Svoje priložnosti

išče v kakovostni ponudbi, lahki dostopnosti destinacije, ponudbi zunaj glavne letne sezone,

individualizaciji ponudbe, kot nova destinacija v Evropi, kot raznolika, kulturno in naravno

bogata, avtentična in trajnostno naravnana destinacija s specializirano ponudbo ter kot dežela

aktivnega oddiha.

Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost za Slovenijo. V naslednjih

letih lahko postane ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako pomembno

prispeva k doseganju njenih gospodarskih ciljev (konkurenčnosti, rasti bruto domačega

proizvoda - BDP, novim delovnim mestom, dvigu izobrazbene ravni turističnih delavcev,

uveljavljanju načel trajnostnega razvoja, skladnemu regionalnemu razvoju, povečevanju

kakovosti življenja in blaginje prebivalstva, krepitvi kulturne identitete in povečevanju

prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem prostoru).

V zadnjem obdobju je razvoj slovenskega turizma temeljil na izgradnji fizične infrastrukture,

ki je vsekakor pomembna in potrebna osnova za razvoj. Zanemarjeno je bilo področje razvoja

kakovosti v najširšem pomenu besede, pospešenega izobraževanja za turizem in razvoja

človeških virov, spodbujanje kreativnosti in inovativnosti za razvoj in oblikovanje tržno

zanimivih, inovativnih ter kakovostnih integralnih turističnih proizvodov (ITP). Nezadovoljiv

je tudi razvoj managementa turističnih destinacij, ki temelji na javno - zasebnem partnerstvu.

4.1 Analiza notranjega okolja

Glavni kvantitativni tržni cilji, zastavljeni v načrtu trženja za preteklo petletno obdobje, niso

bili v celoti realizirani. Rezultati so slabši od načrtovanih predvsem na področju rasti

turističnega prometa (števila gostov in nočitev). Eden večjih problemov pri doseganju boljših

rezultatov turizma v Sloveniji v preteklem obdobju je v premajhnem obsegu, kakovosti,

notranji konkurenčnosti in celovitosti ponudbe. Razvoj partnerskega pristopa do trženja, za

povečanje vpliva in učinka na trgih ima še veliko neizkoriščenih možnosti predvsem pri

pripravi kakovostne ponudbe na lokalnem in regionalnem nivoju ter celostnem,

razpoznavnem trženju na ciljnih trgih. Temeljni problem slovenskega turizma je še vedno

slaba prepoznavnost, tako Slovenije kot države, pa tudi Slovenije kot turistične destinacije. S

tem so povezane tudi neustrezne asociacije, ki jih v potencialnem turistu vzbuja Slovenija

oziroma slovenska turistična ponudba (umeščenost v Vzhodno Evropo oziroma na Balkan,

neprivlačna ponudba, nizke cene in s tem povezana nizka kakovost ponudbe, nerazlikovanje

od drugih vzhodnoevropskih destinacij, nerazvita osnovna in turistična infrastruktura).

Pomanjkanje jasnih sporočil, kaj Slovenija je in kaj ponuja, zaradi nejasne opredelitve

identitete ter znamke ne prispeva k povečanju prepoznavnosti Slovenije na svetovnem

turističnem trgu.
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Kljub temu, da se vsi udeleženci, ki sodelujejo v procesu trženja na vseh nivojih (državnem,

destinacijskem in na ravni ponudnika), trudijo, da bi pri ciljnih gostih vzbudili interes in

povpraševanje, prihaja v ključnem trenutku, ko se potencialni turist že odloča za določeno

ponudbo, do šibkega člena v procesu, kar je posledica naslednjih napak: povpraševanja so v

veliki meri obdelana na hitro, preveč na splošno, gosta se odpravi s tipskimi ponudbami,

promocijskim materialom, ponudba dejansko pogosto ne vsebuje informacij, ki jih gost želi in

pričakuje, pristop je preveč neoseben, gost pa dejansko ne občuti, da se želijo potruditi zanj.

Turistične organizacije na vseh nivojih, državnem (STO), regijskem (RDO) in lokalnem

(LTO), ki usklajujejo trženjske aktivnosti turističnih subjektov na trgu, se premalo

povezujejo, vsebinsko in finančno, s strateškimi partnerji in ostalim gospodarstvom, s čimer

bi lahko dosegle bistveno večje sinergije pri učinkovitosti porabe sredstev za trženje turistične

ponudbe Slovenije.

Kvalitativna analiza stanja slovenskega turizma je opozorila na naslednje pomanjkljivosti:

• slabo izkoriščenost nastanitvenih kapacitet, razen v zdraviliščih;

• premalo vlaganj v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v turizmu;

• premajhna ponudba slovenske kulinarike;

• pomanjkljiva dostopnost javnega potniškega prometa za turiste;

• premajhna izkoriščenost železniških povezav in njihovega vključevanja v ITP;

• slaba ponudba turistične ponudbe ob glavnih cestah, letališčih in železniških, avtobusnih

postajah ter mejnih prehodih;

• tematski parki v Sloveniji so še vedno neizkoriščena priložnost;

• igralništvo je eden najpomembnejših segmentov slovenskega turizma, vendar ga obstoječa

zakonodaja še vedno omejuje in s tem znižuje njegovo konkurenčno prednost;

• v turistično ponudbo je potrebno intenzivnejše vključevanje kulturne dediščine, naravnih

vrednot ter avtentičnih proizvodov in storitev (prireditve, običaji itd.);

• nujna je večja specializacija zdravilišč za zadovoljevanje potreb različnih segmentov

turistov;

• zavarovana območja in naravne vrednote so premalo vključene v turistično ponudbo;

• zakonodaja na področju zaščite naravnih vrednot se še ne izvaja v celoti;

• povečati je treba vlaganja in razvojne spodbude v izgradnjo športno - turistične

infrastrukture in zagotoviti vključevanje športne ponudbe v ITP;

• festivali, kulturne prireditve in druga ponudba na področju kulture so slabo vključeni v

turistično ponudbo;

• premajhna vlaganja v posodobitev kongresnih in drugih centrov ter v izgradnjo

nastanitvenih kapacitet visoke kategorije, predvsem pa v razvoj človeških virov na tem

področju;

• tematske poti, ki predstavljajo dober vir za oblikovanje atraktivnih ITP, so premalo

vključene v turistično ponudbo;

• zagotoviti je treba sistemsko ureditev financiranja vzdrževanja planinskih in gorskih poti;
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• vinsko - turistične ceste so že razvit segment turistične ponudbe, ki bi ga bilo treba še

intenzivneje integrirati v ITP turističnih destinacij;

• kolesarske poti med seboj niso povezane, kar zmanjšuje njihovo atraktivnost in

onemogoča pripravo atraktivnih ITP za posebno ciljno skupino kolesarjev;

• spodbuditi je treba izgradnjo kolesarskih poti v turističnih destinacijah in daljinskih

kolesarskih poti, ki bodo povezale kolesarske poti po celotni Sloveniji.

4.2 Analiza zunanjega okolja

Analiza zunanjega okolja obsega analizo poslovnega in analizo družbenega okolja.

Statistični podatki kažejo, da v strukturi gostov prevladujejo tujci. Najpogostejši motiv

prihoda so naravne lepote, podnebne razmere ter možnosti za mir in počitek, kar pa na žalost

niso motivi, ki bi Sloveniji zagotavljali trajno konkurenčno prednost. Med elementi turistične

ponudbe so visoko ocenjeni: urejenost naravnih znamenitosti, možnost rekreativnih

aktivnosti, možnost izletov, primernost za družinske počitnice, kakovost okolja, mir in tišina,

kakovost gostinskih storitev, gostoljubnost prebivalstva, možnost sporazumevanja v tujih

jezikih, osebna varnost ter raven čistoče.

Največ negativnih ocen so tuji turisti prisodili možnostim za razvedrilo, nakupovanju, zabavi,

kakovosti cest, storitvam ob cestah in možnostim za ogled kulturnih prireditev.

Analiza konkurence je pokazala, da:

• turisti, ki prihajajo v Slovenijo, najpogosteje odhajajo v destinacije, ki so osredotočene na

glavno letno sezono (v Francijo, Španijo, Grčijo, Italijo, Nemčijo, na Hrvaško in v

Avstrijo);

• Slovenija se ne nahaja med najbolj priljubljenimi destinacijami, razen za Hrvate;

• pri večini konkurentov se pojavljajo podobni turistični proizvodi kot v Sloveniji, katerim

država težko konkurira na globalnem trgu. Zato se je treba osredotočiti na manjše

segmente zunaj glavne letne sezone in specializirati ponudbo, če država želi pridobiti nove

goste.

Iz analize družbenega okolja izhaja, da je turizem pomemben za državo, ker predstavlja

področje priložnosti za slovenska podjetja in glavni instrument nacionalnega ter regionalnega

razvoja.

Na zunanje okolje vplivajo, pozitivno ali negativno, še naslednji strateški dejavniki:

• ustrezna organiziranost slovenskega turizma na državni, regionalni in lokalni ravni;

• zakonodaja;

• davčna politika;

• razvoj informacijske tehnologije;

• izobraževanje.
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Na podlagi ugotovitev analize slovenskega turizma je izdelana SWOT matrika, ki predstavlja

sintezo ključnih strateških dejavnikov, ki vplivajo na razvoj slovenskega turizma.

Preglednica 1: SWOT matrika

Prednosti Slabosti

• raznolikost ponudbe na majhnem

prostoru;

• ohranjena narava, kulturna dediščina

in bogato sodobno kulturno

ustvarjanje;

• kulinarika in vina;

• gostoljubnost ponudnikov in

prebivalstva;

• Evropa v malem;

• geografska lega.

• nepovezanost ponudbe;

• neoblikovani ITP;

• neprepoznavnost destinacije in

poddestinacij;

• pomanjkanje kadra;

• nizek nivo kakovosti;

• pomanjkanje standardov ponudbe;

• neprivlačnost destinacije za tuje

investitorje;

• premalo malih in srednjih podjetij;

• pomanjkanje informacij in raziskav.

Priložnosti Nevarnosti

• destinacije s kakovostno ponudbo;

• lahko dostopne destinacije;

• destinacije s ponudbo zunaj sezone;

• destinacije z individualno ponudbo;

• nove destinacije v Evropi;

• kratke, ponavljajoče se počitnice;

• destinacije z raznoliko ponudbo;

• destinacija s kulturno bogato ponudbo;

• destinacije z avtentično ponudbo;

• uravnotežene in trajnostno naravnane

destinacije;

• destinacije s specializirano ponudbo;

• internet;

• razvitost turistično - društvene

organizacije;

• sodelovanje z ostalimi dejavnostmi.

• nerazumevanje države za razvoj

turistične dejavnosti;

• nerazumevanje lokalnih skupnosti za

razvoj turistične dejavnosti;

• neizpolnjevanje pričakovanj turistov;

• cenejše destinacije s podobno

ponudbo;

• neugodno podjetniško okolje z

administrativnimi ovirami;

• nezadosten obseg razvojnih spodbud

za področje turizma;

• neizvajanje javno - zasebnega

partnerstva;

• nezadostna povezanost različnih

akterjev na področju turizma.

Vir: MG 2006, 18.
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4.3 Izzivi in priložnosti

Vizija Slovenije je postati razvita turistična destinacija z raznoliko in s kakovostno turistično

ponudbo, s poudarkom na krajših počitnicah. Z izoblikovanimi atraktivnimi in raznolikimi

integralnimi turističnimi proizvodi bo postala tudi zaželena destinacija za daljše počitnice

(MG 2006,19).

Cilji, ki jih želimo doseči v prihodnosti, so (MG 2006, 20):

• povečanje obsega turističnega prometa;

• povečanje turistične potrošnje;

• izboljšanje prepoznavnosti,

• decentralizacija (v ponudbo tradicionalnih in že razvitih turističnih centrov je treba

vključiti naravne in kulturne privlačnosti drugih turistično še ne valoriziranih krajev);

• desezonalizacija (turistično ponudbo je treba oblikovati na način, da bo ustvarjala motive

za prihod turistov zunaj glavne sezone);

• promocija sprememb (slovenska turistična ponudba mora postati povezana, kakovostna,

specializirana, inovativna, avtentična, temeljiti na znanju in informacijah).

Ključni razvojni in trženjski izzivi, opredeljeni v Strategiji trženja slovenskega turizma 2007 –

2011, so (STO 2007, 13):

• zagotoviti standarde kakovosti in razvijati dodano vrednost ter izboljšati kakovost vseh

virov;

• turistična ponudba za sprostitev in krepitev zdravja mora temeljiti na profesionalnosti ter

individualnih storitvah;

• razvijati avtentično turistično ponudbo, ki izvira iz tradicije in lokalnih posebnosti ter je

tesno povezana z neokrnjeno naravo;

• spodbujati razvoj turističnih produktov v tesnem stiku z naravo, s kulinariko in z vinom,

zdravjem in dobrim počutjem, s kulturo, športom in z avtentičnimi dogodki;

• individualizirati atrakcije, ponudbe in storitve ter specializirati ponudnike;

• zagotoviti fleksibilne turistične produkte, trženje in distribucijo po več kanalih;

• razvijati turistične produkte, ki temeljijo in izhajajo iz potreb gostov oziroma

povpraševanja ter priprava počitniških ponudb preko interneta;

• aktivno sodelovanje z nizko cenovnimi letalskimi prevozniki;

• oblikovati jasno tržno in produktno pozicioniranje za različne ciljne skupine;

• profesionalno turistično trženje pod blagovno znamko Slovenija;

• razvoj novih trgov oziroma vstop na nove trge na osnovi tržnih raziskav;

• imidž trženje s prioritetnimi turističnimi produkti in njihova povezava z ustreznimi

distribucijskimi kanali;

• združiti trženjska sredstva za doseganje večje učinkovitosti in bolj usklajeno trženjsko

delovanje ter učinkovitejše in bolj kreativno komuniciranje informacij;



22

• strateško trženjsko sodelovanje in skupno trženje (co-marketing) z drugimi gospodarskimi

sektorji;

• Slovenija naj išče regionalne in lokalne elemente ter izkoristi potencial za ponudbe zadnji

hip;

• osredotočiti se na zahtevnejši segment, ki je mobilen in naklonjen pristnim in intenzivnim

doživetjem ter večkratnim potovanjem na leto;

• aktivno iskati točke razlikovanja;

• politike destinacijskega managementa se morajo izboljšati skozi bolj skladno načrtovanje;

• izpostaviti avtentičnost narave, ponudbe, dobrodošlice in drugih storitev;

• razvijati dobre varnostne standarde in za vsak primer pripraviti krizni management.

Kot vse druge gospodarske dejavnosti se tudi turizem sooča z vse večjo svetovno konkurenco.

Slovenski turizem mora ponuditi trajnostno in zelo kakovostno ponudbo ter izkoristiti

primerjalne prednosti, predvsem raznolikost pokrajine in izjemno kulturno bogastvo.

Razvijati je treba avtentično turistično ponudbo, ki izvira iz tradicije in lokalnih posebnosti

Slovenije ter je tesno povezana z neokrnjeno naravo. Sodobni turisti vse bolj iščejo

destinacije, ki so drugačne, posebne. Slovenija ni destinacija množičnega turizma, zato ima

velik potencial, da se razvije v smeri, kjer bo lahko privabila zahtevnega in ekološko vse bolj

osveščenega turista. Slovenske vrednote, kot so domačnost, varovanje naravne in kulturne

dediščine ter zdravo in aktivno življenje, so vse bolj iskane ter cenjene med bodočimi turisti.

Slovenska konkurenčna prednost je tudi visoka stopnja varnosti v državi. Zaradi številnih

naravnih nesreč in izbruhov terorističnih napadov je pri izbiri turistične destinacije ta zelo

pomembna. Slovenija ima zelo dobro pozicijo za vzpostavitev ugleda kot varna destinacija,

saj je glede na rezultate globalnega indeksa miru v letu 2009 uvrščena med 144 državami na

visoko deveto mesto. Članstvo v mednarodnih organizacijah in združenjih (EU, NATO,

schengensko območje idr.) Sloveniji še utrjuje položaj varne in politično ter ekonomsko

stabilne države. Pomemben element varnosti destinacije je tudi cestna infrastruktura, ki je v

Sloveniji na zadovoljivem nivoju, vendar bi varnost cest lahko še izboljšali, predvsem pa

olajšali orientacijo turistov z dobro označitvijo in vidnimi usmerjevalnimi tablami.

Demografske spremembe predstavljajo novi izziv za turistično panogo. Gospodarska kriza je

vplivala na spremembe potovalnih navad, saj se turisti vedno bolj odločajo za krajše

počitnice, večkrat na leto. Temu so se morali hitro prilagoditi tudi ponudniki turističnih

storitev in paketov. Glede na to, da se prebivalstvo zelo hitro stara, se pričakuje, da bo v letu

2020 število oseb nad 65 leti starosti doseglo 20 odstotkov vsega prebivalstva. Ta skupina

prebivalstva, ki jo sestavljajo posamezniki s povečano kupno močjo in prostim časom,

predstavljajo pomemben tržni potencial tudi za Slovenijo.

Na razvoj določene turistične destinacije vplivajo tudi podnebne spremembe. Ponudba

turističnih storitev mora upoštevati omejitve, povezane s podnebnimi spremembami,

pomanjkanjem vodnih virov, pritiskom na biotsko raznovrstnost ter nevarnost za kulturno
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dediščino, ki jo predstavlja množični turizem. Vse tanjša snežna odeja v gorskih regijah lahko

postane razlog za upad zimskega turizma, medtem ko lahko naraščajoča gladina morja

povzroči spremembe v turizmu na obalnih območjih.

Odnos med turistično dejavnostjo in uporabniki njenih storitev ter produktov se je z razvojem

informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) temeljito spremenil. IT skrajšuje časovne

intervale pretoka informacij in zmanjšuje možnosti napak človeškega dejavnika. Omogoča

trženje in promocijo na cenovno najugodnejši način ter hitro komunikacijo. Zahteva nove

pristope, na katere se bo treba v Sloveniji šele prilagoditi. Informacijska tehnologija je

prisotna v vseh panogah turistične dejavnosti, najbolj pa na rezervacijskem področju. Prav v

tem segmentu je treba v Sloveniji vzpostaviti rezervacijski sistem, ki bo omogočal enostavno

vključevanje posameznih dobaviteljev in kompatibilnost z globalnim turističnim trgom. Večje

povezovanje turizma na področju informacijske tehnologije pa je nujno tudi z drugimi

področji.

Vse večji pomen v turizmu pridobivajo nematerialne vrednote, ki so: pristnost, regionalnost in

velika pričakovanja glede kakovosti na vseh ravneh (slow life). Takšen razvoj danes trajno

spreminja turistični trg.

Inštitut za razvoj prihodnosti je na podlagi teh ugotovitev oblikoval pet osrednjih trendov

turističnega razvoja, in sicer (STO 2010, 26):

• potovanja iz zdravstvenih razlogov in zaradi dobrega počutja;

• ekskluzivna pustolovska potovanja;

• kakovostne, vendar cenovno ugodne oblike in individualne ponudbe;

• socialne in kreativne oblike ponudbe za vzpostavljanje novih stikov oziroma ustvarjanje

novih idej.
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5 TRAJNOSTNI ALI SONARAVNI RAZVOJ TURIZMA NA GORENJSKEM

Zavarovana območja, naravne znamenitosti, vrednote in kulturna dediščina predstavljajo

najpomembnejši vir za razvoj turističnih produktov. Vse bolj iskani so sonaravni produkti, za

katere ima Gorenjska velik potencial, a še niso razviti. Zanje je značilno, da so v celoti

prilagojeni željam in pričakovanjem bolj zahtevnega ter okoljsko vse bolj ozaveščenega

potrošnika.

Slovenski alpski svet se ne uvršča med intenzivno preoblikovane gorske turistične regije.

Problemi turistične zasičenosti so tukaj zato mnogo manj izraziti kot v številnih drugih

alpskih pokrajinah, ki Gorenjski predstavljajo konkurenco, zaradi česar ima slednja možnost,

da pri nadaljnjem razvoju turizma upošteva negativne razvojne težnje, ki so prišle do izraza v

alpskih območjih intenzivnejšega turističnega razvoja v tujini. Počasnejši turistični razvoj

alpskih pokrajin je mogoče sedaj, ko so poleg pozitivnih vse bolj razvidni tudi problematični

učinki vplivov bolj množičnega turizma, oceniti tudi kot prednost, saj takšno stanje olajšuje

uveljavljanje ekološko in socialno ustreznejše razvojne strategije. Zato je treba zelo jasno

zastaviti razvojni koncept sonaravnega razvoja turizma in ga tudi močno vključiti v trženjsko

- komunikacijski vidik. Razvoj turizma na Gorenjskem, ki sodi v osrčje ali na obrobje

Triglavskega narodnega parka, močno opredeljuje oziroma usmerja zakonodaja. Za

uspešnejšo valorizacijo naravnih in kulturnih vrednot v turistične namene je treba, ob

upoštevanju načel sonaravnega razvoja, zagotoviti bolj enakopravno obravnavo funkcije

varovanja ter razvoja.

5.1 Predstavitev prostora in pogojev za razvoj turizma

Gorenjska predstavlja eno izmed 12 regij v Sloveniji, ki jo sestavlja 18 lokalnih skupnosti. Z

2.137 km2 oziroma 9,9 odstotki površine države je Gorenjska šesta največja razvojna regija v

Sloveniji, z 202.470 prebivalcev pa predstavlja 9,9 odstotka prebivalcev Slovenije (na dan 31.

12. 2009), kar jo med regijami uvršča na četrto mesto. Obsega geografsko območje Gorenjske

in vključuje 18 občin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje,

Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka,

Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica (Slovenske Alpe b. l.).

Gorenjska je alpska regija z značilno raznoliko gorsko krajino, delno zaščiteno kot narodni

park. Njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišji Triglav, ki velja za simbol

slovenstva. Naravno - geografsko 70 odstotkov Gorenjske predstavlja gorski svet, le 29,8

odstotka regije pa leži v dolinsko - ravninskem delu osrednje Slovenije. Gozdne površine

predstavljajo 59,4 odstotka Gorenjske, 25,6 odstotka je kmetijskih in 9,9 odstotka

nerodovitnih površin. Kar 40,2 odstotka regije se nahaja nad 1.000 metrih nadmorske višine,

44,4 odstotka pa obsega območje Nature 2000.
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Slika 2: Zavarovana območja narave in območja Nature 2000 na Gorenjskem

Vir: BSC 2006, 8.

Razgiban relief in podnebje sta dobra osnova za turistično dejavnost. Gorenjska je v letu 2008

ustvarila 17 odstotkov vseh turističnih prenočitev v državi; večinoma so bile to prenočitve

gostov iz tujine (okoli 80 odstotkov). Po številu ležišč na 1.000 prebivalcev je bila druga med

vsemi regijami. Tradicionalno industrijsko gorenjsko gospodarstvo se počasi spreminja iz

industrijske v storitveno družbo.

Gorenjska ima zelo dobro geostrateško lego, saj leži na severozahodnem delu Slovenije in

meji na severu po Karavankah s sosednjo Avstrijo (dežela Koroška), na zahodu z Italijo

(dežela Furlanija Julijska krajina) in Goriško regijo, na vzhodu s Savinjsko regijo, na jugu pa

se odpira proti Osrednjeslovenski regiji. Odprta je navzven, proti Zahodni Evropi. Ima tudi

zelo ugodno prometno lego in s tem dobro dostopnost do regije, pa tudi znotraj regije, z

izjemo škofjeloškega hribovja. Prek Gorenjske poteka deseti evropski avtocestni in železniški

koridor. Osrednje slovensko mednarodno letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, ki se nahaja v

bližini Kranja, uvršča Gorenjsko po dostopnosti na prvo mesto med slovenskimi regijami.

Gorenjska ima dobro letalsko povezavo tudi iz bližnjih mednarodnih letališč v Trstu,

Benetkah, Celovcu, Gradcu, Dunaju in Zagrebu. Glede na močno odvisnost gorenjskega

turizma od tujih trgov je dobra dostopnost konkurenčna prednost, ki pa na žalost še ni dovolj

izkoriščena.

5.2 Analiza obstoječega stanja

Gorenjska ima zelo raznoliko, bogato in ohranjeno kulturno ter naravno dediščino in velja

zaradi lege v ali na obrobju Triglavskega narodnega parka za zelo privlačno in trendovsko
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destinacijo. Ima tudi veliko možnosti za različne aktivnosti oziroma doživetja (kulturna,

sprostitvena, aktivna itd), ki pa večinoma niso povezana v dejanske produkte, v smislu

integralnega turističnega produkta (ITP-ja), ki ponuja zaokroženo, celostno doživetje.

Produkti, po katerih je prepoznavna Gorenjska kot celota ali na nivoju posameznih destinacij,

so: pohodništvo, zimski športi, kolesarjenje, poslovni turizem in odkrivanje kulturnih,

naravnih ter drugih atrakcij.

Destinacije, prepoznavne po določenih produktih, so:

• Kranjska Gora pozimi kot smučarska destinacija in poleti kot pohodniška ter kolesarska

destinacija;

• Bohinj kot bolj umirjena, vendar aktivna destinacija (pohodništvo, kolesarjenje, uživanje v

naravi);

• Bled kot destinacija za sprostitev in uživanje, ki vleče zaradi naravnih ter kulturnih

atrakcij (ne toliko kot destinacija, ki ponuja pester nabor različnih aktivnosti).

Druge destinacije v veliki meri nimajo jasno oblikovane identitete in zato niso prepoznavne

po določenih produktih.

Slika 3: Deset korakov za uresničevanje vizije Gorenjske kot turistične destinacije

Vir: BSC 2009, 102.

5.2.1 Analiza primarne ponudbe

V nadaljevanju je podrobneje predstavljena analiza primarne ponudbe.
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Naravne znamenitosti

Najpomembnejši del turistične ponudbe Gorenjske predstavljajo naravne znamenitosti, ki

večinoma ležijo na zavarovanih območjih narave (Blejsko in Bohinjsko jezero, slapova

Savica in Peričnik, izviri rek, Dovžanova soteska, Blejski Vintgar, Pokljuška soteska, Triglav,

Triglavska severna stena, Triglavski ledenik itd.). Gorenjska obsega pogorje Karavank,

zahodno stran Kamniško - Savinjskih Alp ter vzhodni del Julijskih Alp, kar pomeni, da

pokriva vse slovenske Alpe.

Najpomembnejša naravna vrednota in največje zavarovano območje je Triglavski narodni

park (priloga 9), edini narodni park v Sloveniji, ki meri 880 km2. Približno dve tretjini površja

se nahaja na Gorenjskem, kar predstavlja štiri odstotke površine Slovenije. TNP predstavlja

najpomembnejšo, ne samo naravno, temveč tudi splošno vrednoto na področju Gorenjske, ki

v največji meri opredeljuje tip ponudbe te alpske destinacije. Predstavlja srce in dušo celotne

ponudbe, ki izhaja iz tega bogastva in se razvija v sozvočju z njim. Na območju Gorenjske je

registriranih 91 zavarovanih območij in točk na skupno okoli 55.000 ha ozemlja. Razgibani

relief in podnebje sta dobra osnova za turistično ponudbo, ki je vezana na bogato naravno ter

kulturno dediščino območja.

Kulturna dediščina

Kulturna dediščina z muzeji, galerijami, arheološkimi najdbami, gradovi, s cerkvami, z

mestnimi in vaškimi jedri, s šegami in z običaji ter s kulturno krajino, skupaj z naravnimi

znamenitostmi in zavarovanimi območji narave, tvori primarno turistično ponudbo Gorenjske,

osnovo za oblikovanje integralnih turističnih produktov. Na Gorenjskem je bogata kulturna

dediščina tako mestnih jeder kot tudi podeželja.

Najbolj prepoznaven doma in po svetu je Bled z jezerom, otokom in gradom, pogosto celo

bolj kot Slovenija sama. Predstavlja pomembno identifikacijsko točko za celotno Gorenjsko

kot alpsko regijo. Poleg tega je blejski grad z muzejem na gradu ena najbolj obiskanih

turističnih točk v Sloveniji, saj je imel v letu 2008 221.230 obiskovalcev, od tega dve tretjini

tujih, kar je, na primer, 40 odstotkov obiska Postojnske jame.

Gorenjska je regija z največ zgodovinskimi mesti v Sloveniji: Kranj, Škofja Loka, Radovljica,

Tržič in Jesenice. Ima številne muzeje, ki hranijo najpomembnejšo kulturno dediščino

Gorenjske: Gorenjski muzej Kranj, Gornjesavski muzej Jesenice, Loški muzej Škofja Loka,

Mestni muzej v Radovljici, Galerija Šivčeva hiša v Radovljici, Muzej talcev v Begunjah na

Gorenjskem, Čebelarski muzej v Radovljici, Kovaški muzej v Kropi, Tržiški muzej,

Železarska zbirka Stara Sava, Spominski muzej talcev v Begunjah, in Triglavska muzejska

zbirka v Mojstrani. Med najbolj poznanimi oziroma obiskanimi muzeji na Gorenjskem sta

Muzej na Blejskem gradu in Loški muzej, ki je imel 50.500 obiskovalcev v letu 2008. Na
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Gorenjskem se aktivno dela na razvoju in večanju atraktivnosti muzejske ponudbe. Izpostaviti

velja obnovo gradu Khiselstein v Kranju. S tem bo Kranj pridobil večnamenski kulturni

prostor, vključno z muzejem. S to obnovo bosta Kranj in Gorenjska kot turistična destinacija

okrepila ter razširila svojo turistično ponudbo.

Gorenjska ima tudi veliko število znanih osebnosti iz slovenske zgodovine, še posebej občina

Žirovnica, kjer je njihovo življenje in delo predstavljeno v spominskih oziroma rojstnih hišah:

rojstna hiša Matija Čopa v Žirovnici, Prešernova rojstna hiša v Vrbi, rojstna hiša pisatelja

Frana Šaleškega Finžgarja v Doslovčah in Jalnova rojstna hiša v Rodinah. Slednje trenutno

obiskujejo predvsem domači gosti, največ pa je šolskih skupin. Pomembna je tudi kulturna in

tehniška dediščina bogate železarske ter fužinarske tradicije.

5.2.2 Analiza sekundarne ponudbe

V nadaljevanju je podrobneje predstavljena analiza sekundarne ponudbe.

Gostinski sektor

Gostinska ponudba Gorenjske je bogata in raznolika. V večini turističnih destinacij je mogoče

najti kakovostno osnovo za gastronomijo kot dopolnilno ponudbo. Kljub temu pa Gorenjska v

primerjavi z drugimi regijami, na primer Krasom, ni konkurenčna na tem področju. Trenutno

se gostinska ponudba prodaja zgolj kot dopolnilna ponudba, ponudniki so večinoma

predstavljeni na spletnih turističnih straneh posameznih turističnih destinacij, le na Bledu

obstaja posebna tematska brošura z naslovom Okusiti Bled, ki sledi projektu STO na ravni

Slovenije z naslovom Okusiti Slovenijo. Pri tem pa ne gre za aktivno trženje gastronomije kot

celostnega produkta, ki bi lahko predstavljal motiv za prihod turistov.

Gorenjska je najbolj prepoznavna po blejskih kremnih rezinah, kranjski klobasi, žgancih,

kolinah, bohinjskih sirih in kranjski medici. Z letom 2009 je v Cerkljah na Gorenjskem nastal

nov inovativen turistični produkt Kulinarično stičišče Slovenije, in sicer v Dvoru Jezeršek,

kjer je poleg tradicionalne gorenjske gastronomske ponudbe mogoče okusiti in na ta način

spoznati vse slovenske regije. Tudi tradicionalni praznik krompirja v Šenčurju je dobra

promocija gorenjske turistične kulinarike.

Kongresni sektor

Poslovni turizem predstavlja pomemben segment povpraševanja v Gorenjski regiji. Vodilno

vlogo na tem področju ima Bled, kjer je po ocenah poznavalcev okoli petina prihodov vezanih

na poslovni turizem. Bled velja, poleg Ljubljane in Portoroža, za osrednjo slovensko

kongresno destinacijo, ki je prepoznavna ter konkurenčna tudi na tujih trgih. Pomembnejšo

vlogo imata tudi Kranjska Gora in Brdo pri Kranju, nastajajo pa tudi manjše destinacije za
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poslovni turizem, kot so na primer Cerklje na Gorenjskem z Dvorom Jezeršek. Ponudba

kongresnega turizma na Gorenjskem je v slovenskem merilu zelo razvita in konkurenčna. K

temu veliko prispeva dobra prometna povezanost z avtocesto in letališčem. Kongresni turizem

je v Regionalnem razvojnem programu Gorenjske prepoznan kot eden ključnih regijskih ITP-

jev.

5.2.3 Analiza povpraševanja

Za Gorenjsko je, podobno kot za slovenski turizem, značilen trend padca števila turistov in

prenočitev po letu 1990 oziroma z letom 1991, nato pa stalno naraščanje, z nekaj vmesnimi

stagnacijami ali padci. Gorenjska je tako v obdobju od 2005 do 2008 ponovno beležila

padanje števila prenočitev (razen leta 2007), medtem ko je slovenski turizem v teh letih

beležil konstantno rast. Gorenjska v tem obdobju še ni uspela nadoknaditi padca po letu 1991.

V začetku 90. let je bila poleg Obale najbolj razvita turistična regija. Medtem ko se je v

drugih destinacijah začela intenzivna rast, še posebej v zdraviliščih, ki so postala najbolj

uspešen segment slovenske turistične ponudbe, pa so vlaganja v širitev nastanitvenih

zmogljivosti in razvoj produktov na Gorenjskem zaostajala za splošno turistično dinamiko.

Gorenjska je danes zelo močno odvisna od tujih trgov. Pet ključnih trgov, Velika Britanija,

Nemčija, Italija, Nizozemska in Hrvaška, ima skupaj v strukturi tujih prenočitev 55,4-odstotni

delež, medtem ko so ostali trgi precej razpršeni in imajo vsi pod 4 odstotke tržnega deleža.

Med pomembnejšimi so še: ZDA, Izrael, Madžarska, Češka, Avstrija, Francija, Japonska,

Rusija, Srbija in Črna Gora, Španija, Irska, Danska, Avstralija in Švica, ostali trgi pa so pod

enim odstotkom. Gorenjska ima v okviru slovenskega turizma močan delež britanskih gostov

(59 odstotkov) in nizozemskih gostov (52 odstotkov), sicer pa zelo majhen delež italijanskih

gostov (12) in avstrijskih gostov (5,9 odstotka vseh). Razpršenost emitivnih trgov je s

trženjskega vidika težko obvladljiva. Za širitev turistične ponudbe na nove trge je bistvenega

pomena oblikovanje krovne trženjske znamke za Gorenjsko, ki bo zagotavljala večjo

prepoznavnost Gorenjske na turističnem trgu.

5.3 SWOT analiza turistične ponudbe

Na podlagi analize stanja je izdelana SWOT analiza turistične ponudbe, ki predstavlja sintezo

ključnih strateških dejavnikov, ki vplivajo na nadaljnji razvoj turistične ponudbe in so temelj

za oblikovanje strategije razvoja ter trženja sonaravnega turizma na Gorenjskem.

Prednosti:

• velika raznolikost ponudbe na majhnem prostoru;

• ugodna zemljepisna in transportna lega (avtocesta, letališče);
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• naravne znamenitosti (TNP, Karavanke, Kamniško - Savinjske Alpe, Blejsko jezero,

Bohinjsko jezero, Vintgar idr.);

• ohranjena kulturno - etnološka dediščina tako v mestnih jedrih kot tudi na podeželju;

• etnografske značilnosti (čebelnjak, kozolec, pastirski stan, pletnja);

• svetovno znane kulturne entitete (Avsenik, čebelar Janša);

• uveljavljene in razvite turistične destinacije (Bled, Bohinj in Kranjska Gora);

• na nekaterih področjih nekoč prestižni imidž (Arnold Rikli, kraljevsko igrišče za golf

idr.);

• prepoznavne mednarodne prireditve (smučarski poleti v Planici, biatlon na Pokljuki,

alpsko smučanje v Kranjski Gori, veslanje na mirnih vodah na Bledu);

• veliko število tradicionalnih prireditev;

• močna športna infrastruktura ter izjemen športni objekt (letalnica);

• prisotnost večjih investitorjev v regiji (HIT, Sava, Sportina Turizem);

• tradicija v turizmu;

• dobro čezmejno sodelovanje.

Slabosti:

• razdrobljena in nepovezana ponudba - ni povezana v ITP-je oziroma ti še niso razviti;

• pomanjkanje ITP-jev, ki bi temeljili na posebnostih in drugačnostih Gorenjske v

primerjavi z drugimi turističnimi destinacijami;

• premalo celoletnih turističnih produktov;

• premalo inovativna ponudba;

• neustrezna kakovost in obseg ponudbe turističnih nastanitvenih zmogljivosti, predvsem v

manjših hotelih in apartmajih;

• pomanjkanje nekaterih nastanitvenih zmogljivosti (hoteli, kampi, mladinska prenočišča);

• pomanjkanje specializacije ponudbe;

• kljub raznolikim in privlačnim, tudi kakovostnim turističnim produktom Gorenjska na

nobenem področju ne dosega vodilne pozicije;

• neustrezna kakovost in obseg javne turistične infrastrukture, ki vpliva na kakovost

turistične ponudbe Gorenjske;

• veliko izletniškega turizma (predvsem domačih gostov), ki pa ni valoriziran.

Priložnosti:

• novi trendi v turizmu (sonaravni turizem, trend kratkih počitnic);

• individualizacija ponudbe s kakovostno, avtentično, raznoliko in bogato kulturno

ponudbo;

• razvoj nišne, specializiranim skupinam prilagojene ponudbe (pohodništvo, kolesarjenje,

kongresni turizem);

• povečanje kakovosti nastanitev, storitev, infrastrukture in dodatne ponudbe ter s tem

izboljšanje konkurenčnosti na mednarodnem trgu;
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• osredotočenje pri pripravi turistične ponudbe na izletnike, aktivne goste ter ljubitelje

kulturnega turizma;

• vključevanje kulture, športa, kmetijstva in storitvenih dejavnosti v turizem;

• izboljšanje prepoznavnosti in večanje tržnega deleža celovite turistične ponudbe na

območju Gorenjske;

• povezovanje turističnih akterjev na podlagi javno - zasebnega partnerstva;

• učinkovito koriščenje spodbud EU, nacionalnih ter občinskih virov;

• razvoj čezmejnih turističnih destinacij, produktov in infrastrukture;

• povezovanje z drugimi panogami (medicina, šport, tehnološki razvoj itd.);

• v večji meri izkoristiti naravne in kulturno - zgodovinske danosti ter etnološke posebnosti;

• celovit razvoj programov Alp in Triglavskega narodnega parka ter Karavank;

• spodbujanje razvoja novih ponudnikov in produktov izven že uveljavljenih turističnih

centrov;

• iskanje novih in obdelovanje že obstoječih perspektivnih emitivnih trgov.

Nevarnosti:

• nesodelovanje ali nezadostno sodelovanje zasebnega in javnega sektorja;

• konstantno dvigovanje cen, ne da bi dvignili kakovost oziroma nudili večjo dodano

vrednost;

• prepočasno spreminjanje in prilagajanje zakonodaje, še posebej prostorske;

• bojazen lokalnega prebivalstva pred množičnim turizmom;

• prevelika drobitev sredstev oziroma nesposobnost osredotočenosti na ključne trge in

orodja;

• prepočasno odzivanje regije na procese povezovanja in globalizacije;

• razvojna sredstva namenjena samo velikim investicijskim projektom, ne pa tudi

lokalnemu nivoju in lokalni turistični ponudbi;

• premajhne investicije v nadaljnji razvoj in promocijo turizma;

• prevelik vpliv lokalne politike na oblikovanje turistične ponudbe območja;

• nezadosten razvoj novih zanimivih turističnih produktov;

• velik porast konkurence med destinacijami;

• nepovezanost in konkurenca med razvojnimi institucijami na širšem območju;

• konkuriranje namesto sodelovanja med posamičnimi ponudniki turističnih storitev na

območju;

• premajhna usposobljenost lokalnih ponudnikov za tekmovanje na odprtem trgu;

• preveliko oklepanje v ponudbi le na šolske skupine in druge enodnevne obiskovalce;

• premajhen interes za delo v turističnih in gostinskih dejavnostih (malo izkušenih

turističnih delavcev);

• sezonski značaj ponudbe, premalo turističnih programov, zabave;

• premajhno zavedanje o pomenu, prednostih in koristih turizma med prebivalci;

• različni pogledi na razvoj turizma v celotni regiji predstavljajo ovire za intenzivnejše

povezovanje turističnih resursov in programov.
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5.4 Strategija oblikovanja integralnih turističnih proizvodov na nivoju Gorenjske kot

turistične destinacije

Oblikovanje integralnih turističnih produktov je eden izmed ključnih ciljev regionalnega

povezovanja. Analiza stanja na tem področju je pokazala, da je na trgu premalo privlačnih,

konkurenčnih, doživljajskih in izvirnih produktov. Gorenjska ima zelo raznoliko in pestro

ponudbo možnosti za različne aktivnosti oziroma doživetja, ki pa niso povezana oziroma

razvita v dejanske produkte. Izjema so produkti, ki jih oblikujejo, razvijajo, tržijo, prodajajo

in organizirajo specializirane agencije. Ponudba je raznovrstna, zelo razdrobljena in

nepovezana. Produkti, po katerih je Gorenjska prepoznavna kot celota, so predvsem:

pohodništvo, zimski športi, kolesarjenje, poslovni turizem in odkrivanje kulturnih, naravnih

ter drugih atrakcij. Posamezne destinacije imajo že izoblikovan svoj imidž (Kranjska Gora

pozimi kot smučarska destinacija in poleti kot pohodniška ter kolesarska, Bohinj kot bolj

umirjena in aktivna destinacija s pohodništvom, kolesarjenjem, uživanjem v naravi ter Bled

kot destinacija za sprostitev in uživanje, ki privablja že zaradi naravnih in kulturnih atrakcij).

Druge destinacije večinoma nimajo jasno oblikovane identitete in zato niso prepoznavne po

določenih produktih.

Pogosto produkti žal niso zadosten razlog za obisk, saj ne nagovarjajo točno določene ciljne

skupine, ki se glede na svoje interese odloča med destinacijami. Turistu je zato prepuščeno, da

si sam sestavi program po svoji meri. Dejstvo je, da gostje šele na kraju samem odkrivajo

možnosti, ki jih ima posamezna destinacija, saj jim le-te v okviru produktov ali povezanih

storitev niso bile predstavljene.

Na podlagi ugotovitev v analizi in na podlagi trendov na strani povpraševanja ter ponudbe bi

bilo možno oblikovati številne privlačne storitve in ponudbe, vendar se je treba osredotočiti

na najbolj zanimive, privlačne ter konkurenčne produkte, še posebej v primerjavi s

konkurenco. V okviru analize so bili identificirani naslednji posamezni produkti: pohodništvo,

kolesarjenje, zimski športi, kulturna in naravna dediščina (odkrivanje), dogodki, poslovni

turizem, alpski wellness, slow turizem, kulinarika, golf, avanture na vodah, zračni športi, lov,

ribolov, konjeništvo, tematske poti, panoramske ceste, romarski turizem, zabava in poroke.

Na podlagi analize ponudbe je prihodnost razvoja turizma na Gorenjskem v (BSC 2009, 139):

• diverzifikaciji, s katero bomo z izboljšanjem privlačnosti in konkurenčnosti obstoječih ter

z razvojem novih produktov in novih trgov povečali obseg povpraševanja;

• diferenciaciji, s katero bomo razvijali dodano vrednost in se bolj jasno razlikovali od

konkurenčnih ponudnikov;

• segmentaciji, s katero bomo ponudbo prilagodili posameznim ciljnim skupinam;

• integraciji, s katero bomo povezali udeležence znotraj posameznega produkta in

oblikovali celostno doživetje;

• inovaciji, s katero bomo razvijali nove, inovativne produkte, s katerimi si poleg povečanja

povpraševanja lahko ustvarjamo prepoznavnost in imidž.



33

Trženjski koncept strategije produktov

V oblikovanju trženjskega koncepta strategije produktov se izhaja iz motiva prihoda gosta v

destinacijo Gorenjska. Na osnovi analize motivov prihodov v posamezne destinacije znotraj

Gorenjske se identificira vse ključne motive prihodov in se jih združi v zaokrožene

motivacijske segmente.

Pri tem nas je vodilo (BSC 2009, 149):

• da oblikujemo zaokrožena področja ponudbe, kjer se z lahkoto najdejo posamezni

produkti, za katere se obiskovalci odločajo v osnovi iz enakih oziroma podobnih motivov;

• da oblikujemo motivacijske segmente, ki so razumljivi in logični v mednarodni praksi;

• da oblikujemo sistem, v katerega bo mogoče z razvojem preprosto vključiti nove

produkte;

• da vzpostavimo model, kjer bomo lahko za vsako temeljno področje ponudbe učinkovito

izpostavil tisto, v čemer je Gorenjska drugačna, edinstvena, v čemer se razlikuje od drugih

alpskih destinacij;

• da oblikujemo sistem, ki ga bomo lahko neposredno pretvorili v vsa trženjska orodja

(internet, krovna brošura in produktne brošure, DVD-film, koncept sejemske predstavitve,

produktni oglasi itd.) in na ta način zagotavljali, da bomo skozi vsa orodja na poenoten

način komunicirali, kaj je Gorenjska, kaj ponuja, kaj je njena zgodba, kaj so ključne

konkurenčne prednosti in zakaj za določen motiv prihoda med alpskimi destinacijami

izbrati prav Gorenjsko.

V tem procesu je bilo oblikovano šest temeljnih področij ponudbe, ki izhajajo iz šestih

motivov prihoda:

• outdoors – aktivno. Osrednji motiv prihoda: aktivno preživljanje oddiha, ki je večinoma

vezan na eno osrednjo športno aktivnost (kolesarjenje, pohodništvo, zimski športi, lov,

ribolov ipd.);

• relax – sprostitev. Osrednji motiv prihoda: sprostitev, sproščujoč oddih v lepem naravnem

okolju, ki že sam po sebi pomirja in sprošča (sprostitev, zmerna telesna aktivnost,

odkrivanje destinacije in okolice, doživljanje narave);

• discovery – odkrivanje. Osrednji motiv prihoda: odkrivanje destinacije in okolice, ki

temelji na spoznavanju kulturnih in naravnih atrakcij, okolja, ljudi (motiv je spoznati

nekaj novega, novo destinacijo, okolje, ljudi, pri tem pa preživeti bolj aktiven ali bolj

sproščujoč oddih);

• family - družinske počitnice. Osrednji motiv prihoda: družinsko preživljanje oddiha, ki je

v celoti prilagojen družinam (vse se vrti okoli aktivnosti in doživetij za otroke, vključuje

pa tako športne aktivnosti, animacijo, odkrivanje destinacije, tematske produkte za

družine);

• events - prireditve, dogodki in zabava. Osrednji motiv prihoda: obisk prireditve ali

dogodka, ob dogodku pa so vključene tudi druge aktivnosti, ki poskrbijo za celostno
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doživetje destinacije (dogodki in prireditve, ki so same po sebi motiv prihoda, kot so na

primer že danes svetovna športna prvenstva, sicer pa ta produkt predstavlja tudi

pomembno dopolnilno ponudbo ostalim motivom prihoda);

• business - poslovna potovanja. Osrednji motiv prihoda: poslovni obisk (udeležba na

seminarju, kongresu, individualni poslovni obisk).

Znotraj trženjskega koncepta strategije produktov sta se izoblikovala dva tipa pristopov

oziroma produktov, preoblikovanih v konkretne programe, po katerih bo postala Gorenjska

bolj prepoznavna:

• pristop »What to do« (gre za aktivnosti Kaj je mogoče doživeti - aktivnosti v tesnem stiku

z naravo v povezavi z ostalimi produkti);

• pristop »What to discover« (gre za aktivnosti Kaj je mogoče odkriti - gre za odkrivanje

različnih destinacij oz. za izlete na različne destinacije; vsebinsko gre za produkt naravne

in kulturne dediščine.

Za posamezne produkte »What to do« se pripravijo programi, ki podpirajo in gradijo ciljno

pozicioniranje Gorenjske po posameznih motivih prihoda. Ti programi se zelo prilagajajo

posameznim ciljnim skupinam in izpostavljajo tisto, kar je v okviru določenega produkta na

Gorenjskem drugačno, posebno ter specifično. Oblikujejo edinstveno in posebno doživetje ter

na ta način uresničuje celoten koncept pozicioniranja Gorenjske. Za njihov razvoj in

organizacijo trženja je glede na njihov status ITP-jev na nivoju Gorenjske odgovorna RDO.

Za produkt »What to discover« je pripravljen tudi krovni program, ki predstavi Gorenjsko

skozi njeno temeljno identiteto Slovenskih Alp in Triglavskega narodnega parka. Za razvoj

teh programov so odgovorne posamezne destinacije, ki morajo te programe vključiti v svoje

razvojne programe.

5.5 Promocija turistične ponudbe

Promocija oz. tržno komuniciranje je sestavni del marketinškega spleta in zajema vse tiste

aktivnosti, ki jih proizvajalec ali ponudnik uporablja pri informiranju in prepričevanju kupcev

oz. potrošnikov, da bi jim prodal blago ali storitev (Devetak 2000, 116). Predstavlja enega od

načinov komuniciranja s kupci oz. porabniki zaradi pospeševanja in povečevanja prodaje.

V Strategiji razvoja in trženja sonaravnega turizma Gorenjske je opredeljena tudi promocijska

strategija, ki jo opredeljujejo naslednje smernice:

• Uvajanje sodobne krovne tržne znamke. Vse promocijske aktivnosti na tujih trgih se

izvajajo pod tržno znamko Slovenske Alpe. Znamka je namenjena za bolj jasno,

učinkovito in uspešno komuniciranje obstoječih, pa tudi novih tržnih znamk, pomeni novi

zagon ter predstavlja osnovo za bolj privlačno in konkurenčno pozicioniranje.
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• Nadgrajevanje promocijskih aktivnosti, ki bodo postale bolj kreativne, inovativne, ciljne

in povezane. Gre za izvajanje promocijskih aktivnosti po produktih (oglaševanje v

specializiranih revijah, PR-aktivnosti s specializiranimi mediji, specializirani sejmi in

dogodki itd.), povezovanje različnih partnerjev izven turizma (z Gorenjko, Elanom,

Avsenikom ipd.), s čimer se združujejo sredstva, predvsem pa povečuje inovativnost in

kreativnost, s tem pa tudi učinkovitost aktivnosti. Pomembno promocijsko in

pospeševalno prodajno orodje je tudi organizacija posebnih dogodkov, ki postanejo

pomembno orodje za neposredno ter učinkovito doseganje določene ciljne javnosti.

Močneje in bolj kreativno se izkoristi vse obstoječe mednarodne dogodke in svetovna

prvenstva na Gorenjskem (Vitranc, Planica, Pokljuka, Bled), da se komunicira in s tem

povečuje prepoznavnost Slovenskih Alp ter njihove ponudbe.

• V okviru promocijskih orodij bo dobil osrednje mesto regijski spletni portal in s tem

kombinirano spletno oglaševanje.

Slika 4: Znak Slovenskih Alp

Vir: BSC 2009, 204.

Gorenjska se z razvojem nove krovne destinacijske tržne znamke loteva zahtevne naloge. Gre

za nadaljevanje in nadgrajevanje že predhodno izvedenih aktivnosti na nivoju posameznih

destinacij in v okviru Skupnosti Julijskih Alp, ki so bile izvedene v preteklih letih. Na trgu se

ne pojavlja kot nova destinacija, saj se navezuje na obstoječe, že uveljavljene znamke oziroma

destinacije (Bled, Kranjska Gora in Bohinj).

Spletni regijski portal www.slovenian-alps.com (priloga 8), predstavlja osrednje orodje za

komuniciranje s končnim potrošnikom, ciljnim obiskovalcem, na vseh ciljnih trgih in hkrati

predstavlja tudi pomembno orodje za komuniciranje s poslovnimi javnostmi (posredniki,

mediji in drugimi strokovnimi javnostmi, pomemben pa je tudi za interno komunikacijo s

partnerji, ki sodelujejo v okviru projekta Slovenskih Alp). Portal www.slovenian-alps.com

predstavlja neke vrste osnovno jedro vseh promocijskih aktivnosti. Daje celostno ter zelo

sistematično in kreativno strukturirano sliko o ponudbi Gorenjske kot celote, pa tudi vseh

posameznih destinacij (po sklopih Kaj videti, Kaj odkriti, Kaj početi in Vodnik po regiji - kjer
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podaja vse ključne informacije). Regijski spletni portal je izdelan v okviru projekta Sonaravni

razvoj turizma na Gorenjskem.

5.5.1 Oglaševanje

Podobno kot za slovenski turizem tudi za gorenjske destinacije velja, da so oglaševalske

aktivnosti precej omejene. Oglaševanje mora biti ciljno usmerjeno, preudarno načrtovano,

kreativno izvedeno, še posebej pa stroškovno učinkovito. Večji obseg samostojnega

oglaševanja v klasičnih tiskanih ali televizijskih medijih v prihodnosti ni načrtovan. Poudarek

bo na spletnem oglaševanju. Največji del sredstev bo v prihodnosti namenjenih on-line

oglaševanju. Velik poudarek bo tudi na uporabi sodobnih spletnih orodij in komunikacijskih

kanalov, ki jih ponujajo socialna omrežja (Facebook, MySpace, Twitter, YouTube).

Gorenjska se aktivno pojavlja in ustrezno pozicionira na teh omrežjih. Klasično oglaševanje

bo vezano na priznane specializirane revije, časopise in medije za določene produkte. V

prihodnosti je načrtovana tudi izvedba skupnih promocijskih akcij Slovenskih Alp na

nekaterih ključnih trgih (Nemčija, Italija in Velika Britanija).

5.5.2 Neposredno trženje (direktni marketing)

Glede na opredeljeno strategijo tržnih niš in krepitve ciljnega trženja so aktivnosti direktnega

marketinga zelo pomembne, saj omogočajo osebno ter ciljno usmerjeno sporočilo. Pomembno

je, da je v ta namen razvita kakovostna baza podatkov o obstoječih, pa tudi potencialnih

obiskovalcih, na osnovi katere se potem oblikujejo in distribuirajo sporočila (ponudbe, paketi,

programi, novosti), ki so po meri teh ciljnih skupin. Direktni marketing deluje le v primeru, če

obstaja privlačna in aktualna, ciljno oblikovana ponudba.

Glede na vlogo regionalne destinacijske organizacije (RDO), ki si jo zastavlja pri razvoju

ITP-jev, je to izvedljivo, a gre zgolj za oblikovane produktov na nivoju Gorenjske. Zato je

treba zagotoviti tudi produkte po posameznih destinacijah in ponudnikih. Pri tem ima RDO

pomembno vlogo, da jih motivira in po potrebi tudi vsebinsko usmerja. Hkrati mora imeti

RDO neke vrste pregled, skrbništvo in administracijo nad posredovanimi vsebinami. Skrbeti

mora, da se krovno zastavljeni trženjski koncept in pozicioniranje Slovenskih Alp komunicira

skozi vse aktivnosti direktnega marketinga.

V praksi se neposredno trženje v opisani obliki na področju Gorenjske destinacije še ne

izvaja, ker je bila RDO Gorenjska ustanovljena šele v letošnjem letu. Tudi ITP-produkti na

nivoju Gorenjske še niso izoblikovani. Trenutno se neposredno trženje izvaja le na lokalnem

nivoju posameznih LTO-jev in zavodov za turizem.
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5.5.3 Aktivnosti za pospeševanje prodaje

Aktivnosti za pospeševanje prodaje so ena izmed ključnih aktivnosti promocijskega spleta. Pri

tem je nujno ciljno načrtovanje glede na značilnosti posameznih trgov, glede na zastavljene

cilje na določenem trgu in glede na produkte, ki se tržijo. Zagotoviti je treba predvsem

infrastrukturna, podporna orodja, kot so promocijske brošure, imidž-katalogi, plakati,

zemljevidi in promocijska darila.

Najbolj pogoste oblike pospeševanja prodaje so:

• študijska potovanja za organizatorje potovanj in druge posrednike;

• organizacija in udeležba na sejmih, poslovnih borzah in raznih predstavitvah, ki so

namenjene za bolj neposredno predstavitev določenemu partnerju;

• oglaševanje v strokovnih medijih;

• oglaševanje v katalogih organizatorjev potovanj;

• udeležba na delavnicah v tujini (organizator STO);

• delavnice v Sloveniji (Slovenian Incoming Workshop);

• akvizicije (prodajni obiski) na tujih trgih.

Sejmi in poslovne borze

Sejmi za splošne javnosti in poslovne borze še vedno predstavljajo eno od pomembnih

promocijskih orodij. Zaradi skupnega regionalnega nastopanja in racionalizacije stroškov se je

v preteklosti večji del sejemskih ter borznih dogodkov udejanjil v sodelovanju s krovno

organizacijo STO in z LTO-ji v regiji Julijske Alpe, po predhodnem usklajevanju v vseh

krajih. Pri tem je obstajal ključ za delitev stroškov in možnost, da se posamezni kraj zaradi

večjega interesa tudi bolj izpostavi (dodatni pult, animacija na manifestaciji). Tako je bila

regija s svojim informatorjem zastopana na vseh manifestacijah, za katere so se LTO-ji iz

Julijskih Alp in turistično (hotelsko) gospodarstvo dogovorili. Sodelovanje se na ta način

nadaljuje, vendar zdaj pod krovno znamko Slovenskih Alp.

Udeležba Gorenjske kot destinacije na sejmih in poslovnih borzah bo v prihodnosti slonela

na:

• aktivnejši udeležbi na specializiranih sejmih (kolesarjenje, pohodništvo, slow

turizem, alpski wellness, zimski športi);

• postavitvi fleksibilne predstavitvene stojnice s podobo krovne znamke Slovenske Alpe (za

hitre, preproste in cenovno ugodne postavitve) na različnih prireditvah;

• večjemu poudarku na predsejemskih in posejemskih aktivnostih;

• razvoju podatkovne baze po določenih ciljnih segmentih.
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5.5.4 Odnosi z javnostmi in organizacija dogodkov

Odnosi z javnostmi ostajajo eno ključnih promocijskih orodij. Gre za ustaljeno delovanje,

tako preko sodelovanja s krovno organizacijo STO kot tudi za samostojno organizacijo,

večinoma študijskih obiskov. Odnosi z javnostmi se na Gorenjskem izvajajo v obliki:

• študijskih potovanj za novinarje;

• priprave sporočil za tuje javnosti (novosti, izpostavljanje določenih produktov in zgodb);

• organizacije novinarskih konferenc na tujih trgih, predvsem v času in v podporo posebnim

dogodkom ali aktivnostim na posameznih trgih;

• profesionalne podpore domačim in tujim novinarjem pri iskanju informacij in slikovnega

gradiva;

• aktivnega nagovora specializiranih medijev, ki jih berejo posebne interesne skupine.

Poleg rednih aktivnosti odnosov z javnostmi je pomembna tudi usmeritev k ustvarjanju

dogodkov za posamezne interesne skupine. Dogodke se ustvarjajo in organizirajo z namenom,

da se izpostavi konkreten motiv za prihod določenega segmenta ljudi, na drugi pa se dogodek

izkoristi zgolj kot publiciteta. V SRT SRTG je zastavljen cilj, da Gorenjska vsako leto

organizira en osrednji dogodek mednarodnega formata, v podporo promociji določenega

proizvoda in za nagovor določenega tržnega segmenta.
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6 RAZISKAVA

V okviru diplomske naloge je bila opravljena kratka raziskava med nekaterimi turističnimi

subjekti na Gorenjskem o trenutni organiziranosti slovenskega turizma, njihovem

povezovanju in sodelovanju v turističnih projektih ter stanju turizma na območju, ki ga

zastopajo. K sodelovanju so bili povabljeni predstavniki petih turističnih destinacij, in sicer:

Zavoda za turizem Kranj, LTO Blegoš, Zavoda za pospeševanje turizma Turizem Bled, LTO

Kranjska Gora in LTO Bohinj. Anketni polstrukturiran vprašalnik (priloga 1) je bil izbranim

sogovornikom poslan po elektronski pošti. Odzvali so se štirje predstavniki, kar predstavlja

80-odstotno odzivnost. Odgovori so v prilogah 2 do 5.

Predstavitev intervjuvanih oseb

• Zavod za pospeševanje turizma Turizem Bled: Eva Štravs Podlogar, direktorica;

• LTO Kranjska Gora: Mirjam Žerjav, direktorica.

Predstavnika Zavoda za turizem Kranj in LTO Blegoš želita ostati anonimna.

Ugotovitve

Na vprašanje: »Kakšno je vaše mnenje o trenutni organiziranosti slovenskega turizma?«, so

vsi sogovorniki ocenili, da je sodelovanje na lokalnem nivoju dobro. Sodelujejo z drugimi

LTO-ji in zavodi za turizem, občinami, turističnimi društvi, javnimi zavodi, predstavniki

gospodarstva, organizatorji prireditev in civilno družbo. Na regionalnem nivoju so povezani v

RDO Gorenjska, ki je bila ustanovljena januarja 2011, njeno vodenje pa je na podlagi javnega

razpisa prevzel Turizem Bled za dobo 3 let. Zavod za turizem Kranj je tudi član Združenja

zgodovinskih mest Slovenije, sodeluje pa tudi z razvojnima agencijama BSC in RAGOR.

Turizem Bled in LTO Kranjska Gora sodelujeta v skupnosti Julijske Alpe, ki združuje še

Turizem Bohinj, LTO Posočje in LTO Bovec. Turizem Bled in LTO Kranjska Gora se

povezujeta tudi s sosednjimi pokrajinami v Italiji ter Avstriji. Na nacionalnem nivoju so vsi

povezani v STO, od katerega pričakujejo večjo pomoč pri lokalni promociji, več spodbud za

vključevanje v državne projekte, pomoč pri oblikovanju in sprejetju turizmu prijazne

zakonodaje idr.

Na vprašanje: »Kakšno je vaše sodelovanje z zasebnim turističnim sektorjem?«, so bili

odgovori vseh štirih predstavnikov podobni, saj vsi dobro sodelujejo z gostinci, s trgovci,

ponudniki zasebnih namestitev, hoteli in z agencijami, še posebej na konkretnih primerih, ko

imajo skupen interes. Za bolj splošne promocijske aktivnosti jih je pa težko nagovoriti.

Glede sodelovanja v turističnih projektih so bili odgovori naslednji: vsi sodelujejo v projektu

RDO Gorenjska, ki ga koordinira Turizem Bled. To je trenutno tudi najpomembnejši projekt

na regijskem nivoju, saj povezuje 18 gorenjskih občin, z namenom povečati konkurenčnost

gorenjskega turizma in njeno prepoznavnost doma ter v tujini. Zavod za turizem Kranj, LTO
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Kranjska Gora in LTO Blegoš sodelujejo tudi v mednarodnem projektu Slow tourism. Gre za

čezmejno sodelovanje z Italijo. Projekt je namenjen vzpostavitvi nove filozofije potovanja -

povezuje slovenska in italijanska območja v obliki počasnega, predvsem pa kakovostnega

turizma in predstavlja odlično alternativo množičnemu turizmu. Projekt Slow tourism bo

izpostavil doživetje narave in kulture skozi oči turista na drugačen, bolj pristen način, čemur

bo prilagojena tudi vsa ponudba. Usmerjen je bolj na človeka, vendar pa je poudarek tudi na

uporabi naravnih materialov, skrbi za okolje in uporabi javnega prevoza. Projekt je v začetni

fazi. LTO Blegoš sodeluje še v mednarodnem projektu Rokodelska dediščina v čezmejnem

prostoru včeraj, danes, jutri. LTO Kranjska Gora pa sodeluje v šestih mednarodnih projektih v

sklopu Interreg in v projektu Culthex.

Na vprašanje: »Ali se vaše območje razvija v prepoznavno turistično destinacijo?«, sta

predstavnika Bleda in Kranjske gore odgovorila pritrdilno, saj imata oba kraja že dolgoletno

oz. že stoletno turistično tradicijo. Kranj se lahko pohvali z nominacijo za Evropsko

destinacijo odličnosti, ki jo je prejel za prireditev Prešernov Smenj (2008) ter prejetega

srebrnega Sejalca (nagrada za inovativen turističen produkt), ki jo je prejel za projekt Rove

pod starim Kranjem (2009). Vsi se strinjajo, da so za razvoj destinacije nujna stalna vlaganja

v turistično infrastrukturo in nenehna aktivnost na področju promocije.

Na zadnje vprašanje glede prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti turistične ponudbe ima

vsaka destinacija svoje specifične značilnosti, ki vplivajo na njihovo SWOT analizo. Vsem je

skupno:

• bogastvo naravnih, zgodovinskih in kulturnih znamenitosti ter ugodna zemljepisna in

transportna lega (prednosti);

• nenaklonjenost zakonodaje turizmu, različni pogledi na povezanost turizma v regiji,

premajhna podpora lokalnega prebivalstva turizmu, premalo turističnih programov

(slabosti);

• vključevanje v regionalne, nacionalne in čezmejne projekte, razvoj novih integralnih

produktov, investicije v širitev in obnovo turistične infrastrukture, izboljšanje

prepoznavnosti ter večanje tržnega deleža, razvoj kakovostne ponudbe (priložnosti);

• konkuriranje namesto sodelovanje med posameznimi ponudniki turističnih storitev,

prevelik vpliv lokalne politike na oblikovanje turistične ponudbe (nevarnosti).
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7 SKLEP

Gorenjska je alpska regija, ki ji daje pečat Triglavski narodni park ter predstavlja bogat in

neizkoriščeni potencial za sonaravni razvoj turizma. Predstavlja zelo raznolik naraven prostor

in izjemen kulturni prostor, ki je stičišče treh velikih kultur. Dosedanji počasnejši turistični

razvoj tega območja predstavlja konkurenčno prednost pred alpskimi destinacijami, ki so

imele intenzivnejši (množičnejši) razvoj turizma, ta pa je poleg pozitivnih prinesel tudi mnogo

negativnih učinkov.

Na podlagi analize turistične ponudbe je bilo ugotovljeno, da ima Gorenjska s svojo ugodno

geostrateško in prometno lego v osrčju Julijskih Alp, z bogato ohranjeno naravno in kulturno

dediščino, čistim okoljem, gostoljubnostjo ter vrednotami, kot so sonaravnost, odgovornost,

pristnost, sproščenost in inovativnost, zelo dobre možnosti za razvoj sonaravnega turizma, ki

bo omogočil vzpostavitev ravnovesja med potrebami turistov ter potrebami lokalnega

prebivalstva na turističnem območju in ohranitev obstoječih naravnih ter kulturnih dobrin za

prihodnost.

Velika raznolikost ponudbe na majhnem prostoru predstavlja še neizkoriščeno konkurenčno

prednost, saj je ponudba razdrobljena in nepovezana. Povezovanje turizma z različnimi

partnerji s področja gospodarstva (Elan, Gorenjka) in drugimi znanimi osebnostmi (Avsenik)

predstavlja inovativen ter bolj učinkovit pristop k večji prepoznavnosti Gorenjske kot

turistične destinacije na globalnem trgu. Gorenjska kot turistična destinacija ne razpolaga z

uveljavljenimi tržnimi znamkami, ne ponuja vrhunskih turističnih produktov, premalo vlaga v

promocijo in ne želi razvijati množičnega turizma, zato mora biti njena turistična ponudba

butično naravnana na segment tržnih niš. Z diferenciacijo ponudbe bodo dodatno izpostavili

svojo drugačnost in edinstvenost v primerjavi z drugimi podobnimi alpskimi destinacijami. Z

razvojem novih butičnih produktov lahko ustvarijo večjo dodano vrednost in so bolj

konkurenčni od ostalih ponudnikov.

Gorenjska kot turistična destinacija še ni uveljavljena in prepoznavna tržna znamka, saj se je

18 gorenjskih občin šele januarja 2011 povezalo v RDO Gorenjska, s ciljem doseganja večje

prepoznavnosti in večje konkurenčnosti na globalnem turističnem trgu, kar želijo doseči z

oblikovanjem skupnih integralnih turističnih produktov. Zaenkrat je Gorenjska prepoznavna

po lokalnih tržnih znamkah, ki so že dolgo prisotne na trgu, kot so: Bled, Bohinj, Kranjska

Gora, Triglavski narodni park in Skupnost Julijskih Alp. Na uradnem turističnem portalu

Slovenije (www.slovenia.info) se Gorenjska pojavlja na različne načine (Julijske Alpe,

Carniola, Gorenjska, Sončne Alpe), kar močno zmanjšuje njeno prepoznavnost med

potencialnimi turisti in drugimi subjekti na turističnem trgu. Z ustanovitvijo RDO Gorenjska

se začenja nova zgodba. Pričakovati je, da bo tudi v praksi tako dobro zaživela, kot je

teoretično postavljena v projektu Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem, sestavni del

katerega je tudi Strategija razvoja in trženja sonaravnega turizma Gorenjske 2010 - 2015. Že v

okviru projekta je bil postavljen turistični portal (www.slovenian-alps.com) in oblikovana
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tržna znamka Slovenian - Alps, ki naj bi predstavljala Gorenjsko kot turistično destinacijo.

Znamka je namenjena za bolj jasno, učinkovito in uspešno komuniciranje obstoječih, pa tudi

novih tržnih znamk, pomeni novi zagon in predstavlja osnovo za bolj privlačno ter

konkurenčno pozicioniranje.

V razviti turistični ponudbi postajajo sonaravne oblike turizma vedno močnejši trend in

predstavljajo eno največjih priložnosti za njegov nadaljnji razvoj. Predstavljajo tudi smer

nadaljnjega razvoja, saj bo le turizem, ki temelji na ekonomski uspešnosti turističnega

poslovanja in je hkrati prijazen do naravnega, kulturnega ter socialnega okolja, lahko obstajal

tudi v prihodnosti.

Dejstvo je namreč, da je sonaravni turizem razvojna priložnost Gorenjske kot turistične

destinacije, ki omogoča dolgoročno konkurenčnost gorenjskega turizma ter povečanje

kakovosti življenja prebivalcev Gorenjske.
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PRILOGE

Priloga 1 Anketni vprašalnik

Priloga 2 Intervju: Turistični delavec Zavoda za turizem Kranj

Priloga 3 Intervju: Eva Štravs Podlogar

Priloga 4 Intervju: Mirjam Žerjav

Priloga 5 Intervju: Turistični delavec, Razvojna agencija Sora

Priloga 6 Prikaz strukture krovnega dokumenta Strategija razvoja in trženja sonaravnega

razvoja turizma Gorenjskem

Priloga 7 Prikaz, kateri produkti spadajo v kateri motiv prihoda

Priloga 8 Vstopna stran portala Slovenskih Alp

Priloga 9 Triglavski narodni park





Priloga 1

ANKETNI VPRAŠALNIK

1. Kakšno je vaše mnenje o trenutni organiziranosti slovenskega turizma?

S katerimi turističnimi subjekti sodelujete na lokalni, regionalni in državni ravni? Na

kakšen način?

Kaj bi pohvalili in kaj spremenili na področju organiziranosti turizma v Sloveniji?

2. Kakšno je vaše sodelovanje z zasebnim turističnim sektorjem (ponudniki turističnih

produktov in storitev)?

3. V katerih turističnih projektih trenutno sodelujete?

Ali sodelujete tudi v regijskih in čezmejnih projektih? Katerih?

4. Ali se vaše območje razvija v prepoznavno turistično destinacijo?

Katero območje predstavljate (zastopate)?

Kje ste na tej poti?

5. Katere so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti turistične ponudbe na vašem

območju?





Priloga 2

INTERVJU: Turistični delavec,

Zavod za turizem Kranj

1. Kakšno je vaše mnenje o trenutni organiziranosti slovenskega turizma?

S katerimi turističnimi subjekti sodelujete na lokalni, regionalni in državni ravni? Na kakšen

način? Kaj bi pohvalili in kaj spremenili na področju organiziranosti turizma v Sloveniji?

Slovenski turizem je v zadnjih nekaj letih začel delovati v pravi smeri:

• dela veliko na povezovanju znotraj regij (združevanje občin Gorenjske v skupnem

nastopanju in sodelovanju) in tudi med različnimi poslovnimi subjekti na lokalnem nivoju

(vključevanje NVO, gostinskih in trgovskih ponudnikov, TD, zavodov, ki s svojo

ponudbo lahko prispevajo k razvoju turizma in obogatijo ponudbo);

• sledi novejšim trendom na področju turizma;

• odpira se tujim trgom, a hkrati ne pozablja na domačega gosta.

Kot minus točko bi izpostavil preveliko število projektov na področju turizma. Nisem

prepričan v njihovo izvedljivost in korektno izpeljavo, hkrati pa se z množico projektov tudi

zmanjšuje celovita slika in s tem prepoznavnost slovenskega turizma kot celote.

• Na lokalni ravni se povezujemo z gostinci in s trgovci, ostalimi javnimi zavodi (varstvo

naravne in kulturne dediščine, muzej, knjižnica, vzgojno - izobraževalni zavodi) ter z

različnimi društvi, čeprav to niso neposredni turistični subjekti, ti s svojim delovanjem

prispevajo k bogatejši turistični ponudbi oziroma k dogajanju v mestu in posredno tudi

vplivajo na razvoj mestne občine. Zavod za turizem Kranj je s svojim delovanjem

zagotovo močno vpet v lokalno skupnost.

• Na regionalni ravni smo združeni pod blagovno znamko Gorenjske Alpe (18 gorenjskih

občin), z namenom celovito in enotno predstaviti turistično ponudbo naše regije predvsem

na tujih trgih, pa tudi domači javnosti iz drugih regij.

• Povezujemo se z nekaterimi občinami v skupni ponudbi enodnevnih paketov.

Kranj je tudi član Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki želi tujim in domačim gostom

približati kulturno zgodovinske znamenitosti 11 starih slovenskih mest.

Na državni ravni redno sodelujemo na skupnih predstavitvah, na sejmih in se udeležujemo

razpisov, ki jih objavita STO in TZS.

2. Kakšno je vaše sodelovanje z zasebnim turističnim sektorjem (ponudniki turističnih

produktov in storitev)?

• z našo ponudbo v MO Kranj sodelujemo z različnimi turističnimi agencijami, ki Kranj

vključujejo v svoje pakete;
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• sodelujemo s ponudniki prenočitvenih kapacitet v MO Kranj in jih oglašujemo na naših

spletnih straneh ter jih priporočamo turistom.

3. V katerih turističnih projektih trenutno sodelujete?

Ali sodelujete tudi v regijskih in čezmejnih projektih? Katerih?

Vključeni smo v projekt Slow tourism. Gre za čezmejno sodelovanje z Italijo. Projekt je

namenjen vzpostavitvi nove filozofije potovanja - povezuje slovenska in italijanska območja v

obliki počasnega, predvsem pa kakovostnega turizma in predstavlja odlično alternativo

množičnemu turizmu. Slow turizem bo izpostavil doživetje narave in kulture skozi oči turista

na drugačen, bolj pristen način, čemur bo prilagojena tudi vsa ponudba. Usmerjen je sicer bolj

na človeka, vendar pa je poudarek tudi na uporabi naravnih materialov, skrbi za okolje in

uporabi javnega prevoza. Projekt je v začetni fazi.

4. Ali se vaše območje razvija v prepoznavno turistično destinacijo?

Katero območje predstavljate (zastopate)? Kje ste na tej poti?

Kranj v svoji ponudbi in prepoznavnosti napreduje, smo na dobri poti, čeprav je pred nami še

veliko dela. Lahko se pohvalimo z nekaterimi uspehi, kot je nominacija za Evropsko

destinacijo odličnosti, ki smo jo prejeli za prireditev Prešernov Smenj (2008), ter prejetim

srebrnim Sejalcem (nagrada za inovativen turističen produkt) za Rove pod starim Kranjem

(2009). Tudi letne statistike kažejo vedno večjo obiskanost destinacije, tako tujih kot tudi

domačih gostov.

5. Katere so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti turistične ponudbe na vašem

območju?

Prednosti: bogastvo naravnih, zgodovinskih in kulturnih znamenitosti.

Slabosti: MO Kranj še nima celostnega videza - še posebej ne na področju turistične ponudbe

(usmerjevalne table, pojasnjevalne table, urejenost znamenitosti).

Priložnosti: razvoj potencialov (kolesarstvo).

Nevarnosti: brez dobre podpore in sodelovanja mestne občine in vseh ostalih akterjev v

mestni občini (ne govorim samo o finančni podpori) ter brez jasnih smernic lahko turistična

dejavnost v mestu zamre oziroma se mesto ne bo razvijalo kot turistična destinacija.
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INTERVJU: Eva Štravs Podlogar,

Zavod za pospeševanje turizma Turizem Bled

1. Kakšno je vaše mnenje o trenutni organiziranosti slovenskega turizma?

S katerimi turističnimi subjekti sodelujete na lokalni, regionalni in državni ravni? Na kakšen

način? Kaj bi pohvalili in kaj spremenili na področju organiziranosti turizma v Sloveniji?

Lahko rečemo, da sodelujemo z vsemi, s katerimi najdemo skupni interes za aktivnosti.

Največ seveda res s hoteli in z agencijami, vendar smo pri posebnih projektih sodelovali tudi

z gostinci, s ponudniki zasebnih namestitev, civilno družbo … Sodelujemo predvsem

projektno, pri izdelavi novega promocijskega materiala ali kakšnega promocijskega dogodka.

Regionalno se povezujemo na dveh nivojih - v skupnosti Julijske Alpe z Bohinjem, Kranjsko

Goro, Bovcem in dolino Soče, ter na Gorenjskem kot Slovenske Alpe, kjer ponudbo združuje

vseh 18 gorenjskih občin.

Na nacionalnem nivoju seveda dobro sodelujemo z organizacijo STO. Glede sodelovanja smo

zadovoljni, seveda pa bi si želeli več denarja za večje promocijske akcije.

2. Kakšno je vaše sodelovanje z zasebnim turističnim sektorjem (ponudniki turističnih

produktov in storitev)?

Na zelo konkretnih primerih, ko vidijo neposredno svoj interes, je sodelovanje dobro. Treba

pa je veliko časa in energije za sodelovanje. Za bolj splošne promocijske aktivnosti pa jih je

zelo težko nagovoriti.

3. V katerih turističnih projektih trenutno sodelujete?

Ali sodelujete tudi v regijskih in čezmejnih projektih? Katerih?

RDO Gorenjska!

Po velikih aktivnostih usklajevanja na nivoju Gorenjske je bila pripravljena pogodba o

podelitvi pooblastila in sofinanciranju izvajanja nalog Regionalne destinacijske organizacije

Gorenjske - Turizmu Bled, ki v najboljši meri povzema že izvedene in planirane aktivnosti

RDO Gorenjska.

Na podlagi sklepa 3. seje Sveta Gorenjske regije z dne 17. 1. 2011 so občine pooblastile

Turizem Bled za izvajanje nalog Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske za obdobje

treh let od oddaje vloge na javni razpis.

4. Ali se vaše območje razvija v prepoznavno turistično destinacijo?

Katero območje predstavljate (zastopate)? Kje ste na tej poti?
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Po mojem mnenju DA. Bled je prepoznavna turistična destinacija, tudi v mednarodnem

merilu. Vsekakor pa je treba biti nenehno aktiven in prodoren pri promociji v želji po dobrih

učinkih.

5. Katere so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti turistične ponudbe na vašem

območju?

Za informacijo vam pripenjam še našo SWOT analizo, ki smo jo naredili pri izdelavi zadnje

vizije razvoja blejskega turizma in za katero menim, da še danes velja.

Razvojna priložnost Bleda kot vodilne alpske turistične destinacije

Bled je vodilni alpski turistični center na območju kakovostne in atraktivne turistične

destinacije Julijskih Alp. To celotno območje skupaj z vsemi gorenjskimi občinami

predstavlja 30 odstotkov prenočitvenih kapacitet v Sloveniji in 25 odstotkov turističnega

obiska. Pri tem celotno območje pokriva 17 odstotkov slovenskega ozemlja in 12 odstotkov

vseh prebivalcev v Sloveniji.

Bled razpolaga s številni in kakovostnimi viri ter prednostmi, vendar je treba upoštevati tudi

nekatere slabosti in nevarnosti:

Prednosti:

• enkratni, kakovostno naravno bogastvo;

• dostopnost jezerske obale in možnost prostega obhoda jezera, dostopnost drugih naravnih

znamenitosti;

• mednarodno, svetovno poznano turistično področje;

• velike mednarodne prireditve;

• tradicija v turizmu;

• Poslovna šola - IEDC, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem;

• dobro urejena in programsko ter kadrovsko stabilna LTO kot turistična organizacija

destinacije;

• zelo dobra makro prometna dostopnost, bližina evropskih metropol;

• dobro sodelovanje z avstrijsko Koroško in Furlanijo - Julijsko krajino.

Priložnosti:

• lega v Alpah - Julijskih Alpah kot svetovno prepoznavni turistični destinaciji;

• vključitev Slovenije v Evropsko unijo in bližina emitivnih turističnih tržišč;

• usmeritev v programe wellness & lifestyle, v kongrese, izobraževanje in vrhunske

prireditve;

• razvoj vrhunske kakovostne ponudbe;

• celovit razvoj programov Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka;
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• bogata in raznolika etnološka ponudba;

• bogata kulturna dediščina;

• koncentracija kapitala in managementa v turizmu.

Slabosti in pretnje:

• ni celoletnega turističnega produkta, premalo turističnih programov, zabave;

• ni še dosežene enotne, jasne politike razvoja turizma na Bledu;

• premajhno zavedanje o pomenu, prednostih in koristih turizma med prebivalci;

• obremenjujoč cestni promet na Bledu, pomanjkljiva prometna ureditev v kraju in

pomanjkanje parkirnih in garažnih mest;

• ni osrednje promenade, urejenih poti, sprehajališč;

• različni pogledi na povezan razvoj turizma v celotni regiji predstavljajo ovire za

intenzivnejše povezovanje turističnih resursov in programov;

• kolizija rabe prostora glede na potrebe turizma.

Iz pregleda je razvidno, da je bistveno več prednosti in priložnosti za intenziven, kakovosten

in učinkovit razvoj turizma na Bledu, še posebej, če upoštevamo možnost intenzivnejšega

razvoja turizma na celotnem območju Julijskih Alp. Pri tem pa se je treba vseeno zavedati, da

Bled predstavlja le 0,1 odstotka celotnega turističnega receptivnega območja na območju Alp

in Severnega Jadrana, kjer je 3,1 milijona komercialnih turističnih ležišč in 745 milijonov

potencialnih turističnih nočitev letno. To pomeni, da Bled s svojo ponudbo ne more niti

najmanj vplivati na povpraševanje in da se nahaja na popolnoma konkurenčnem tržišču, kjer

vsi ponudniki iščejo čim večji tržni delež, čim večji obisk in čim večje prihodke.
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INTERVJU: Mirjam Žerjav,

LTO Kranjska Gora

1. Kakšno je vaše mnenje o trenutni organiziranosti slovenskega turizma?

S katerimi turističnimi subjekti sodelujete na lokalni, regionalni in državni ravni? Na kakšen

način? Kaj bi pohvalili in kaj spremenili na področju organiziranosti turizma v Sloveniji?

Moje mnenje je, da je organiziranost slovenskega turizma dobra. Slovenska turistična

organizacija (STO) kot krovna organizacija za promocijo slovenske turistične ponudbe

vključuje v svoje delovanje vse akterje našega turizma, tako s področja gospodarstva kot tudi

lokalnih in regionalnih destinacijskih organizacij (LTO in RDO). Posamezne produkte pa

dodatno pokrivata GIZ Pohodništvo in kolesarjenje ter Kongresni urad. LTO Kranjska Gora

se povezuje s partnerji na dveh nivojih, horizontalno in vertikalno.

Horizontalno:

• z zavodi oz. LTO-ji območja Julijske Alpe v sekciji Julijske Alpe. V to sekcijo smo

povezani: Turizem Bled, Turizem Bohinj, LTO Bovec, LTO Sotočje (Tolmin in Kobarid),

LTO Kranjska Gora;

• na nivoju Gorenjske z zavodi oz. LTO-ji se povezujemo v RDO Gorenjska (kjer ni

ustanovljen zavod, je partner oddelek občine). Povezanih je 18 partnerjev (občin oz.

zavodov);

• povezovanje zainteresiranih partnerjev tako v GIZ Pohodništvo in kolesarjenje kot tudi v

Kongresni urad;

• mednarodno povezovanje s sosednjimi pokrajinami v Italiji in Avstriji (Trbiž, Vidulis,

Arnoldstein, Villach, Badkleinkircheim, Hermagor idr.);

Vertikalno:

• sodelovanje z RDO Gorenjska in STO;

• z občino, ki je tudi naš ustanovitelj;

• z razvojnimi agencijami RAGOR in BSC;

• povezovanje z vsemi zainteresiranimi partnerji v destinaciji, s turističnim gospodarstvom

(veliki in mali ponudniki), s turističnimi in drugimi društvi;

• z organizatorji velikih prireditev (ASK Kranjska Gora, OK Pokal Vitranc in OK Planica),

kjer tudi aktivno sodelujemo in delamo (funkcija centralne nastanitvene recepcije za

organizatorje, tekmovalce, FIS delegate, sodnike, tehnične službe, VIP in novinarje).

Moje mnenje je, da bi v Sloveniji za promocijo potrebovali več sredstev in bi s tem tudi

postali bolj prepoznavni. Nujni pa bi bili tudi drugi ukrepi, predvsem na področju delovne

zakonodaje, ki je za turizem še vedno preveč toga (vzor Avstrija). S tem bi omogočili večjo

fleksibilnost.
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2. Kakšno je vaše sodelovanje z zasebnim turističnim sektorjem (ponudniki turističnih

produktov in storitev)?

Z zasebnim sektorjem dobro sodelujemo. Imamo 68 partnerjev, ki tudi finančno prispevajo

sredstva za skupno promocijo. Prispevki so različni, odvisno od velikosti subjekta.

Sodelujemo tako z velikimi hotelskimi hišami kot tudi z zasebnimi sobodajalci in ponudniki

apartmajev. Dobro sodelujemo tudi z gostinskim sektorjem. Skupaj izvedemo tudi več

prireditev v kraju. Prav tako je dobro sodelovanje s civilnim sektorjem, predvsem s

turističnimi društvi.

V okviru TIC tudi posredujemo sobe zasebnih sobodajalcev. V našo ponudbo je vključenih

več kot 100 sobodajacev.

Sodelovanje je na zelo konkretnih primerih, ko vidijo neposredno svoj interes, dobro.

Potrebno pa je veliko časa in energije za sodelovanje. Za bolj splošne promocijske aktivnosti

pa jih je zelo težko nagovoriti.

3. V katerih turističnih projektih trenutno sodelujete?

Ali sodelujete tudi v regijskih in čezmejnih projektih? Katerih?

Sodelujemo v regijskem projektu RDO Gorenjska, ki ga sofinancira tudi država. Na

mednarodnem nivoju sodelujemo v šestih projektih v sklopu INTERREG projektov. Poleg

tega smo vključeni v projekt Slowtourism in Culthex.

4. Ali se vaše območje razvija v prepoznavno turistično destinacijo?

Katero območje predstavljate (zastopate)? Kje ste na tej poti?

Destinacija Kranjska Gora je že zelo prepoznavna na domačem in tujih trgih, predvsem zaradi

več kot 100-letne tradicije, velikih tekmovanj na svetovnem nivoju (Pokal Vitranc in Planica),

dolgoletnih vlaganj v infrastrukturo, nastanitvene kapacitete in dolgoletne aktivne promocije.

5. Katere so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti turistične ponudbe na vašem

območju?

Prednosti:

• lega na tromeji;

• dolgoletna vlaganja v infrastrukturo;

• dolgoletna promocija;

• stalne investicije;

• velike prireditve.
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Slabosti:

• pozidava;

• veliko t. i. mrzlih postelj (apartmaji za prodajo);

• slabo vzdrževana državna cesta.

Priložnosti:

• še boljša čezmejna povezanost;

• vključevanje v regionalne, nacionalne in čezmejne projekte;

• Planica 2017.

Nevarnosti:

• slab odnos države do turizma;

• neizgradnja nordijskega centra v Planici (država).

Več lahko preberete na poslovnih straneh www.kranjska-gora.si, kjer je objavljena strategija

turizma.
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INTERVJU: Turistični delavec

Razvojna agencija Sora - oddelek za turizem, LTO Blegoš

1. Kakšno je vaše mnenje o trenutni organiziranosti slovenskega turizma?

S katerimi turističnimi subjekti sodelujete na lokalni, regionalni in državni ravni?

Na kakšen način? Kaj bi pohvalili in kaj spremenili na področju organiziranosti turizma v

Sloveniji?

Sodelujemo zlasti s sosednjimi LTO-ji, zavodi za turizem, zlasti na nivoju Gorenjske, v

državnem merilu pa z organizacijo STO. Udeležujemo se njihovih seminarjev, delavnic,

skupaj obiskujemo sejme ter se vključujemo v državne projekte (Pohodništvo v Sloveniji,

Next exit, picture Slovenija …).

Z zavodom za turizem Kranj skupaj obiskujemo večje sejme, v okviru organizacije STO.

Povečala bi povezanost med lokalnimi organizacijami s pomočjo STO, več spodbud za

vključevanje v državne projekte, pomoč pri promociji …

2. Kakšno je vaše sodelovanje z zasebnim turističnim sektorjem (ponudniki turističnih

produktov in storitev)?

Z zasebnim sektorjem na našem območju zelo dobro sodelujemo, organiziramo izlete in jih

skušamo čim bolje vključevati v ponudbo, v TIC posredujemo namestitvene kapacitete.

Dobro sodelujemo tudi s turističnimi društvi na območju, vključujemo jih v projekte,

prireditve, jim nudimo brezplačno promocijo v okviru naše promocije in jih vabimo na naše

predstavitve po drugih krajih v Sloveniji ter v tujini.

3. V katerih turističnih projektih trenutno sodelujete?

Ali sodelujete tudi v regijskih in čezmejnih projektih? Katerih?

Sodelujemo v dveh mednarodnih projektih: Rokodelska dediščina v čezmejnem prostoru

včeraj, danes, jutri ter projektu Slow tourism.

4. Ali se vaše območje razvija v prepoznavno turistično destinacijo?

Katero območje predstavljate (zastopate)? Kje ste na tej poti?

Zastopamo območje štirih občin: Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri.

5. Katere so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti turistične ponudbe na vašem

območju?
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Prilagam SWOT analizo škofjeloškega območja.

Preglednica 2: SWOT analiza turističnega območja Škofja Loka

Prednosti Slabosti

• ugodna zemljepisna in transportna lega

(bližina večjih turističnih in urbanih

središč, bližina glavne prometne

slovenske poti in letališča);

• ugodne naravne danosti za razvoj

turizma;

• veliko kulturno - zgodovinskih

znamenitosti;

• številne etnološke, kulturne in

zgodovinske posebnosti;

• uspešne investicije v obnovo smučišča na

Starem vrhu;

• organizacija odmevnih prireditev;

• obilica izletniških možnosti;

• veliko število enodnevnih obiskovalcev.

• premalo povezovanja v regiji in

pomanjkanje razvoje vizije na področju

skupnega turističnega razvoja;

• premajhna prepoznavnost regije (nujna so

velika sredstva za promocijo in izgradnjo

turistične identitete);

• prepočasno odzivanje območja na procese

povezovanja in globalizacije;

• premalo inovativna ponudba;

• pomanjkanje namestitvenih kapacitet;

• veliko neregistriranih gostov in nočitev

(problem pridobivanja statističnih

podatkov);

• izpad dohodka od turistične takse;

• neregistrirane aktivnosti številnih

zasebnikov na področju turizma;

• majhen tržni delež med slovenskimi

turističnimi destinacijami;

• velika razdrobljenost turistične ponudbe

(tržne aktivnosti, produkti);

• nenaklonjenost zakonodaje malemu

gospodarstvu, birokratizacija

administrativnih postopkov.
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Preglednica 3: SWOT analiza turističnega območja Škofja Loka

Priložnosti Nevarnosti

• opredelitev koncepta skupnega

turističnega prostora, ki bo zagotovil

zadostno dimenzijo, opaznost,

prepoznavnost in konkurenčnost na trgu,

• investicije v širitev in obnovo turistične

infrastrukture (hotel, smučišči Stari vrh in

Soriška planina, Tavčarjev dvorec,

Toplice Kopačnica, kampi, zasebne

namestitve, bazen itd.);

• osredotočenje pri pripravi turistične

ponudbe na številne izletnike, aktivne

goste ter ljubitelje kulturnega turizma;

• povezovanje kulture in turizma,

povezovanje zelenih športov in turizma,

povezovanje kmetijstva, storitvenih

dejavnosti in turizma;

• izboljšanje prepoznavnosti in večanje

tržnega deleža celovite turistične ponudbe

območja;

• v večji meri izkoristiti naravne in kulturno

zgodovinske danosti ter etnološke

posebnosti;

• v večji meri vključiti domače

prebivalstvo;

• trend rasti zanimanja za turistične

proizvode, ki jih škofjeloško območje

lahko ponudi (aktivne počitnice, počitnice

v naravi oziroma na kmetiji, mestni

turizem itd.);

• dvig povprečne potrošnje;

• izkoristiti cenovno konkurenčnost

območja (nižje cene namestitvenih

storitev, smučarske karte itd.);

• iskanje novih in obdelovanje že obstoječih

perspektivnih emitivnih trgov.

• prepočasno odzivanje regije na procese

povezovanja in globalizacije;

• razvojna sredstva namenjena samo

velikim investicijskim projektom, ne pa

tudi lokalnemu nivoju in lokalni turistični

ponudbi;

• premajhne investicije v nadaljnji razvoj in

promocijo turizma;

• prevelik vpliv lokalne politike na

oblikovanje turistične ponudbe območja;

• nezadosten razvoj novih zanimivih

turističnih produktov;

• velik porast konkurence med

destinacijami;

• nepovezanost in konkurenca med

razvojnimi institucijami na širšem

območju;

• konkuriranje namesto sodelovanja med

posamičnimi ponudniki turističnih storitev

na območju;

• premajhna usposobljenost lokalnih

ponudnikov za tekmovanje na odprtem

trgu;

• preveliko oklepanje v ponudbi le na šolske

skupine in druge enodnevne obiskovalce;

• premajhen interes za delo v turističnih in

gostinskih dejavnostih (malo izkušenih

turističnih delavcev).
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Slika 5: Prikaz strukture krovnega dokumenta - Strategija razvoja in trženja

sonaravnega razvoja turizma Gorenjskem

Vir: BSC 2009, 19.
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Slika 6: Prikaz, kateri produkti spadajo v kateri motiv prihoda

Vir: BSC 2009, 19.
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Slika 7: Vstopna stran spletnega portala Slovenske Alpe

Vir: Slovenske Alpe b. l.
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Slika 8: Triglavski narodni park

Vir: Julijske Alpe b. l.


