
��������	�
����	�
�������
�����
�����	�
����
�
����

�������
���� !�
 �
"�#�$��!�
���%

���������	
���

���������	
���

�����
�����	�
�&���
���
�
'���
�����	�



Strategija razvoja turizma v občini Trebnje 2006 - 2015  

 

© Hosting svetovanje d.o.o.  2

OBČINA TREBNJE 
GOLIEV TRG 5 
8210 TREBNJE 

 
 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OBČINE TREBNJE 2010-2015 

(prenova verzije iz februarja 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenovo pripravil: 

Darko Ravnikar, izvršni direktor za področje razvoja in marketinga, Hosting 
svetovanje d.o.o.; 



Strategija razvoja turizma v občini Trebnje 2006 - 2015  

 

© Hosting svetovanje d.o.o.  3

KAZALO 

 

1.  UVODNA BESEDA .............................................................................................................................. 5 

2.  POVZETEK SPREMEMB 2006 - 2009 ........................................................................................ 6 

3.  ANALIZA STANJA V PONUDBI IN POVPRAŠEVANJU TER MOŽNOSTI IN 
PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ TURIZMA ....................................................................................... 6 

3.1 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI IN  MOŽNOSTI TER PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ TURIZMA ................ 6 
3.1.1  Splošni opis območja in dostopnost ................................................................................... 6 
3.1.2  Naravne značilnosti in danosti ter možnosti in priložnosti za razvoj turizma ..... 7 
3.1.3  Kulturno, zgodovinske in etnološke danosti in značilnosti ter možnosti in 

priložnosti za razvoj turizma ................................................................................................. 8 

4.  OBSEG IN STRUKTURA TURISTIČNE PONUDBE IN STORITEV ................................. 10 

4.1 PRENOČITVENE ZMOGLJIVOSTI ......................................................................... 10 
4.2 GOSTINSKA PONUDBA ................................................................................... 11 
4.3 NARAVNE TURISTIČNE ZNAMENITOST/ATRAKCIJE ..................................................... 11 
4.4 KULTURNO-ZGODOVINSKE ZNAMENITOSTI/ATRAKCIJE IN ETNOLOŠKE POSEBNOSTI .............. 12 
4.5 ŠPORTNA PONUDBA ...................................................................................... 13 
4.6 PRIREDITVE, SEJMI IN DRUGI DOGODKI ............................................................... 14 
4.7 TURISTIČNE AGENCIJE, VODNIŠKA SLUŽBA ........................................................... 14 
4.8 TURISTIČNE INFORMACIJE ............................................................................... 15 
4.9 ANALIZA ORGANIZIRANOSTI OBSTOJEČE TURISTIČNE PONUDBE .................................... 16 

4.9.1  Sodelovanje javni sektor, podjetniški sektor, društva .............................................. 16 
4.9.2  Obstoječa vloga javnega sektorja ..................................................................................... 16 
4.9.3  Obstoječa vloga privatnega sektorja ................................................................................ 17 
4.9.4  Obstoječa vloga civilne družbe ........................................................................................... 17 

5.  TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE ............................................................................................... 18 

5.1 NEREGISTRIRANE NOČITVE .............................................................................. 18 
5.2 ANALITIČNE OCENE ...................................................................................... 18 

6.  SWOT ANALIZA TURISTIČNE PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA V OBČINI 
TREBNJE .............................................................................................................................................. 19 

7.  AKTUALNI IZZIVI TURIZMA ...................................................................................................... 23 

8.  RAZVOJNE MOŽNOSTI, RAST IN TRENDI TURISTIČNEGA TRGA ............................ 33 

8.1 POMEN TURIZMA NA GLOBALNI RAVNI ................................................................. 33 
8.2 SLOVENSKI TURIZEM V ŠTEVILKAH ..................................................................... 33 
8.3 AKTUALNI TRENDI NA SLOVENSKEM TURISTIČNEM TRGU ............................................. 36 
8.4 TRENDI V MEDNARODNEM TURIZMU .................................................................... 37 
8.5 NAPOVED RASTI TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJA DO LETA 2020 ZA EVROPO..................... 44 

9.  STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OBČINE TREBNJE ...................................................... 46 

9.1 POSLANSTVO RAZVOJA TURIZMA OBČINE TREBNJE ................................................... 46 
9.2 VIZIJA RAZVOJA TURIZMA OBČINE TREBNJE ........................................................... 46 



Strategija razvoja turizma v občini Trebnje 2006 - 2015  

 

© Hosting svetovanje d.o.o.  4

9.3 STRATEŠKI IN OPERATIVNI CILJI RAZVOJA TURIZMA OBČINE TREBNJE (MERLJIVI) ................ 49 
9.3.1  Cilji na področju turistične infrastrukture ....................................................................... 51 
9.3.2  Cilji na področju ostale infrastrukture ............................................................................. 54 
9.3.3  Cilji na področju turističnega povpraševanja ................................................................ 55 
9.3.4  Cilji na področju destinacijskega managmenta ............................................................ 55 
9.3.5  Cilji na področju razvoja ekoturizma (cilji se navezujejo na predlagani 

razvojni model, ki je opisan v točki 8.4) ........................................................................ 57 

10. MODEL RAZVOJA EKOTURIZMA V OBČINI TREBNJE ..................................................... 58 

10.1 OPREDELITEV POJMA EKOTURIZMA IN TRAJNOSTNEGA TURIZMA TER DRUGIH SORODNIH, 
PODOBNO POJMOVANJIH ZVRSTI TURIZMA ...................................................................... 60 
10.2 NAČELA IN USMERITVE ZA RAZVOJ EKOTURIZMA IN NJEGOV MANAGMENT ...................... 62 
10.3 SREDSTVA ZA USPEŠEN IN UČINKOVIT RAZVOJ EKOTURIZMA ..................................... 64 

11. OPREDELITEV OBSTOJEČIH IN POTENCIALNIH TURISTIČNIH PROIZVODOV  66 

12. AKCIJSKI NAČRT ............................................................................................................................ 70 

12.1 AKCIJSKI NAČRT – OPREDELITEV RAZVOJNO INVESTICIJSKIH PROJEKTOV/AKTIVNOSTI V OBČINI 

TREBNJE.... ......................................................................................................... 71 
12.2 KLJUČNI RAZVOJNI INVESTICIJSKI PROJEKTI/AKTIVNOSTI ........................................ 91 
12.3 KLJUČNI RAZVOJNI INVESTICIJSKI PROJEKTI/AKTIVNOSTI ZA LETO 2010 ...................... 95 

 

TABELE 

Tabela 1 : Prenočitvene zmogljivosti po vrsti nastanitvenih objektov v občini Trebnje (leto 
2009) ................................................................................................................ 10 
Tabela 2 : Napoved rasti turističnih prihodov glede na destinacijo prihoda do leta 2020 . 45 
 
GRAFI 

Graf 1: Število prenočitev tujih in domačih gostov v obdobju 2003 – 2008 ................... 34 
Graf 2: Pregled gibanja nočitev po najpomembnejših emitivnih trgih ........................... 35 
Graf 3: Prihodi in prenočitve gostov po mesecih v letu 2008 ...................................... 35 
Graf 4: Pregled nočitev po mesecih in po vrstah krajev (v 1000) ................................ 36 
Graf 5 : Grafični prikaz napovedi rasti turističnih prihodov glede na destinacijo prihoda do 
leta 2020 ............................................................................................................ 45 
 



Strategija razvoja turizma v občini Trebnje 2006 - 2015  

 

© Hosting svetovanje d.o.o.  5

1.  UVODNA BESEDA 
 

Občina Trebnje je dne 5.11.2008 povabila podjetje Hosting svetovanje d.o.o. k 
oddaji ponudbe za strokovno sodelovanje pri izvajanju strategije razvoja turizma. 
S sklepom o izboru izvajalca je bila ponudba Hosting svetovanja d.o.o. dne 12.11. 
2008 sprejeta. 

Osnovni dokument, ki je podlaga sodelovanju oziroma vsebinam sodelovanja je 
Strategija razvoja turizma v občini Trebnje (7.02.2006, Hosting svetovanje 
d.o.o.), predmet sodelovanja pa izvajanje strategije po izvedbenem (akcijskem) 
načrtu.  

Projekt  obsega revizijo stateških dokumentov, kar pomeni predvsem prevetritev 
zastavljenih strateških ciljev in predvidenih aktivnosti v akcijskih planih        
(proučitev odgovornih nosilcev turističnega razvoja in trženja ter njihove 
zainteresiranosti za aktivno sodelovanje pri izvedbi); posodobitev dokumentov v 
glavnih primerjalnih vsebinah (statistični podatki za ugotavljanje stanja, trenutni 
trendi-niše, morebitni drugi razvojni dosežki, ki pomenijo večjo atraktivnost ali 
lažjo dostopnost destinacije, tržne poti, trgi ...) ter strokovno in sistematično 
pripravo načrta izvedbe. 

Za potrebe priprave prvega sklopa aktivnosti je bila izvedena tudi delavnica 
projektne skupine naročnika in izvajalca, kjer so se definirala ključna izhodišča za 
pripravo analitičnih izhodišč dokumenta. 
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2.  POVZETEK SPREMEMB 2006 - 2009 
 
 

Splošne ugotovitve 
 
Od sprejema Strategije razvoja turizma občine Trebnje spomladi leta 2006 je bila 
ključna sprememba, ki vpliva tudi na izvedbeni načrt same strategije ta, da se sta 
se od prvotne občine odcepili dve novonastali občini Mokornog – Trebelno ter 
Šentrupert. S tem so se zmanjšale kapacitete, resursi ter območja planiranja. 
Kljub temu pa se zaradi interesa vseh treh občin strateški načrt ne spreminja – 
prilagodi se le izvedbeni del (akcijski načrt) v smislu spremembe nosilcev 
izvajanja ter koordinacije. 
Poleg tega so bile ugotovljene nekatere spremembe, ki vplivajo na predvidene 
cilje in dinamiko izvedbe. Posamezne spremembe navajamo po poglavjih, kot si 
sledijo v osnovnem dokumentu iz leta 2006 nato pa jih zajamemo v 
spremenjenem izvedbenem (akcijskem) načrtu. 

 
 

3.  ANALIZA STANJA V PONUDBI IN 
POVPRAŠEVANJU TER MOŽNOSTI IN 
PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ TURIZMA  

 
3.1 Geografske značilnosti in  možnosti ter priložnosti 

za razvoj turizma1 
 

3.1.1 Splošni opis območja in dostopnost  

  
Občina Trebnje je del osrednje Slovenije, natančneje Srednje Dolenjske in meji na 
naslednje sosednje občine: Ivančno Gorico, Šmartno pri Litiji, Litijo, Sevnico, 
Škocjan, Novo mesto, Mirno Peč, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Žužemberk. 
Vsa naselja so povezana v 13 krajevnih skupnosti in imajo skupaj 14.100 
prebivalcev (junij 2009).  
 
Površina občine je 195 km2, kar predstavlja približno 10% statistične JV regije. 
Regija ima pomemben geografski položaj, ki se je pokazal še posebej v času 
naseljevanja teh krajev. Bogate arheološke najdbe pričajo o gosti poselitvi že v 
prazgodovinski, rimski in zgodnjeslovenski dobi. Mimo Trebnjega teče stara 
povezava od Ljubljanske kotline prek srednje Dolenjske do Krške kotline in naprej 
proti jugovzhodu, od tu pa se odcepita tudi važni prečni poti proti savski dolini. 

                                      
1 Vir: Povzeto iz vprašalnika za pripravo analize izpolnjeno Občina Trebnje in 
www.trebnje.si  
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Ena izkorišča preval nad povirjem Temenice in vodi v Litijsko kotlino, druga pa 
nizek preval pri Trebnjem ter ozko mirnsko deber skozi relativno visoko Krško 
gričevje jugozahodno od Sevnice. Pred poplavami varna območja ob prometnih 
poteh so tudi najgosteje naseljena. Tu prevladujejo gručasta in obcestna naselja. 
Sem spadata predvsem Dolenjsko podolje v okolici Trebnjega in obod Mirnsko-
Mokronoške kotline. V hribovjih in na planoti je poselitev razpršena v obliki 
zaselkov. Zaradi slabše dostopnosti in oddaljenosti od večjih središč ter težav z 
vodno oskrbo so se ta območja v polpretekli dobi močno izpraznila. Industrija se 
je začela resneje razvijati po letu 1960, ko so z izgradnjo magistralne ceste 
Ljubljana – Zagreb postali ti kraji manj odročni.  
 
Prometna dostopnost in oddaljenost od turističnih centrov 
 
Občina Trebnje je prometno lahko dostopna. Iz osrednje Slovenije je dostopna v 
manj kot 30 minutah, v večini po avtocesti. Iz vzhodnih regij iz smeri Zagreb-
mejni prehod Bregana-Brežice je občina dostopna v eni uri, iz severa iz Celovca 
preko Ljubelja mimo Ljubljane je dostopna v manj kot eni uri in pol. Iz Trsta 
mimo Ljubljane je oddaljena približno 136 km oziroma dostopna v eni uri in 
petnajst minut. Od železniške postaje Ljubljana je postaja Trebnje oddaljena 56 
km in Novega mesta 20 km, gostota lokalnega potniškega prometa je visoka (vsaj 
15 krat na dan). Najbližje mednarodno letališče je Ljubljana in sicer oddaljeno 70 
km oziroma dosegljivo v 45 minutah, sledita Trst in Celovec v oddaljenosti manj 
kot 140 km.   
  
Občina Trebnje leži v bližini večjih turističnih centrov oz. toplic. V neposredni 
bližini so Šmarješke toplice (24 km) dostopne v manj kot 20 minutah, Dolenjske 
toplice (35 km) in Čateške toplice (56 km). 
 

3.1.2 Naravne značilnosti in danosti ter možnosti in priložnosti 
za razvoj turizma  

 
Zaradi  lege na stičišču alpskega, dinarskega in panonskega sveta, je območje 
občine Trebnje izrazito prehodno. Prehodnost se odraža v raznolikosti kamnin, 
razgibanosti površja, vodovju, raznolikosti prsti in rastja, v podnebnih 
značilnostih, rabi tal, pa tudi sicer v kulturnem pogledu.  
 
Po starejši regionalizaciji so glavni sestavni deli občine Mirnska dolina, Temeniška 
dolina in Dobrniška kotlina, v zadnjem času se obravnavano območje pogosteje 
deli na Suho krajino, Dolenjsko podolje in Posavsko hribovje, na skrajnem vzhodu 
pa seže sem že odrastek Krškega gričevja. Povprečna nadmorska višina občine 
znaša 350 m.  
 
Severni in vzhodni del občine je hribovit, precej razčlenjen in težko prehoden. Tu 
so višinske razlike največje. Maksimalne višine presežejo mejo 600 m, najnižji deli 
pa se približajo višini 200 m.  
 
Obravnavano območje ima zmerno celinsko vlažno podnebje z letno količino 
padavin okrog 1200 mm (se bistveno ne razlikuje od slovenskega povprečja) in 
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povprečno letno temperaturo 9oC (jan. –1oC, jul. 18oC). Padavine so vse leto 
dokaj enakomerne, vendar jih je največ v pozni pomladi (maj, junij) in jeseni 
(november). Sneži največ januarja in februarja, medtem, ko je oktobra sneg 
redek pojav. V letu je poprečno 48 dni s snežno odejo. V Temeniški dolini in v 
Dobrniški kotlini je pogost pojav temperaturne inverzije. Pogosta je tudi megla, 
najbolj v jeseni, zlasti septembra in oktobra. V dnu dolin je večkrat slana, zato tu 
ne uspevajo občutljive rastline, kot so sadje, vinska trta in ajda. 
 
Področje sestavljajo neprepustne silikatne kamnine najrazličnejših starosti, ki so 
podlaga slemenasto-dolinastemu reliefu, drugje je več karbonatnih kamnin in 
razvil se je fluviokraški ali redko celo pravi kraški relief s prisotnimi površinskimi 
in podzemnimi kraškimi oblikami.  
 
V Krko se izliva največji vodotok v občini, ponikalnica Temenica. Izvira v 
Posavskem hribovju, v srednjem toku vijuga po Dolenjskem podolju in poplavlja, 
potem pa ob stiku z jurskim apnencem v južnem delu občine, tik pod Vrhom sv. 
Ane, prvič ponikne. Njena dolina velja za najdaljšo slovensko slepo dolino. Prehod 
iz Mirnske v Temeniško dolino je večinoma lahek. To je gričevnat svet, ki je zaradi 
karbonatne sestave precej zakrasel. Za eno najbolj kraških pokrajin v Sloveniji pa 
šteje planotasta Suha krajina, regija, ki se začenja s strmim pobočjem južno od 
Dolenjskega podolja. Tam so se zaradi prevotljenosti, vode povsem umaknile s 
površja v notranjost. Kraške kotanje in doli se tu menjavajo s hribi. 
 
V dolini Temenice se je oblikovala zahodna meja subpanonskega vinogradništva. 
Vinogradi pokrivajo prisojna pobočja v toplotnem pasu, ki se začenja nekaj 10 m 
nad dnom dolin in sega do nadmorske višini 450 – 500 m. Današnji izbor njivskih 
kultur ustreza kmetijski usmerjenosti v živinorejo. Na osojnih, strmih, kamnitih ali 
za erozijo občutljivih pobočjih in na najbolj zakraselem svetu se je ohranil gozd. 
Skupaj ga je nad 60 %, največ pa v območju hribovij in Suhe krajine. 
Prevladujejo bukove združbe, v Suhi krajini je precej gabrovih gozdov, proti 
vzhodu pa s krepitvijo panonskih vplivov raste delež hrasta in kostanja. 
 

3.1.3 Kulturno, zgodovinske in etnološke danosti in značilnosti 
ter možnosti in priložnosti za razvoj turizma 

 

O bogati in pestri zgodovini pričajo številne prazgodovinske najdbe: sledovi 
jamskega človeka v Veliki jami, prazgodovinske gomile in naselbine – gradišča v 
okolici Trebnjega, Medvedjeka, Čateža in v mirenski dolini v okolici Mirne.  

Iz rimskih časov ostanki rimskih grobov, napisnih kamnov, ostankov zidov, 
novcev ali stare posode, kamniti reliefi s tremi poprsji v veži trebanjske cerkve, 
dela napisnega kamna, kamnit rimski lev na vrhu stopnišča na Trebanjski grad, 
rimski napisni kamni in rimski kamni uporabljeni za ogeljnike v cerkvah ter 
ostanki zidov in grobišč. 

V srednjem veku so nastali mnogi gradovi in le redki so se do danes ohranili 
(Trebanjski grad, delno obnovljen Mirenski grad, grad Mala Loka,  razvaline gradu 
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Kozjek in Šumberk). Na dogajanja v srednjem veku nas spominjajo srednjeveška 
trška naselja, ki so porazdeljena v razširjenem delu Mirnske doline in vsak zase 
obvladajo svoja teritorialna zaledja, obdelovalnim površinam pa se na prisojnih 
pobočjih pridružijo vinogradi. 
 
Poleg gradov so za obravnavano območje značilni številni sakralni objekti (cerkve, 
kapele s freskami, …). V Mirnski dolini lahko vidimo kvalitetne mostove, katerih je 
Evropi zelo malo. Mostovi predstavljajo edinstven občutek za urbanistično celoto 
naselja in enkratno dopolnilo krajem. 
 
Novejše zgodovinsko obdobje pa označuje razvoj gospodarskih središč in razvoj 
obrtništva ter kasneje industrije predvsem v Trebnjem in Mirni, kar je povzročilo 
napredek in razvoj.  
 
Značilna arhitektura dolenjskega podeželja s konca 19. stoletja so kozolci-toplarji. 
Življenje na podeželju pa opisujejo predvsem etnološki muzeji, zbirke in 
ohranjene domačije. 

Skozi Trebnje poteka 15.poldnevnik, ki je v Trebnjem obeležen z veliko tablo, s 
kamnitim obeležjem na razgledni točki Vrhtrebnje in sončno uro pri kamnitem 
obeležju. 

Iz območja občine Trebnje so izhajali oziroma delovali številni pomembni ljudje 
med njimi tudi Friderik Baraga, slovenski misijonar, ki ga po svojem delovanju 
poznajo širom vsega sveta, predvsem pa v Ameriki, kjer so s področij, kjer je kot 
misijonar služboval, znali vso njegovo delo in življenje predstaviti in zaokrožiti v 
turistično ponudbo. Zato Baragov gradič v Mali vasi lahko predstavlja začetek in 
razvoj določenih oblik turizma v občini Trebnje. Poleg Friderika Baraga sta se v 
zgodovino zapisala tudi Pavel Golia, trubadur svojega časa in Sandi Leskovec, 
likovni ustvarjalec, ki je znan daleč po svetu kot samorastnik kipar-naivec, ki je v 
les vdihnil življenje podeželja in njegov krčeviti boj za obstanek. 
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4. OBSEG IN STRUKTURA TURISTIČNE PONUDBE 
IN STORITEV 

 
4.1 Prenočitvene zmogljivosti 

 

Po uradni statistiki turistično prenočitvene zmogljivosti občine Trebnje 
predstavljajo zmogljivosti, ki se po merilih in načinu kategorizacije uvrščajo med 
gostišča in sobe. V letu 2008 je v občini evidentiranih 69 ležišč. 

Podatek je neuporaben, saj je po evidenci občine Trebnje ter iz spletne strani: 
www.trebnje.si v občini v letu 2009 na voljo 388 ležišč v gostinskih objektih 
različnih kategorij (hotel, gostišča, turistične kmetije, dom ...).  

Tabela 1 : Prenočitvene zmogljivosti po vrsti nastanitvenih objektov v občini 
Trebnje (leto 2009) 
 
OBČINA 2009       

TREBNJE   Zmogljivosti   

  
Število 
objektov 

Število 
sob 

ležišča 
skupaj 

ležišča 
stalna 

Vrste objektov-
skupaj 11 161 388 292 

Gostišča 6 43 164 164 

Hotel 1 90 120 120 

Turistične kmetije 1 3 29 8 

Domovi in drugo 3 25 75  

Vir: www.trebnje.si 
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Analiza gibanja števila prenočitvenih zmogljivosti v občini Trebnje glede na kratek 
rok statističnega spremljanja (od 2006 dalje, ko je prišlo do odcepitve občin 
Mokronog-Trebelno in Šentrupert) ne bi bila relevantna lahko pa ugotovimo, da se 
je v letu 2008 močno povečalo število kapacitet, ki v tem trenutku zadoščajo za 
potrebe povpraševanja.  

 
4.2 Gostinska ponudba 

 

Gostinska (kulinarična) ponudba občine Trebnje obsega skupno 48 gostinskih 
obratov, od gostiln, gostišč, pizerij, slaščičarn, okrepčevalnic, barov in 3 izletniške 
kmetije ter 1 vinotoč ter 3 vinske kleti. Skoncentriranost gostinske ponudbe je v 
večjih krajih občine. 

Cenovni razred gostinske ponudbe je v večini srednji, izjema so nekatere gostilne 
in vinotoči, ki sodijo v najvišji cenovni razred. Nudijo jedi po naročilu, predvsem 
domače slovenske in internacionalne jedi in specialitete iz divjačine. Obratovalni 
čas posameznega gostinskega objekta je prilagojen vrsti gostinskega objekta in 
predvsem segmentom oz. strukturi obiskovalcev, katerim je ponudba namenjena. 
Pri izletniških kmetijah, ki nudijo zelo raznovrstno in značilno ponudbo območja 
(domača hrana, sadje iz posamezne sezone, kozji sir, čebelji izdelki, ekološko 
pridelana hrana) in vinotočih, vinskih kleteh so mogoče le v naprej dogovorjene 
degustacije za zaključene skupine.   

 

4.3 Naravne turistične znamenitost/atrakcije 
 

Za obravnavano območje so značilne planote poraščene z gozdovi in razgledni 
vrhovi, ponikalnica s ponori, vinorodni griči, doline, ostanki močvirij in suha 
krajina. 

Po podatkih, pridobljenih s strani občine Trebnje na obravnavanem območju ni  
naravnih znamenitosti, ki bi lahko predstavljale turistično znamenitost, atrakcijo, 
privlačnost, zaradi katere bi se obiskovalci odločali za obisk. Izjema, ki predstavlja 
možnost tovrstnega razvoja je reka Temenica, ponikalnica in najdaljša slovenska 
slepa dolina. Vse ostale znamenitosti pa se v ponudbo lahko/se že vključujejo kot 
del celovitega turističnega proizvoda (razgledni vrhovi, doline, vinorodni griči, …), 
katere je potrebno obiskovalcem na primeren način predstaviti. Trenutno so 
najbolj obiskani prav navedeni razgledni vrhovi in vinorodni griči ter ponori reke 
Temenice, predvsem zaradi bogate ponudbe športno-rekreativnih in tematskih 
poti, ki povezujejo in predstavljajo omenjene znamenitosti. 
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Za turistične namene so premalo izkoriščeni predvsem ostanki močvirja vzhodno 
od Račjega Sela, reka Temenica in samotne tihi dolini Vejar in zgornji tok Mirne. 
Nejasna so razmerja glede skrbništva, vzdrževanja oz. upravljanja in viri 
financiranja, zato tudi slabo urejena, vzdrževana in pomanjkljiva potrebna 
dodatna turistična infrastruktura (predstavne, informativne, usmerjevalne in 
označevalne table, počivališča - klopce, koši za smeti, urejeni dostopi, …).   

  

4.4 Kulturno-zgodovinske znamenitosti/atrakcije in 
etnološke posebnosti  

 

Na območju občine Trebnje predstavljajo kulturno-zgodovinsko in etnološko 
dediščino muzeji, galerije oz. ateljeji, spominska soba, rojstna hiša, številni 
sakralni objekti (cerkve in kapele), gradovi, razvaline, posesti in arhitekturni, 
arheološki (gomila, naselbina, grobišča) ter tehnični spomeniki (kamniti most, 
toplar, mlin). 

Po podatkih Občine Trebnje sodi med trenutno najbolj obiskane kulturne 
znamenitosti Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, ki je locirana v središču 
Trebnjega. Po turističnem obisku, ki se uradno oziroma organizirano sicer ne 
spremlja, pa sledijo sakralni objekti in gradovi. Med etnološkimi posebnostmi, 
značilnostmi je do sedaj najbolj obiskana Etnološka zbirka v Jurjevi domačiji, 
predvsem zaradi lokacije (je na dvorišču) oz. lahke dostopnosti. Kulturno-
zgodovinske in etnološke posebnosti se tako kot naravne znamenitosti povezujejo 
in predstavljajo v okviru športno-rekreativnih (pohodne, kolesarske poti,), 
tematskih poti (vinogradniške pešpoti, vinske ceste,…) in učnih poti. Občina 
Trebnje pa se s tovrstno ponudbo vključuje tudi v skupne turistične 
programe/projekte kot je npr. »Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine« 
(povezuje 28 naravnih in kulturnih znamenitosti, od tega sta 2 turistični točki na 
območju občine Trebnje), Aktivne počitnice na Dolenjskem (projekt dolenjskega 
turističnega grozda, s katerim je bilo to leto prekinjeno sodelovanje), Heritage 
trails.net (regijska mreža tematskih poti na netu) in druge. 

V obravnavani sklop lahko uvrstimo tudi 15. poldnevnik, ki poleg Galerije likovnih 
samorastnikov Trebnje, spada med najbolj prepoznavne turistične znamenitosti v 
občini. 

Gradovi, kmečka poslopja in nekateri sakralni objekti so v stanju neprimernem za 
oglede, saj niso restavrirani ali prenovljeni. Vzrok za takšno stanje je dejstvo, da 
je prav kulturno-zgodovinska in etnološka dediščina tisti del ponudbe, ki za 
oživitev in boljše vključevanje v turistično ponudbo potrebuje največ investicijskih 
in razvojnih sredstev, zato je njena oživitev, v primerjavi z ostalo ponudbo precej 
bolj počasna in zahtevna.   
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Poleg problema financiranja se v muzejsko-galerijskem segmentu, gradovih ter 
drugih objektov kulturno-zgodovinske in etnološke dediščine pojavlja tudi problem 
vezan na upravljanje oz. managment in primerno predstavitev na trgu. 

 

4.5 Športna ponudba 
 

Občina Trebnje, glede na obstoječo ponudbo, razpolaga z dokaj pestro športno-
rekreativno ponudbo, ki se večinoma veže na naravne danosti. 

Športna ponudba obsega številne pohodne poti s kulturno, zgodovinsko, 
enološko in versko vsebino:  

- Baragova pohodna pot, 
- gozdna učna pot Bukovje,  
- pohodna Iz Trebnjega na Vrhtrebnje, 
- pohodna pot iz Trebnjega na Debenec, 
- pešpot iz Mokronoga na Debenec,  
- popotovanje od Litije do Čateža – Levstikova pot (registrirana kot blagovna 

znamka),  
- pohodna pot iz Mirne na Debenc  
- pešpot po dolini reke Temenice,  
- Urbanova pohodna pot,  
- Pot romarjev od Žalostne gore prek Vesele gore do Zaplaza, 
- Valentinov pohod, 
- Pohod po poti Mare Rupene, 
- vinogradniške pešpoti po obronkih čateškega vinorodnega območja (3 poti), 
- gozdna učna pot Zaplaške stezice 
- pohodna in učna pot Speča lepotica 
- pohodna pot po sledeh Jurija Kozjeka 
- gozdna učna pot ob Žiberščici 
- pohodna pot po mejah KS Šentlovrenc.  

 
Med njimi je v domačem prostoru najbolj odmevna in razpoznavna Levstikova pot 
od Litije do Čateža.  

Urejene so tudi kolesarske poti oz. predlagane kolesarske ture (modra, 
zelena, rumena, rdeča in krožna), ki potekajo tudi po občini Šentrupert in 
Mokronog-Trebelno, v skupni dolžini poti 339 km.  

Tako pohodne poti kot predlagane kolesarske ture oz. izleti so v promocijsko-
informativnih materialih in na spletnih straneh predstavljene z vsemi potrebnimi 
podatki, to je opisom poteka, dolžino, potrebnim časom, zahtevnostjo, opisom 
naravnih in kulturno-zgodovinskih znamenitosti ter pri kolesarskih izletih še s 
kontrolnimi točkami. 
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Z omenjenimi pohodnimi potmi v veliki meri upravljajo različna društva, ki 
organizirajo vodene pohode najmanj enkrat letno.  

Poleg pohodnih in kolesarskih poti obsega športna ponudba občine tudi ribištvo, 
dvorano za bowling (Galaksija), golf vadbišče, športni center z možnostjo 
igranja tenisa, odbojke na mivki, košarke in in-line hokeja, strelišče, balinišče, 
nogometno igrišče, poligon za panitball, večnamenski športni dvorani in 
različne programe jahanja. 

 

4.6 Prireditve, sejmi in drugi dogodki 
 

Občino Trebnje zaznamujejo številne kulturne, športne, etnološke in zabavne 
prireditve, ki se odvijajo preko celega leta, na različnih lokacijah. V veliki večini so 
prireditve, sejmi in drugi dogodki lokalnega in regionalnega pomena, razen 
tradicionalnega tabora likovnih samorastnikov, na katerem sodelujejo umetniki 
naivci iz vsega sveta. Kulturno je obarvan tudi Levstikov pohod, ki ga spremljajo 
različni dogodki. Prireditev se udeležujejo aktivni, rekreativni športniki, planinci, 
družine, romarji, upokojenci, ljubitelji vinskih goric, občani, umetniki, … odvisno 
od tipa prireditve.  V veliki večini so ogledi brezplačni, zato so podatki o 
obiskanosti skopi oz. se obiskanost ne meri. Organizatorji prireditve so predvsem 
različna društva od turističnih, kulturnih, planinskih do društva vinogradnikov, 
konjerejskega društva, skavtov, moto kluba in drugi. 

Po podatkih Občine Trebnje se prireditve, sejmi in drugi dogodki odvijajo na 
različnih prireditvenih prostorih, v muzejih, galerijah, kulturnih domovih, sakralnih 
objektih, osnovnošolskih športnih dvoranah, telovadnicah, prizoriščih na prostem 
(parki, športna igrišča, vaški trgi, grajski vrtovi, …). Kapaciteta omenjenih 
prireditvenih objektov se giblje od 50 do maksimalno 500 oseb. 

  

 

 

4.7 Turistične agencije, vodniška služba 
 

V občini Trebnje trenutno deluje ena turistični agencija, katere poslovanje je v 
večjem delu orientirano na tako imenovani »outgoing turizem« in v manjši meri 
na receptivnem oz. »incoming turizmu« ali privabljanju turistov na območje 
občine Trebnje. 
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Na področju destinacijskega managmenta trenutno ne obstaja organizacija, 
agencija, ki bi proaktivno izvajala naslednje naloge: skrb za promocijo in trženje 
proizvodov občine, razvoj turistične ponudbe, izvajanje raziskav, analiz, statistike 
na področju turističnega trga, izvajanje informacijske dejavnosti, upravljanje s 
turistično infrastrukturo javnega pomena in koordiniranje, povezovanje različne 
segmentov ponudbe, ...  Delno izvaja omenjene naloge Občina Trebnje v okviru 
občinske uprave in Turistično informacijski center, ki deluje v okviru Občine 
Trebnje. 

Na podlagi sprejetega pravilnika o vodniški službi je do sedaj pridobilo licenco 
lokalnega turističnega vodnika preko 20 vodnikov in licenco vodnika v okviru 
projekta »Po poteh dediščine Bele Krajine in Dolenjske« 5 vodnikov. Omenjeni 
vodniki se tržijo preko TIC-a ali samostojno. 

 

4.8 Turistične informacije 
 

Informacije o turistični ponudi občine Trebnje je možno pridobiti v edinem 
Turistično informacijskem centru, lociranem v samem središču Trebnjega, ki 
deluje v sklopu Občine. Obratovalni čas TIC-a od ponedeljka do petka: od 9. do 
12. Ure in od 12:30 do 15 ure, sobota od 13. do 15. ure, nedelje in prazniki 
zaprto. 

Razpoložljive informacije predvsem v obliki promocijsko-informativnega gradiva 
so na razpolago tudi v gostinsko-nastanitvenih objektih in pri drugih turističnih 
ponudnikih ter na spletnih straneh www.trebnje.si, v rubriki turizem (zaenkrat 
samo v slovenskem jeziku). 

Na terenu se opaža predvsem pomanjkljivo označevanje turističnih znamenitosti, 
turističnih ponudnikov in športno-rekreativnih ter tematskih poti. 
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4.9 Analiza organiziranosti obstoječe turistične 
ponudbe  

 

4.9.1  Sodelovanje javni sektor, podjetniški sektor, društva 

 
Sodelovanje javnega, privatnega sektorja in civilne družbe se je obravnavalo na 
prvi delavnici, ki je bila organizirana konec meseca avgusta 2005. Na omenjeni 
delavnici smo obravnavali predvsem vlogo in naloge posameznega sektorja, 
obstoječe medsebojno sodelovanje in povezovanje ter problematiko na področju 
organiziranosti obstoječe turistične ponudbe. 

 

4.9.2  Obstoječa vloga javnega sektorja 

 
Občina Trebnje v okviru občinske uprave delno izvaja naloge na naslednjih 
področjih : 

- promocija in trženje turistične ponudbe občine: izdaja in izvaja 
ponatise promocijskega materiala (zloženke, zemljevidi, …), priprava in 
skrbništvo turističnih spletnih strani, izvajanje predstavitev na tržnih 
manifestacijah na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju, 

- razvoj turistične ponudbe: sodelovanje pri projektih na lokalnem in 
regionalnem nivoju npr. pri projektih Po poteh dediščine Dolenjske in Bele 
Krajine, Dolenjski turistični grozd, Emina romarska pot, Heritege trails.net, 

- informacijska dejavnost: v okviru občinske uprave deluje tudi edini 
Turistično informacijski center v občini, ki zbira in posreduje informacije 
gostom in ponudnikom o turistični in drugi ponudbi, sodeluje na 
nacionalnem nivoju v projektu Slovensko turistično informacijski portal v 
vlogi skrbnika in trži ter koordinira lokalne turistične vodnike, 

- upravljanje s turistično infrastrukturo javnega pomena: na podlagi 
Pravilnika o vzdrževanju turističnih poti v občini Trebnje se sofinancira 
vzdrževanje omenjenih poti; za urejanje javnih površin skrbijo Krajevne 
skupnosti, društva in javno podjetje (Komunala Trebnje),  

- koordinira, povezuje različne segmente ponudbe: zagotavlja v 
občinskem proračunu sredstva za programe turističnih društev na podlagi 
Pravilnika o sofinanciranju programov TD-ejev v občini Trebnje, z izdajo 
koledarja prireditev koordinira in povezuje organizatorje prireditev in drugih 
dogodkov, na podlagi skrbništva nad slovenskim turističnim portalom in 
drugih aktivnosti zbira podatke o turističnih ponudnikih (na delavnici 
izpostavil problem nezaupljivosti privatnega sektorja pri oddajanju 
potrebnih informacij) 

- Z namenom razvoja turistične dejavnosti sodeluje Občina tudi z 
različnimi organizacijami javnega značaja na lokalnem, 
regionalnem in nacionalnem nivoju. Sodeluje z izobraževalnimi 
ustanovami, ki izvajajo izobraževanje za lokalne vodnike, programe za 
gostinsko-turistične delavce, jezikovne tečaje, programi dopolnilnih 
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dejavnosti na kmetijah (KGZ), lokalnimi in regionalnimi razvojnimi, 
podjetniškimi centri in s Slovensko turistično organizacijo na nacionalnem 
nivoju. 

 
Vse zgoraj navedene aktivnosti se delno financirajo iz občinskega proračuna. 

 

4.9.3  Obstoječa vloga privatnega sektorja  

 
V privatnem sektorju so nosilci razvoja gostinsko-nastanitveni ponudniki, 
turistične agencije, ponudniki športno-rekreativnih programov, lokalni turistični 
vodniki, ponudniki kulturne dediščine (npr. upravljalci in lastniki gradov, …), 
vinogradniškega turizma (vinogradi, zidanice, vinoteke, kleti, …) in kmetje 
(poudariti je potrebno, da je v zadnjem času zelo zaživela dopolnilna dejavnost na 
kmetijah – ekološka kmetija, čebelarska, sadjarska, vrtnarstvo, pletarstvo, izdelki 
iz gline, …). 

Večina zgoraj navedenih združujejo in povezujejo različne inštitucije, društva in 
organizacije. Na primer ponudniki gostinskih storitev se povezujejo v okviru 
gostinske sekcije pri obrtni zbornici, kmetje pri kmetijsko gozdarskih zavodih, 
ponudniki vinogradniškega turizma, izdelovalci umetnostne in domače obrti preko 
svojih matičnih društev in obrtne zbornice, ostali pa so prepuščeni sami sebi. 

 

4.9.4  Obstoječa vloga civilne družbe 

 
Na območju občine Trebnje deluje preko 140 različnih društev, zvez in klubov, ki 
so posredno povezana s turistično dejavnostjo. Od tega je 8 društev z okoli 200 
aktivnimi člani neposredno povezanih s turizmom. 

Njihova vloga v turizmu je predvsem organizacija prireditev, urejanje okolice na 
podlagi različnih tekmovanj, organizacija izobraževanj. 

Nekatera društva predvsem turistična društva skrbijo in vzdržujejo turistične poti 
in spremljajočo infrastrukturo (klopce, koši za smeti, označevalne in usmerjevalne 
tablice) in izdelujejo promocijski material. 

Poleg društev, zvez in klubov med civilno družbo štejemo tudi prebivalce občine 
Trebnje, katerih najpomembnejša vloga je pozitivno sprejemanje razvoja turizma, 
prijaznost, dostopnost do turistov z vidika slogana »Turizem smo ljudje«.  
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5.  TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE 
 
Po podatkih občine Trebnje so v letu 2008 beležili 669 prenočitev od tega 95 
domačih gostov in 574 tujcev. Natančnejših specifikacij ni na voljo.  
Pregledali smo podatke po SURS-u a so neuporabni saj beležijo v letih 2007 in 
2008 le nekaj dest gostov in prenočitev. 

 

5.1 Neregistrirane nočitve 
 
Rubriko neregistrirane nočitve smo vključili predvsem zaradi velikih razhajanj pri 
podatkih o prenočitvenih zmogljivosti.  
Oceno o številu neregistriranih nočitev oz. oceno dejanske realizacije nočitev je 
težko podati, ker ne razpolagamo s podatki, ki bi bili relevantni za oblikovanje 
ocene. Prav tako ne razpolagamo s podatki npr. realiziranih nočitev v zidanicah, 
obiskih prijateljev in sorodnikov in podobno, ki prav tako ustvarjajo prihodek iz 
naslova turistične dejavnosti v občini. 

 

5.2 Analitične ocene 
 

Na podlagi dejstva, da ni relevantnih podatkov o turističnem povpraševanju v 
občini Trebnje (SURS je nerelevanten vir; za primerjavo pa bi sploh bili potrebni 
podatki samo od leta 2007 dalje potem, ko sta se leta 2006 iz občine Trebnje 
izločili novonastali občini Mokronog-Trebelno in Šentrupert) tudi ni mogoče izdelati 
podrobnih analiz za: 

- povprečno dobo bivanja, 

- sezonskost, 

- strukturo povpraševanja glede na emitivne trge, 

- motiv prihoda in starostno obdobje, 

- turistično potrošnjo stacionarnega gosta, 

- obiskanost- dnevne goste, 

- namen obiska. 
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6.  SWOT ANALIZA TURISTIČNE PONUDBE IN 
POVPRAŠEVANJA V OBČINI TREBNJE 

 
PREDNOSTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dostopnost, lega 

- ugodna prometna lega in 
dostopnost z vseh strani 

- bližina mednarodnih letališč, 
prestolnice, razvitih turističnih 
destinacij – term 

- zadovoljiva cestna infrastruktura 

- dobre cestne povezave med 
naselji 

 

Danosti 

- bogata kulturno-zgodovinska 
dediščina s krepkimi turističnim 
potencialom 

- ugodne naravne danosti s velikim 
turističnim potencialom 

- kulturne prireditve mednarodnega 
in državnega pomena  

 

Organiziranost, sodelovanje, 
podporne institucije 

- aktivno delovanje in pozitivno 
sodelovanje v okviru civilne družbe 

- aktivno delovanje občinske uprave, 
izobraževalnih institucij 

- povezovanje z organizacijami na 
regionalnem nivoju za razvoj skupnih 
tur. produktov 

Turistična ponudba 

- zadovoljiva gostinska ponudba 

- vzpostavljene in urejene športno-
rekreativne in tematske poti 

- ugodna lokacija TIC-a Trebnje 

- vzpostavljena nekatera orodja 
tržnega komuniciranja (promocijski 
material, internet) 

Širše okolje 

- ugodna starostna struktura 
prebivalstva 

- zadovoljiva telekomunikacijska in 
komunalna infrastruktura 

- dovolj izobraženega in 
usposobljenega kadra 

- čisto in neokrnjeno okolje 
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         SLABOSTI 

 
PRILOŽNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dostopnost, lega 

- neizkoriščenost železniškega 
omrežja zaradi slabih povezav in 
časa prevoza 

- slabe povezave z javnim potniškim 
prometom (ukinitev prog) - ob 
vikendih 

- preobremenjenost cest s tovornim 
prometom skozi mestna jedra 

- ni urejenih kolesarskih stez 

Danosti 

- neizkoriščenost kulturno-
zgodovinske dediščine za turistične 
namene 

- neizkoriščenost naravnih danosti za 
turistične namene 

- naravne danosti ne omogočajo 
razvoja zimskih in vodnih športov 

- vremenske neprilike v jesenskem 
času (megla, slana)  

Organiziranost, sodelovanje, podporne 
institucije 

- ni krovne institucije, ki bi usmerjala in vodila 
razvoj turizma v občini 
- nepovezanost turističnih ponudnikov 
- pomanjkljivo svetovanje podjetnikom 
- stihijsko dogajanje – odsotnost vizije in 
konkretnih ciljev razvoja 
- nenaklonjenost politične javnosti razvoju 
turizma 
- pomanjkljivo vodenje statistike 

Turistična ponudba 

- premalo informacijskih točk 

- pasivnost turističnih ponudnikov 
pri informiranju gostov, 
posredovanju informacij o lastni 
ponudi 

- pomanjkanje turističnih 
programov kljub potencialom 

- premalo in neprimerni 
večnamenski objekti 

Širše okolje 

- pomanjkanje stavbnih zemljišč, 
omejene možnosti gradnje 
- slaba komunalne urejenosti 
zemljišč 
- pomanjkanje javnih sanitarij 
- pomanjkanje parkirnih prostorov 
- upad vpisa v gostinske šole 
- neurejenost potencialnih 
zaščitenih območij, ni vizije 
- neurejene razmere na področju 
prostorskega urejanja 
(nedorečena vloga in podoba 
mestnih jeder, razpršena 
pozidava,…) 
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Dostopnost, lega 

- ureditev prometa predvsem v 
mestnih jedrih in možnost 
lažjega dostopa z osebnim 
avtomobilom 
- nadaljevanje gradnje avtocest 
  

Danosti 

- glede na danosti vzpostavitev in 
razvoj novih tematskih poti 
- razpoložljivi razvojni finančni viri 
za obnovo kulturno-zgodovinske 
dediščine 
- možnosti za razvoj lokalne 
kulinarike 

Organiziranost, sodelovanje, podporne 
institucije 

- ustanovitev krovne institucije 
- aktivno povezovanje turističnih ponudnikov, 
podpornih institucij 
- sodelovanje s sosednjimi razvitimi turističnimi 
destinacijami 
- izkazan interes turističnega gospodarstva k 
povezovanju in sodelovanju 
- s sprejetjem strateškega dokumenta možnost 
aktivnega lobiranja na nacionalnem nivoju 

Turistična ponudba 

- razvoj družinskih oz. manjših 
nastanitvenih objektov 
-  razvoj kakovostnega in 
nemasovnega turizma (novi 
produkti) 
- razpoložljivi razvojni finančni viri 
za razvoj turistične ponudbe 
- možnosti za razvoj storitvenih 
dejavnosti osnovne in dodatne 
turistične ponudbe 
- trend rasti podeželskega, 
kulturnega, vikend turizma 
- razvoj poslovnega turizma 
zaradi strateškeg partnerja 

Širše okolje 

- oživitev starih mestnih (trških) 
jeder 
- možnost potencialnih 
investitorjev iz domačega okolja 
(Trimo Trebnje, Dana, …)  

         PRILOŽNOSTI 
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NEVARNOSTI 
 

 

Dostopnost, lega 

- predviden AC krak poslabša 
dostopnost do zaledja in 
nekaterih turističnih atrakcij 
(Trebanjski grad) 

Danosti 

- onesnaževanje, 
preobremenjenost naravne in 
kulturno-zgodovinske dediščine 

 

 

Organiziranost, sodelovanje, 
podporne institucije 

- pasivnost turističnih ponudnikov 
- lokalna politika zavira razvoj 
turizma 
- nesodelovanje javnega, 
privatnega sektorja in civilne 
družbe 
 

Turistična ponudba 

- Nevlaganje oz. preskromno 
investiranje v turistično 
infrastrukturo 
- pasivnost in čakanje zgolj na 
zunanje razvojne in investicijske 
vire – odsotnost inovativnosti in 
podjetnosti  

Širše okolje 

- onesnaževanje narave z 
neupoštevanjem trajnostnih načel 
- pomanjkanje in 
neusposobljenost kadrov, bivalnih 
površin za kadre 
- pomanjkanje družbene 
infrastrukture (vrtci, šole, 
knjižnice, športne površine) 
- nejasnost, nedorečenost 
obstoječe zakonodaje 
- zaraščanje pokrajine zaradi 
opuščanja kmetijske dejavnosti  
- prevelika odvisnost oziroma 
navezanost na industrijo 
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7.  AKTUALNI IZZIVI TURIZMA 
 

V nadaljevanju so po več delovnih področjih povzeti in podrobno predstavljeni ključni problemi občine, kot so bili 
izpostavljeni na delavnicah in prepoznani skozi analizo obstoječega stanja v turizmu in v politično, gospodarskem in 
socialnem okolju. Nekateri problemi se pojavljajo na več področjih in so med seboj povezani kar kaže na obseg in 
velik pomen posameznega problema.   

 

a.) DOSTOPNOST 

 

                                                                             Problemi /Izzivi  

Vzrok Posledica 

- pomanjkljiva turistična in druga obvestilna signalizacija ob 
glavnih prometnicah,  

- ni programov, ki bi vključevale javni železniški prevoz, 
- pomanjkljivo, premalo agresivno trženje turistične 

ponudbe, predvsem enodnevnih programov v bližnjih 
razvitih turističnih destinacijah. 

- Nezadostna izkoriščenost potencialov bližnjih razvitih 
turističnih destinacij (Šmarješke, Dolenjske toplice, 
Otočec, Čateške toplice) za razvoj turizma 
obravnavanega območja, 

- nezadostno izkoriščenost relativno dobre 
prometne dostopnost (cestna, železniška) 
mednarodnih letališč (Ljubljana, Zagreb, Celovec, 
Trst), prestolnice in drugih večjih mest doma in 
čezmejo (Novo Mesto, Zagreb).  

- Obravnavano območje ni prepoznavno kot 
privlačna, izletniška turistična destinacija (glede 
na obstoječo ponudbo) 
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b.) TURISTIČNA PONUDBA IN STORITVE 

 

Nastanitvene zmogljivosti 

                                                                             Problemi /Izzivi  

Vzrok Posledica 

- Toga zakonodaja predvsem za nastanitvene objekte vrste 
privatne sobe in apartmaji ter turistične kmetije,  

- previsoke zahteve, kriteriji, ki opredeljujejo minimalno 
ustreznost za vzpostavitev turističnih kmetij,  

- ker turistična dejavnost ni prepoznana kot perspektivna 
panoga, predstavljajo prenočitvene zmogljivosti dopolnilno 
ponudbo/dejavnost osnovni npr. gostinstvo, kmetijstvo, 

- pomanjkanje stavbnih zemljišč oz. precejšen del zemljišč na 
podeželju spada v 1. kategorijo kmetijskih zemljišč, 

- premajhna razpoložljivost javnih virov financiranja investicij v 
nastanitvene zmogljivosti (ugodni krediti na občinskem in 
državnem nivoju; nepovratna sredstva iz različnih evropskih 
donacijskih shem), izjema so viri s področja kmetijstva, 

- slabo izkoriščene možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev 
za razvoj turizma na kmetijah, 

- prezahtevni postopki za pridobivanje razvojnih nepovratnih 
sredstev EU, 

- slabo izkoriščene možnosti vključevanja obstoječih objektov za 
turistične namene (zidanice, počitniške hiše, …)  

 

- Premalo diverzificirana, specializirana in kakovostna 
ponudba v vrsti nastanitvenih objektov (zastopane 
samo naslednje vrste nastanitvenih objektov: 
gostišča, turistične kmetije, dom CŠOD). 
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Gostinska ponudba 

                                      Problemi /Izzivi  

Vzrok Posledica 

- Promocija in trženje gostinske ponudbe je prepuščena 
posameznemu ponudniku, 

- ni turistične organizacije, ki bi povezovala gostinske ponudnike 
s ciljem razvoja skupnih integralnih proizvodov s področja 
enogastronomije, 

- obratovalni časi predvsem izletniških kmetij premalo 
fleksibilen (ogled, pokušina in prodaja izdelkov izključno po 
predhodnem naročilu in predvsem za večje skupine), 

- ni vzpostavljene mreže prodajaln oz. »butične« prodaje 
izdelkov domače in umetnostne obrti,  

- slaba pretočnost informacij o obstoječi gostinski ponudbi. 

- Premajhna razpoznavnost pestre in kakovostne 
gostinske ponudbe, 

- slabo izkoriščena ponudba predvsem na izletniških 
kmetijah. 

 

Naravne turistične znamenitosti/atrakcije 

                                 Problemi /Izzivi  

Vzrok Posledica 

- Nejasna razmerja glede upravljanja, vzdrževanja oz. 
skrbništva (netržna orientiranost naravnih znamenitosti 
javnega pomena, nedorečeni viri financiranja), 

- ni vzpostavljene enotne celostne podobe turistične 
usmerjevalne in obvestilne signalizacije, 

- slaba pretočnost informacij o obstoječih naravnih znamenitosti 
primernih ogleda, 

- informacije so omejene na mikrolokacijo, niso širše 
distribuirane, 

- turistični ponudniki v svoje programe premalo vključujejo npr. 
oglede naravnih znamenitosti 

- ni krovne turistične organizacije, ki bi razvijala celovite in 

- Premalo izkoriščene naravne danosti (ostanki 
močvirij, reka Temenica in samotne tihe doline, 
Vejar, zg. tok Mirne) za turistične namene npr. 
danosti so premalo ali neprepoznane kot turistične 
atrakcije, 

- slabo urejene, označene naravne 
znamenitosti/atrakcije, 
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integrirane proizvode, predstavljala in tržila npr. z vodenimi 
izleti, delavnicami in orodji tržnega komuniciranja, 

- slabo izkoriščene možnosti za pridobivanje nepovratnih 
sredstev (MOP). 

 

Kulturno-zgodovinske turistične znamenitosti/atrakcije 

     Problemi /Izzivi 

Vzrok Posledica 

- Nejasna razmerja glede upravljanja, vzdrževanja oz. 
skrbništva (netržna orientiranost naravnih znamenitosti 
javnega pomena, nedorečeni viri financiranja), 

- ni vzpostavljene enotne celostne podobe turistične 
usmerjevalne in obvestilne signalizacije, 

- slaba pretočnost informacij o obstoječih kulturno-zgodovinskih 
znamenitostih primernih ogleda, 

- ni krovne turistične organizacije, ki bi razvijala celovite in 
integrirane proizvode, predstavljala in tržila npr. z vodenimi 
izleti, delavnicami in orodji tržnega komuniciranja, 

- v primerjavi z drugimi investicijami obnova kulturno-
zgodovinskih objektov potrebuje precej večja investicijska in 
razvojna sredstva, 

- slabo izkoriščene možnosti za pridobivanje nepovratnih 
sredstev (MK), 

- kulturne danosti niso ali pa so le izjemoma prepoznane kot 
turistični trženjski produkt/atrakcija (izdelki obrti se ne 
prodajajo kot spominski, blagovnih znamk domačih in umetnih 
obrti ni oz. so skromne, trženje izdelkov je preskromno, 
cenovna politika je nedorečena). 

- Prepočasno oživljanje in vključevanje kulturno-
zgodovinskih znamenitosti v turistično ponudbo  

- slabo urejene, označene kulturno-zgodovinske 
znamenitosti/atrakcije, 

- neprimerno stanje objektov (npr. gradovi, razvaline, 
kmečka poslopja, arheološka najdbišča in nekateri 
sakralni objekti) za turistične oglede 
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Športna ponudba 

       Problemi /Izzivi 

Vzrok Posledica 

- Premajhno vključevanje obstoječih ponudnikov v turistično 
ponudbo (izjema pohodne in kolesarske poti),  

- slaba povezanost ponudnikov športnih programov in 
ponudnikov gostinsko-nastanitvenih storitev, s ciljem priprave 
skupnih programov, 

- slaba pretočnost informacij o obstoječi športni ponudbi, 
- premalo razvojnih sredstev za razvoj športne infrastrukture 

predvsem javnega pomena (vzpostavljanje, vzdrževanje, 
označevanje kolesarskih stez, konjeniških poti, …), 

- problematični odnosi z domačini za najem, odkup zemlje za 
razvoj golf igrišča, 

- vpliv ureditve in vzdrževanja igrišč na okolje. 

- Preskromna ponudba glede na potenciale, 
- slabo prepoznavno oz. neenotno označevanje športne 

ponudbe, 
- slabo razvita športno-turistična infrastruktura (izjema 

so pohodne poti), 
- neizkoriščene možnosti za razvoj novih proizvodov 

oz. večje investiranje v obstoječe npr. tek na 
smučeh, ribolov, lovstvo, konjeništvo, jamarstvo, 
golf.  

 

Prireditve, sejmi in drugi dogodki 

            Problemi /Izzivi 

Vzrok Posledica 

- prireditveni objekti so razpršeni, niso določeni in zato 
neprepoznavni kot mesta prireditev 

- ni pretoka informacij o prireditvah in dostopih do prireditev 
(transport, usmerjevalna komunikacije, osebno animiranje).  

- premajhno vključevanje ponudbe prireditev, 
dogodkov, sejmov kot del turistične ponudbe, 
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Druge oblike ponudbe (podeželski, poslovni) 

            Problemi /Izzivi 

Vzrok Posledica 

- Pomanjkanje resursov za celostno urejanje vaškega okolja, 
- Nesistematično in nepovezano trženje obstoječe ponudbe 

turističnih in izletniških kmetij, 
- skromno povezovanje z dodatno ponudbo (rekreacija in druga 

tematska ponudba) 
- Trebnje in Mirna imata potencial za razvoj poslovnega turizma 

(problem neraziskanost trga, profesionalen pristop, potencialni 
inevstitorji)  

-  Neizkoriščeni potenciali za razvoj podeželskega, 
poslovnega in drugih oblik turizma 

  

 

Turistične agencije, vodniška služba 

             Problemi /Izzivi 

Vzrok Posledica 

- Premajhno povpraševanje po organiziranih, vodenih izletih, 
ogledih znamenitosti (veliko individualnih dnevnih gostov, 
skupine vodijo njihovi vodiči), 

- Premajhen obseg turistične ponudbe ne omogoča poslovanja 
samo na receptivnem trgu. 

- Premajhen obseg poslovanja na receptivnem trgu 
(»incoming turizem«), 

- Premajhno trženje turističnih ponudnikov, 
- Premajhno povpraševanje po lokalnem vodenju. 

 

Turistične informacije 

              Problemi /Izzivi 

Vzrok Posledica 

- Premalo vzpostavljenih informacijskih točk npr. pri turističnih - Premajhna pretočnost informacij ponudnik-turist, 
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ponudnikih, 
- premajhno zavedanje ponudnikov o pomembnosti 

posredovanja informacij tako informacijskemu centru kot 
turistom, 

- ni vzpostavljenega lokalnega rezervacijskega sistema, 
- ni izdelane celostne podobe usmerjevalne in obvestilne 

turistične signalizacije. 

ponudnik-centralni informacijski center, 
- premajhna uporaba sodobnih orodij tržnega 

komuniciranja (internet) predvsem na področju 
rezervacij in prodaje, 

- neurejena, pomanjkljiva in neenotna usmerjevalna 
in obvestilna turistična signalizacija. 

 

c.) TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE 

 

              Problemi /Izzivi 

Vzrok Posledica 

- Majhno število realizirani nočitev, kratka povprečna doba 
bivanja, zelo nizka zasedenost gostinsko-nastanitvenih 
objektov,  

- individualno trženje,  
- nepovezani ponudniki prenočitvenih zmogljivosti, 
- nepovezano, manj učinkovito trženja,  
- premajhna izkoriščenost orodij tržnega komuniciranja zlasti 

elektronskih medijev, 
- premalo zanimivih trendovskih, specializiranih, dopolnilnih 

programov 
- slaba pretočnost informacij o turistični ponudbi,  
- pomanjkljivo in nenadzorovano vodenje turistične statistike, 
- »delo na črno«, 
- odsotnost vizije in konkretnih strateških ciljev razvoja. 

- Premajhno turistično povpraševanje v primerjavi s 
slovenskimi povprečji  

- kazalniki turističnega povpraševanja v večini 
nerelevantni.  
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d.) ORGANIZIRANOST 

 

              Problemi /Izzivi 

Vzrok Posledica 

- ni krovne institucije, ki bi usmerjala in vodila razvoj turizma v 
občini, 

 

 

- Nepovezani turistični ponudniki, 
- premajhno sodelovanje turističnih ponudnikov z 

javnimi službami in civilno družbo, 
- pomanjkljivo vodenje statistike, 
- pomanjkljivo svetovanje podjetnikom, 
- nizka uspešnost pri pridobivanju razvojnih sredstev.  
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e.) SPLOŠNA INFRASTRUKTURA 

 

Promet 

              Problemi /Izzivi 

Vzrok Posledica 

- Slabe železniške povezave in večja poraba časa, 
- ukinjanje rednih avtobusnih linij, 
- preveč tovornega prometa, 
- neurejene razmere na področju prostorskega urejanja 

(nedoročena vloga in podoba mestnih jeder, zaprte cone za 
promet, kolesarske steze), 

 

 

- Neizkoriščenost železniškega omrežja, 
- slabe povezave z javnim potniškim cestnim 

prometom, 
- povečevanje motoriziranega prometa v mestnih 

središčih 
- pomanjkanje parkirnih mest in sistemov za umiranje 

prometa, 
- neizgrajeno lokalno kolesarsko omrežje 

 

Telekomunikacije, komunalna infrastruktura, drugo (ulična razsvetljava, javni sanitarije, klopice, koši, 
…) 

              Problemi /Izzivi 

Vzrok Posledica 

- Pomanjkljiva opremljenost s javnimi sanitarijami, koši za 
smeti, klopice, označbe in signalizacija slabo vzdrževana, brez 
pravega reda, enotne celostne podobe, neurejene turistične 
atrakcije, 

- pokriti z možnostjo dostopa do interneta samo večji kraji, 
- slaba komunalna urejenost zemljišč. 

- Pomanjkljiva opremljenost s drugo infrastrukturo, 
- pomanjkljiva pokritost s telekomunikacijami, 
- neurejena okolica. 
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f.) OKOLJE IN PROSTOR 

 

              Problemi /Izzivi 

Vzrok Posledica 

- Pomanjkanje stavbnih zemljišč, omejene možnosti gradnje, 
- nedorečena vloga in podoba mestnih jeder,  
- razpršena pozidava in pomanjkljiva komunalna opremljenost 

na podeželju, 
- premajhna zavest o pomembnosti varovanja okolja; ni sankcij, 
- način življenja romske skupnosti. 

- Neurejene razmere na področju prostorskega 
urejanja, 

- neurejena romska naselja. 

 

g.) ČLOVEŠKI VIRI 

 

              Problemi /Izzivi 

Vzrok Posledica 

- upad vpisa v gostinske šole, 
- v povprečju slabi dohodki v gostinsko-turistični dejavnosti, 
- delo ob vikendih, praznikih, popoldansko, nočno delo; 

premajhni dodatki. 

- majhen interes za gostinski poklic 
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8.  RAZVOJNE MOŽNOSTI, RAST IN TRENDI 
TURISTIČNEGA TRGA 

 
8.1 Pomen turizma na globalni ravni 

 
Turizem je ekonomski in družbeni fenomen 20. stoletja. Turizem je največja 
gospodarska panoga (7% povprečna rast v obdobju 1960-2000, nato stagnacija 
med 2001 in 2003 zaradi terorizma, SARS in ekonomske krize; ponovno pa se 
število turističnih prihodov v svetu poveča med leti 2006 in 2007 za 6,6%, ko 
doseže impozantno številko 903 milijone potovanj; 11% svetovnega BDP, 9% 
svetovne zaposlenosti, 8%vrednosti svetovnega izvoza). Zaradi svoje poslovne 
širine je turizem dejansko »gospodarstvo vseh gospodarskih dejavnosti«. 
Temeljne razvojne lastnosti in vrednote turističnega gospodarstva (storitve, 
globalizacija, svoboda) predstavljajo najznačilnejše razvojne elemente 
»informacijske družbe« prihodnosti.2 

Zato je turizem osrednja gospodarska panoga 21. stoletja in temeljni kazalci 
njegovega družbenega razvoja. Zato vse države, ne glede na ekonomsko 
razvitost, politično usmerjenost in kulturno različnost, poudarjajo razvoj turizma 
kot svojo strateško razvojno usmeritev. Turizem je civilizacijski temelj vsake 
sodobne družbe in eden temeljnih ekonomskih faktorjev razvoja.3 

 
8.2 Slovenski turizem v številkah 

 

Pregled statistike za obdobje 2003 – 2008 kaže na konstanten trend rasti, tako 
prihodov kot prenočitev. V letu 2008 je bilo zabeleženih 23,2% več prihodov 
turistov in 12,1% več nočitev glede na leto 2003. Leto 2008 je bilo najuspešneje 
tako glede števila prihodov kot prenočitev.  

Povprečna letna rast prihodov turistov je bila v obravnavanem obdobju 4,3%, 
povprečna letna rast nočitev pa 2,3%. Največja rast prihodov je bila zabeležena v 
letu 2007, ko se je število le teh povečalo za 7,9%, največja rast števila nočitev 
pa je bila prav tako v letu 2007, ko so gostje v Sloveniji ustvarili za 7,0% več 
nočitev kot leto prej.  

 

                                      
2 Vir: Strategija slovenskega turizma 2002-2006, Ljubljana 2002, str. 10 in Tourism 
highlights 2008 edition, UNWTO. 
3 Vir: ibid 
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Razmeroma visoko rast gre pripisati porastu števila tujih gostov. Le to se je v letu 
2008, glede na leto 2003 povečalo za 29% – njihov delež v skupnem številu 
prihodov pa se je povečal iz 61,1% na 64%. Prenočitve tujih gostov so se v 
obravnavanem obdobju povečale za 16% - njihov delež v skupnem številu nočitev 
pa se je povečal iz 55,6% na 57,6%. 

Število prihodov tujih turistov v letu 2008 se je v primerjavi z letom prej povečalo 
za 1,1%, medtem ko se je število nočitev znižalo za 0,5 %. 

 

Graf 1: Število prenočitev tujih in domačih gostov v obdobju 2003 – 2008 

Vir: SURS, 2009 

 

V zadnjih letih se povprečna doba bivanja v Sloveniji postopoma znižuje. V letu 
2003 je gost v Sloveniji prenočil v povprečju 3,34 krat, v letu 2008 pa le 3,04 
krat. Gostje se torej odločajo za večkratni kratki oddih v Sloveniji. Skozi celo 
obravnavano obdobje je povprečna doba bivanja domačega gosta daljša v 
primerjavi s povprečno dobo bivanja tujega gosta. Razlog za to lahko pripišemo 
dejstvu, da se v času, ki ga preživijo v Sloveniji, selijo iz kraja v kraj, pri čemer se 
vsaka sprememba turističnega kraja beleži kot nov prihod.  

Najpomembnejši emitivni trgi za Slovenski turizem ostajajo Nemčija, Italija, 
Avstrija, Hrvaška, Velika Britanija in Nizozemska. Turisti iz omenjenih držav so 
leta 2008 60% vseh tujih nočitev, vendar delež nočitev turistov iz omenjenih 
držav skozi leta upada. 
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Graf 2: Pregled gibanja nočitev po najpomembnejših emitivnih trgih 
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Vir: SURS  

V letu 2008 je  bilo največ gostov in realiziranih nočitev avgusta: 414.480 gostov 
je ustvarilo 1.367.302 nočitev.  V poletnih mesecih (junij – avg) je Slovenijo 
obiskalo 37,7% vseh gostov, le ti pa so ustvarili 40,7% vseh letnih nočitev. 

Najmanj gostov je Slovenijo obiskalo januarja, medtem ko je bilo novembra 
registriranih najmanj nočitev. 

Gostje so leta 2008 najdlje bivali v mesecu januarju in februarju 3,47 dni (čas 
smučarskih počitnic) ter v juliju 3,57 dni.  

Graf 3: Prihodi in prenočitve gostov po mesecih v letu 2008 

Vir: SURS, 2009, lastna obdelava 
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Graf 4: Pregled nočitev po mesecih in po vrstah krajev (v 1000) 
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8.3 Aktualni trendi na slovenskem turističnem trgu 
 

Po podatkih SURS je skupno število prihodov turistov v letu 2008 znašalo 
2.766.194, medtem ko je ta številka leto prej bila 3,2 % manjša ter je znašala 
2.681.178 prihodov. Število prihodov domačih gostov je raslo po veliko višji 
stopnji (7%) kot število tujih (1,1%). 

Skupno število realiziranih nočitev v letu 2008 je bilo za 1,8 % višje kot v letu 
prej in je doseglo število 8.411.688. 42,4% nočitev so ustvarili domači gosti, 
medtem ko so tujci realizirali 57,6% nočitev. Število tujih nočitev v primerjavi z 
letom 2007 se je zmanjšalo za 0,5 %, prišlo je pa tudi do rahle spremembe v 
strukturi nočitev, kjer se je delež tujih gostov zmanjšal za 1,4 odstotne točke.  

Po številu prihodov se na prvem mestu ponovno nahajajo italijanski turisti, (2% 
rast števila gostov),  sledijo jim turisti iz Nemčije (-7,8% padec števila turistov), 
Avstrije (-5,9 % padec avstrijskih gostov) ter Hrvaške (0,4% rast prihodov).  

Večjo rast števila gostov beležimo s trgov tretjih držav. Tako je v letu 2008 
Slovenijo obiskalo kar za 102 % več afriških turistov, število turistov iz 
Japonske (58 %) in Kitajske (32 %) je močno poraslo, izstopale so pa tudi 
nekatere evrospke države, kot so Malta (54 %), Ukrajina(50 %) in Latvija 
(27 %). Na omenjenih izbranih emitivnih trgih, ki jih STO ocenjuje kot trge z 
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velikim potencialom za trženje slovenske turistične ponudbe, je STO v 
sodelovanju s ključnimi partnerji v letu 2008 izvedla več akcij oglaševanja z 
namenom povečanja prepoznavnosti Slovenije. 

Trend gibanja turističnega povpraševanja v Srednji in Vzhodni Evropi je Svetovna 
turistična organizacija napovedala že pred nekaj leti (na prelomu tisočletja), v 
okviru te regije pa je največje (in nadpovprečne) stopnje rasti napovedala prav za 
Hrvaško in Slovenijo. 

Leto 2007 pa je tudi prineslo spremembe v slovenski statistiki. Slovenijo je v letu 
2007 obiskalo 2,3 milijona turistov, kar je za 4% več glede na leto 2003. V skupni 
bilanci se je število tujih gostov povečalo za 9 % (na nekaj manj kot 1,5 milijona 
prihodov), število prenočitev tujih gostov pa povečalo za 4 % (na 4,3 milijona 
nočitev). Število prenočitev domačih gostov pa zmanjšalo za 3 %. V korak z rastjo 
svetovnega turizma pa gre tudi slovenski devizni priliv, ki je v enajstih mesecih 
preteklega leta zabeležil 10-odstotno rast, nad to stopnjo rasti pa je povečanje 
prav v tistem osrednjem delu, pri turističnih podjetjih (za 16 odstotkov). 

 
 

8.4 Trendi v mednarodnem turizmu4 
 

Nenehne naravne in družbene spremembe vplivajo na razvoj turizma in na trende 
turističnega trga.  

V zadnjih treh letih je bilo globalno turistično povpraševanje večkrat ogroženo 
zaradi vojne v Iraku, terorističnih napadov in groženj, poslabšanjem gospodarske 
situacije nekaterih držav, izbruha bolezni kot je SARS in ptičja gripa in naravnih 
katastrof (poplave, orkani, potresi, …). To vpliva na vse regije najbolj pa na Bližnji 
vzhod in severno Ameriko. 

Prav zaradi omenjenih dogodkov in sprememb v načinu življenja je med turisti še 
vedno velika skrb za varnost. Sicer pa so se ljudje privadili, da živijo v 
nevarnem svetu, kar se vidi predvsem po zadnjih terorističnih napadih, ki niso 
bistveno vplivali na obseg potovanj. Podobno lahko ugotovimo tudi, da so ljudje 
sprejeli zdravstveno tveganje. Vendar bi morale vlade in gospodarstva posvetiti 
več pozornosti za zaustavitev epidemij in pripraviti načrte zmanjšanje vpliva na 
turizem, zaposlovanje in širšo ekonomijo. 

 Ljudje se še vedno bolj odločajo za krajša in pogostejša potovanja. Sicer se 
pričakuje okrepitev daljših, čez oceanskih potovanj v prihodnjih letih, vendar pa 
bodo na nekaterih trgih še vedno v velikem deležu zastopana domača in med 
regijska potovanja.  

                                      
4 Vir: Povzeto po članku K. Hauko »Trendi in napovedi v turizmu«;  
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Izrazita je rast povpraševanja po nizko cenovnih letih. S ponudbo novih 
nizko cenovnih letalskih povezav in vse večjem povpraševanju po cenovno 
ugodnih aranžmajih pa bo povpraševanje še raslo. Večja in cenejša ponudba 
povezav s hitrimi vlaki bi sicer lahko delno vplivala na preusmeritev potnikov k 
železniškim povezavam, predvsem tudi zaradi povečanja cen goriv in letalskih 
taks.  

Tudi v prihodnje se pričakuje velika rast uporabe interneta pri načrtovanju in 
rezervaciji potovanj, kar bo še pospešilo rast poznih rezervacij. 

 Turisti vse bolj iščejo doživetja, aktivnosti in ne destinacije. Zato bodo 
morale nacionalne in lokalne turistične organizacije biti bolj kreativne pri trženju 
in promociji, ponudniki pa pri oblikovanju turističnih produktov in ponudb. 

Povpraševanje po avtentičnih izkušnjah, vključujoč kulturo in stik z 
naravo še vedno narašča, predvsem med starejšimi turisti. Prav tako raste 
povpraševanje po wellness programih in po izobraževalnih programih, ki 
omogočajo različna usposabljanja in izobraževanja na potovanju.  

Pozorni moramo biti tudi na »hibridne« potrošnike, ki iščejo npr. kombinacijo 
luksuznega hotela z nizko cenovnim letom, ali npr. en večer restavracijo s hitro 
prehrano, drugič pa luksuzno restavracijo. Vsekakor ne moremo več pričakovati 
lojalnosti turistov posamezni destinaciji oziroma določenemu turističnemu 
proizvodu.  

Pri načrtovanju strategije bomo upoštevali ekonomske, socialne in okoljske trende 
oziroma posledice omenjenih trendov za razvoj turizma. Trendi in posledice po 
posameznih sklopih so zaradi preglednosti prikazani na tabelarični način. 

 

a.) DEMOGRAFIJA 

Sklop Posledica/izziv 

Povečanje deleža starejših 
ljudi. Starejši ljudje bodo bolj 
zdravi, aktivnejši in 
premožnejši. Mnogi se bodo 
hitreje upokojili. Imeli bodo 
več časa za prostočasne 
dejavnosti (hobiji), potovanja, 
zabavo, rekreaciji in učenje.  

Značilnost starih staršev, da 
skrbijo za varstvo vnukov in 

Porast povpraševanja po:  

- kakovosti, primernosti in varnosti, 
- enostavnih prevozih,  
- novih proizvodih, ki omogočajo aktivno 

preživljanje počitnic, na drugi strani proizvodi, ki 
omogočajo sprostitev, počitek (uživanje, 
sprehajanje npr.golf) v naravi, 

- proizvodih za eno osebo, 
- izven sezonskih mesecih, 
- v marketingu manjše poudarjanje starosti večje 

poudarjanje na udobju, 
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iščejo priložnosti za 
preživljanje prostega časa. 

 

 

- potovanjih v oddaljene destinacije in kulturno 
bogate destinacije, kjer tudi več trošijo, 

- izvenpenzionske ponudbi za otroke, družine, 
stare starše z vnuki (pravljične dežele, zabaviščni 
parki, vodni parki,…). 

- Povečujejo se zahteve po zadovoljitvi potreb za 
starejše goste (tehnologija, pravi izbor prehrane, 
zdravstvena oskrba). 

Trend manjšega števila 
družinskih članov povečuje 
razpoložljiv dohodek in 
nakupno moč na osebo. 

Porast povpraševanja po : 

- razkošnejših, luksuznih počitnicah, 
- specializiranih, posebnih proizvodih, 
- oddihih v mestih in drugih krajših potovanjih 

izven sezonskih obdobjih, 
- povečanje interesa za počitnice v sončnih zimskih 

destinacijah. 
 

b.) ZDRAVJE 

Sklop Posledica/izziv 

Naraščanje zavesti po 
zdravem načinu življenja 
bo še vedno naraščalo. Ne 
bo vplivalo na povečanje 
povpraševanja ampak na 
odločanje glede destinacije. 

- Turisti se bodo izogibali rizičnim destinacij, 
- upadlo bo povpraševanje po klasičnih poletnih 

počitnicah, 
- naraščalo bo povpraševanje po destinacijah, ki 

nudijo aktivne počitnice, 
- povečalo se bo povpraševanje po wellness 

proizvodih, posebno po toplicah in fitnes centrih. 

 

c.) IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 

Sklop Posledica/izziv 

Z naraščanjem 
povprečne stopnje 
izobrazbe se povečuje 
zanimanje po spoznavanju 
novih krajev, običajev, 
umetnosti, kulture in ljudi. 
Počitnice niso zgolj 
potrošnja ampak 
investicija v znanje. 
Izobražen potrošnik 
uporablja vsa sodobna 
orodja komunikacije in 
informacijske tehnologije.  

 

- Naraščalo bo povpraševanje po specializiranih 
proizvodih, 

- pomembno je vključevanje umetnosti, zgodovine 
in kulture v turistične programe, pakete, 

- pričakuje se povečanje potreb po boljši in 
kreativnejši komunikaciji in informiranosti, 

- povečanje povpraševanja po še slabo razvitih 
turističnih destinacijah v Srednji in Vzhodni 
Evropi. 
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d.) PROSTI ČAS 

Sklop Posledica/izziv 

Moderen način življenja je 
vedno bolj stresen, kar 
povečuje željo po več 
prostega časa in 
sprostitvi, po drugi strani 
pa se zaradi povečanega 
obsega dela na delovnem 
mestu zmanjšuje 
razpoložljivi čas za 
počitnice. Značilen hiter in 
mobilen način življenja 
s premišljenim izborom 
počitnic. 

 

- Povečuje se potreba po cenejših,krajših in 
intenzivnejših počitnicah, 

- povečuje se potreba po sprostitvi, dogodkih in 
doživetjih 

- povečuje se povpraševanje po krajših in vse 
pogostejših počitnicah, kar pomeni, da izdatki za 
počitnice rastejo hitreje kot za druge dobrine 

- več potovanj bo bliže domu, 
- pričakovana je hitrejša rast kontinentalnih in 

počasnejša rast medkontinentalnih potovanj, 
- čas je vedno bolj dragocen, zato želijo 

obiskovalci maksimilizacijo užitkov v minimalnem 
času, 

- porast povpraševanja po aktivnih kratkih oddihih, 
tematskih parkih, športnih in sprostitvenih 
centrih oz. se odpira trg za tiste destinacije, ki 
nudijo ponudbo, kjer se gosti lahko spočijejo, 
oddahnejo od stresnega vsakdanjega življenja, 
uživajo brez aktivnosti in sprejemanja odločitev. 

 

 

 

e.) POTOVALNE IZKUŠNJE 

Sklop Posledica/izziv 

Sodobni potrošniki imajo zelo 
dobro izoblikovan občutek za 
razmerje med ceno in 
kakovostjo ponudbe. 

 

Večja vrednost za manj 
denarja. 

 

Poslovna potovanja so v 
porastu. 

 

- Destinacije, ki bodo zaostajale v izpolnjevanju 
želenih standardov bodo zaostajale v razvoju na 
dolgi rok, 

- turisti bodo počitnikovali npr. to leto v modenih 
(visokega cenovnega razreda) destinacijah drugo 
leto v destinacijah (nizkocenovnega razreda) s 
povprečno, preprosto turistično ponudbo; ali to 
leto za daljši čas, drugo leto za krajši čas (ni več 
stereotipov); povpraševanje po različnih 
kombinacijah in možnostih luksuznih in 
povprečnih oz. cenejših storitvah in proizvodih, 

- število turistov, ki so zvesti samo eni destinaciji 
se bo občutno manjšalo, 

- večja izobraženost, »razgledanost« turistov bo 
vplivala na kritičen odnos do ustvarjene umetne 
oz. »kičaste« ponudbe in  čustveno zadovoljstvo 
ter poudarjanje osebnosti; umetna ponudba bo 
izgubljala na odličnosti, če ne bomo dosegala 
visokih standardov, 
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Porast individualnih 
potovanj. 

 

 

- turisti se bodo vračali v destinaciji, ki so sem jim 
zaradi lepih izkušenj ohranile v spominu, 

- potrebe po vse večji mobilnosti bodo povečevale 
potrebo bo izposoji osebnih avtomobilov, 
motornih koles in koles, 

- regije ki bodo nudile bogato, različno ponudbo in 
celovite, integralne proizvode bodo vse bolj 
iskane; možno samo z dobrim »destinacijskim 
managmentom«, 

- motiv poslovnega potovanja je v porastu, vendar 
je rast odvisna od trženja, ki temelji na ponudbi 
paketov za poslovne goste, ki se navezujejo na 
posebne dogodke in konference, 

- potrošnja poslovnih gostov se bo povečevala, po 
drugi strani pa bodo postajajo poslovna 
potovanja bolj varčna in časovno omejena, 

- porast povpraševanja po nizkocenovnih prevozih 
in prenočiščih 

- občuten porast »touring« počitnic oz. krožnih 
potovanj, 

- ponudbe bodo prilagojene za manjše in 
fleksibilnejše skupine. 

 

 

f.) NAČIN SODOBNEGA ŽIVLJENJA 

Sklop Posledica/izziv 

V sodobni družbi se način 
življenja konstantno 
spreminja, kar vpliva tudi na 
zaznavanje turista, njegovih 
osebnih potreb in obnašanje 

- storitev »Bed&Breakfast« ne bo več dovolj, 
potrebno bodo invensticije v izvenpenzionsko 
ponudbo 

- status ni več pomemben, turist želi imeti bolj 
osebne stike s osebjem zato večje povpraševanje 
po manjših nastanitvenih objektih npr. družinski 
hoteli, penzioni in turistične kmetije 

- manjše je povpraševanje po vodenih izletih 
- ponudniki bodo morali razvijati nove, inovativne 

proizvode in storitve z višji dodano vrednostjo, 
kar jih bo razlikovalo od drugih 

- zaradi različnih hobijev in zanimanj turistov se bo 
povečalo povpraševanje po specializiranih 
ponudnikih, ki bodo ponujali proizvode 

- trend »vrni se k enostavnemu počitnikovanju« bo 
povečalo potrebo po bivanju npr. v bungalovu in 
ne hotelu, v šotoru in ne več v počitniški prikolici 
ali avtodomu. 

 

g.)  
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INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA 

Sklop Posledica/izziv 

Povečuje se uporaba 
elektronskih komunikacij 
predvsem interneta in 
mobilne telefonije. 

Uporaba interneta za iskanje 
informacij, rezervacije in 
nakup turističnih proizvodov in 
storitev še vedno narašča. 
Možnost vizualne predstavitve, 
ki jo omogoča internet, bo še 
povečala uporabo in 
pomembnost interneta kot 
orodja tržnega komuniciranja.  

- Z uporabo interneta kot osnovnega orodja 
tržnega komuniciranja in možnostjo primerjanja 
turistične ponudbe ene in druge destinacije, se 
bo konkurenca močno povečala, 

- izkušeni turisti si bodo sami oblikovali potovanje 
in direktno rezervirali potrebne turistične storitve, 

- klasična vloga organizatorjev potovanja se bo 
zmanjšala, celovite turistične programe se bomo 
kupovalo preko interneta, 

- klasična vloga nacionalnih, regionalnih, lokalnih 
organizacij se bo spremenila, e-marketing bo 
pridobival na pomenu, vključno z uporabo (CRM) 
destinacijskega marketinga, 

- promocija od ust do ust bo imela veliko vlogo pri 
stimuliranju obiskov spletnih strani, 

- razpoložljivost podrobnih informacij ponudnikov 
na spletnih straneh destinacije oziroma 
vzpostavljene povezave na spletne strani 
ponudnikov bo osnovni pogoj za uspešnost 
spletnih strani, 

- možnost rezervacij turističnih storitev bo 
povečalo realizacijo rezervacij, 

- turisti bodo morali biti obveščeni o varni 
možnosti on-line rezervacij 

- s pomočjo centralnih podatkovnih baz se bo 
spoznavalo potrošnikove navade 

- povečalo se bo število potovanj v zadnjem 
trenutku (»last minute« ponudbe), prav zaradi 
hitrega dostopa do ponudb preko interneta. 

 

h.) PREVOZI 

Sklop Posledica/izziv 

Naraščanje možnosti uporabe 
hitrih vlakov in nizko-
cenovnih letalskih 
prevoznikov bo vplivalo na 
razvoj klasičnih poti. Cestni 
promet se bo soočal s 
problemi preobremenjenosti. 

- Prednost bodo imele dostopne destinacije, 
primerne za kratki oddih, predvsem kadar so 
organizirani veliki dogodki izven glavnih sezon, 

- povečanje možnosti direktnih železniških in 
letalskih povezav bo spodbudilo povpraševanje 
po mednarodnih kratkih potovanjih v mesta in 
mestne regije na račun potovanj na podeželje, 

- za srednje razdalje se bo povečala uporaba hitrih 
vlakov namesto rednih letalskih linij 

- preobremenjenost cest zlasti v glavnih sezonah 
bo zmanjšalo uporabo osebnega avtomobila ali 
avtobusnih prevozov za potovanja, 

- slabe mednarodne povezave med posameznimi 
javnimi transportnimi sredstvi (vlak, letalo, 
avtobus) bodo slabo vplivale na obisk destinacije, 
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s tem je dostopnost manjša, 
- zlasti med starejšimi se bo povečalo 

povpraševanje po potovanjih z ladjo, 
- prednost bodo imele destinacije z urejeno 

transportno infrastrukturo (ceste, železnice, 
letališča). 

 

 

i.) TRAJNOSTNI RAZVOJ 

Sklop Posledica/izziv 

Zavest o varovanju okolja 
se bo povečevala. Povečalo 
se bo povpraševanje po okolju 
prijaznih destinacijah, kjer 
bosta narava in ljudje 
odigravali vedno večjo vlogo. 
Trajnostni razvoj turistične 
destinacije bo vplival tudi na 
višje cene turističnih storitev. 

 

Trend »nazaj k naravi« 

- Politika destinacijskega managmenta mora biti 
skladna in sestavni del prostorskega planiranja, 

- prednost destinacije je, če so turisti pri lokalnem 
prebivalstvu dobro sprejeti oz. dobrodošli 

- destinacije, ki so pregosto pozidane in katerih 
arhitektura ni v skladju z naravnim okolju bodo 
izgubljale na privlačnosti, 

- zaradi vedno večje ozaveščenosti prebivalstva o 
varovanju okolja so vedno bolj privlačne čiste in 
urejene destinacije, 

- potrebno je razlikovati eko-turizem od 
trajnostnega razvoja turizma 

- povečano povpraševanje po ekeoloških turističnih 
proizvodih, 

- vrednota ostaja ohranjanje kulturne dediščine, 
varovanje naravnega okolja in socialnih odnosov, 
pri čemer je bistveno, da se dviga raven 
kakovosti življenja v celotnem okolju. 

  
j.) VARNOST 
Sklop Posledica/izziv 

Teroristični napadi, vojne, 
onesnaževanje in druge krize 
so na žalost postali sestavni 
del življenja, a kljub temu 
narašča potreba po 
varnosti. Turisti se izogibajo 
destinacij, ki so rizične. 

- Kvaliteta vode tako v jezerih, bazenih, kot tudi 
pitne vode je pomemben element pri izbiri 
destinacije 

- Turisti se bodo vse pogosteje pritoževali nad 
kvaliteto turističnih storitev in proizvodov, ki ne 
bodo zadoščali pričakovanim standardom 

- Stroški za zagotavljanje varnosti bodo naraščali 
- Turistična industrija mora biti bolj fleksibilna in 

pripravljena na manjše turistično povpraševanje 
v primeru kriz 
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k.) TRŽENJE 

Sklop Posledica/izziv 

Nove oblike trženja in 
vplivanja na nakupne 
navade potrošnikov oziroma 
turistov. 

- Trženje dokazov, s tem da ne obljubljaš preveč 
temveč prodajaš resnično izkustvo, 

- promocije ni več, v porastu je  strateško trženje,z 
merljivimi rezultati, podatkovnimi bazami, 
prodajnimi cilji, 

- osnovni cilj ni več pritegnitev večjega št.turistov, 
ampak večji izplen na podlagi večje potrošnje, 
daljšega bivanja, 

- uspeh trženja je odvisen od kakovosti procesa 
trženja ne več od sredstev/orodij trženja, 

- najbolj učinkovito orodje je osebno priporočilo ne 
več reklama, 

- v porastu je direktna prodaja,  
- novi elektronski mediji omogočajo neposredno 

prodajo,  
- dober produkt, ki je tržno naravnan kreirajo 

ljudje z domišljijo in kreativnostjo za pozitivna 
čustvena doživetja, 

- turisti so vedno bolj sofisticirani : 
a.) »hibridni« konzumenti – mešanje nastanitev 

visoke kakovosti z nizkoproračunskim 
potovanjem, hitro prehrano s kulinaričnimi užitki; 
trg kljubuje tradicionalni segmentaciji; neodvisne 
počitnice prekašajo paketne ponudbe, 

b.) množična  prilagoditev : prilagoditev ponudbe 
individualnim posebnostim/željam 

c.) navzkrižno trženje – vpliv medijev in pop kulture 
(vpliv zvezdnikov in njihovih življenjskih stilov), 

- ne moreš ponujati vsega za vse-izbrati je treba 
trge in presegati njihova pričakovanja. 

 
 

8.5 Napoved rasti turističnega povpraševanja do leta 
2020 za Evropo 

 
Po napovedih Svetovne turistične organizacije se bo obseg evropskega turizma v 
naslednjih letih podvojil, Srednja in Vzhodna Evropa pa bosta Zahodno Evropo 
izrinili iz vrha lestvice najbolj priljubljenih destinacij. Mednarodni prihodi v Evropo 
naj bi narasli do leta 2020 na 717 milijonov letno. Letna rast bi bila 3%, kar je 
pod svetovnim povprečjem, ki znaša 4,1%. K temu bodo pripomogla pogostejša 
inozemska potovanja, ki se bodo zgodila zunaj evropske tradicionalne sezone in 
tako pripomogla k stabilnosti turistične industrije. Evropa bo še naprej ostala 
svetovna destinacija številka 1, čeprav se bo njen delež v svetovnem kolaču v 
naslednjih dveh letih zmanjševal. Napovedi za posamezne države kažejo, da bo 
Francija ostala najprivlačnejša turistična destinacija, Nemčija pa še vedno 
predstavlja največji emitivni trg. 
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Napoved rasti turističnih potovanj glede na destinacijo prihoda je prikazana v 
tabeli in grafu. Absolutni podatki so podani v milijonih. 
 
Tabela 2 : Napoved rasti turističnih prihodov glede na destinacijo prihoda do leta 
2020 
 
v mio Bazno leto 

1995 
Napoved 

2010 
Napoved 

2020 
Povprečna 
letna rast 

v % 

Tržni delež 
1995 

Tržni delež 
2020 

Svet 565 1006 1561 4,1 100 100 

Afrika 20 47 77 5,5 3,6 5,0 

Amerika 110 190 282 3,8 19,3 18,1 

Vzhodna Azija in 
Pacifik 

81 195 397 6,5 14,4 25,4 

Evropa 336 527 717 3,1 59,8 45,9 

Bližnji vzhod 14 36 69 6,7 2,2 4,4 

Južna Azija 4 11 19 6,2 0,7 1,2 

Vir: www.world-tourism.org 

 
Graf 5 : Grafični prikaz napovedi rasti turističnih prihodov glede na destinacijo 
prihoda do leta 2020 
 

 
           Vir: www.world-tourism.org 
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9.  STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OBČINE 
TREBNJE 

 
9.1 Poslanstvo razvoja turizma občine Trebnje  

 
Poslanstvo vseh prebivalcev in poslovnih subjektov, ki živijo in delujejo na 
območju občine Trebnje, je na področju turistične dejavnosti: 

- ustvarjanje pozitivnega in pristnega turističnega okolja (naravnega, 
kulturnega in sociološkega), 

- medsebojno sodelovanje in povezovanje ponudbe, 
- kakovostno in gostoljubno sprejemanje gostov, ki jih obiščejo, 
- ustvarjanje pozitivne energije, 
- trajnostno in odgovorno koriščenje ponujenih naravnih danosti, 
- pripovedovanje zgodb, vzpodbujanje pozitivnih in enkratnih 

doživetij, 
- zagotavljanje lastne ekonomske neodvisnosti, delovnih mest in 

nenehnega razvoja kakovosti življenja domačinov, 
- donosnost skrbno izbranih turističnih naložb, 
- dolgoročno zadovoljstvo turistov in obiskovalcev.  

 
 

9.2 Vizija razvoja turizma občine Trebnje 
 
Vizija razvoja turizma opredeljuje usmeritve razvoja turizma občine Trebnje. 
Strateška vizija dolgoročnega razvoja občine Trebnje vključuje izzive in 
spremembe, ki jih prinaša globalizacija, spremenjeni demografski trendi in 
tehnološki razvoj. Temelji na prepoznavnosti, konkurenčnosti ponudbe, urejenosti 
okolja, in razvoju okolju prijaznega trajnostnega turizma,… 

Predstava o tem kako bo izgledala prihodnja slika turizma v občini Trebnje, izhaja 
tudi iz predstav oziroma vizij udeležencev II.delavnice, in je nadgrajena z 
ugotovljenimi priložnostmi in trendi v razvoju turizma. 

Destinacija Trebnje bo postala okolju prijazna turistična destinacija, 
privlačna v vseh letnih časih, primerna za enodnevni obisk ali krajši nekaj 
dnevni oddih. 

Razvijala se bo turistična ponudba, ki bo razpoznavna po individualnem 
pristopu do gosta, ki želi občudovati, spoznavati, aktivno in pasivno 
uživati neokrnjeno naravo, ki išče sprostitev, doživetja v domačem in 
gostoljubnem podeželskem okolju, in ki se rad vrača v preteklost in 
spoznava zgodovino, okuša vina  in tradicionalno kulinariko. 
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Turistični razvoj bo sledil načelom trajnosti predvsem pa ekološke 
sprejemljivosti, ki bo omogočal prebivalcem kakovostno bivanje, v 
različnih življenjskih obdobjih, ustvarjal dodatne možnosti za 
zaposlovanje, omogočal podjetniško udejstvovanje oziroma ekonomsko 
trajnosten posel, ki bo na dolgi rok zagotavljal konstantne donose. 

Grafični prikaz vizije prikazuje spodnja slika. Za simbol strateške usmeritev občine 
Trebnje v razvoj ekoturizma smo izbrali sončnico (Hellianthus). Ime izvira iz dveh 
besed, Helios, ki pomeni sonce in Anthos, ki pomeni rožo. Sončnica se vedno 
obrača proti soncu in ta lastnost ji je dala tudi ime5. 

                                      
5 Vir: 
http://www.semenarna.si/semenarna/nasveti/okrasni_vrt/2005/Soncnica_hellianthus.htm 
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Slika 1 : Vizija 
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9.3 Strateški in operativni cilji razvoja turizma občine 

Trebnje (merljivi) 
 

Pri oblikovanju razvojnih ciljev izhajamo iz upoštevanja danosti in prednosti 
obravnavanega območja, oziroma iz problemov/izzivov prepoznanih v analizi 
stanja obstoječega turizma ter trendov razvoja turističnega povpraševanja in 
ponudbe. Upoštevajo se tudi raznoliki specifični interesi in možnosti javnih in 
zasebnih razvojnih partnerjev zlasti pri določanju razvojnih prioritet. 

Dolgoročni strateški razvojni cilji prispevajo k uresničevanju vizije in rešujejo 
strukturne razvojne probleme v turizmu občine Trebnje in upoštevajo usmeritve 
razvoja okolju prijaznega trajnostnega turizma, ki so: 

- vzpostavljanje in ohranitev konkurenčnosti ponudbe, ki upošteva 
načela okolju prijaznega trajnostnega turizma, 

- spodbujati vrhunsko kakovost vse turistične ponudbe, vendar v sožitju z 
naravo , kulturno-zgodovinsko, etnološko dediščino, sodobno umetnostjo in 
pričakovanji gostov, 

- vzdrževanje in varovanje naravnih, kulturno-zgodovinskih, 
etnoloških, sodobnih in drugih značilnosti, 

- oblikovanje usklajene turistične ponudbe območja skozi vse letne 
čase, za kar je potrebno oblikovanje dodatnih turističnih proizvodov, 
programov in posredno tudi turistične infrastrukture (poslovni, družinski, 
wellness), 

- vzpostavljanje in vzdrževanja sodelovanja med partnerji (»v slogi 
je moč«), kar je eden izmed pomembnejših dejavnikov razvoja, ki je bil 
do sedaj premalo uporabljen, posledica česar je slabo povezana turistična 
ponudba in nasprotovanja med akterji turističnega razvoja in ponudbe ter 
njihovo slabo prilagajanje, ki se kaže v tudi v sedanjem stanju turizma v 
občini Trebnje, 

- delovanje v smeri čim večjih koristi in čim manj škod, kar pomeni 
sklepanje kompromisov med ekonomskimi željami in zmogljivostjo okolja, 
ki podpira trajnostni in okolju prijazen moment turističnega razvoja (med 
okolje uvrščamo tako naravo in človeka (prebivalstvo, investitorji, 
ponudniki), 

- razvijanja ustrezne, prepoznavne podobe, kar pomeni priprava 
blagovne znamke, celostne grafične podobe za potrebe trženja in 
informiranja gostov, 

- vzpostavljanja in vzdrževanja učinkovitega trženja in informiranja 
- imeti zadovoljne gostitelje in zadovoljne goste (»brez enih ni 

drugih«), kar ni možno brez sodelovanja krajev in njegovih prebivalcev in 
je pomemben dejavnik uspešnega in trajnega ter okolju prijaznega razvoja 
turizma. 
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Kakor je pokazala analiza obstoječega stanja turistične ponudbe, povpraševanja, 
organiziranosti in razvojnih možnosti glede na danosti in trende ter usmeritve v 
ekološki razvoj turizma smo razvojne cilje turizma v občini Trebnje razvrstili v več 
sklopov. Cilji po sklopih so predstavljeni tabelarično zaradi boljše preglednosti in 
so razdeljeni na strateške dolgoročne cilje (2009-2015) in operativne kratkoročne 
cilje (2009-2012). 
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9.3.1  Cilji na področju turistične infrastrukture 

Strateški dolgoročni cilj (2010-2020) 

Povečanje investicij v ureditev obstoječe in nove turistične infrastrukture usklajene z okoljem in trendi. 

 

Področje Operativni, kratkoročni cilji (2010-2015) 

Gostinsko-nastanitvene 
zmogljivosti 

Povečati obseg zmogljivosti iz 292 ležišč za 40-60% in 50 parcel v kampih 
(avtokamp/avtodomi). 

Vzpostaviti najmanj 5 opremljenih parkirnih mest za avtodome. 

Popestriti raznolikost iz sedanjih treh vrst objektov na vsaj 7 vrst objektov. 

Dvigniti kakovost ponudbe iz **/*** na ***/****. 

Vzpostaviti najmanj 3 ekološke turistične kmetije. 

Prilagoditi ponudbo v gostinsko-nastanitvenih objektih za najmanj tri različne ciljne 
skupine npr. pohodniško-kolesarski, družinski, poslovni gostinsko-nastanitveni 
objekt.   

Gostinska ponudba Povečati št. vinskih kleti, vinotočev iz 3 na najmanj 6. 

Povečati št. izletniških kmetij na najmanj 14. 

Vzpostaviti 3 nove prodajalne (butiki) z izdelki domače in umetnostne obrti, vinskimi 
izdelki in ekološkimi in kmetijskimi izdelki. 

  

Naravne danosti Urediti in vzdrževati naravne znamenitosti: reka Temenica, ostanki močvirij,  in 
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samotne tihe doline Vejar, zg.tok Mirne. 

Vzpostaviti eno informacijsko središče s gostinsko in športno-rekreativno ponudbo. 

 

Kulturno-zgodovinska in 
etnološka dediščina 

Obnoviti najmanj en grad. 

Vzpostaviti etnološki krajevni muzej. 

Vzpostaviti muzej na kmetiji. 

 

Športno-rekreativna ponudba Izdelati en načrt poteka športno-rekreativnih poti. 

Zgraditi najmanj 15 km lokalnih kolesarskih stez. 

Vzpostaviti in vzdrževati konjeniške poti po občini. 

Vzpostaviti center za nordijske smučarske disciplne (tek, skoki). 

Zgraditi »public« golf igrišče s 9 luknjami. 

Vzpostaviti še najmanj en ribolovni center s gostinsko in športno-rekreativno 
ponudbo. 

Vzpostaviti in vzdrževati najmanj eno naravno drsališče za turiste. 

Zgraditi najmanj en športno-jahalni center s pokrito halo. 

Poslovni turizem Povečati št. manjših seminarskih v obstoječih in novih gostinsko-nastanitvenih 
objektih iz 3 na najmanj 5. 

Turizem dobrega počutja Povečati število dopolnilnih programov dobrega počutja v obstoječih in novih 
gostinsko-nastanitvenih objektih in vključiti naravne resurse. 
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Družinski turizem Vzpostaviti najmanj eno pravljično deželo ali pot. 

Prilagoditi ponudbo družinam v najmanj enem gostinsko-nastanitvenem objektu.  

Podeželski turizem Investicije na podeželju so zajete v nekaterih zgornjih ciljih. 
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9.3.2  Cilji na področju ostale infrastrukture 

 
Strateški dolgoročni cilj (2010-2020) 

Spodbujati investicij v ureditev obstoječe in nove ostale infrastrukture in suprastrukture usklajene z okoljem. 

 

Področje Operativni, kratkoročni cilji (2010-2015) 

Promet Urediti najmanj 30% parkirišč od potrebnih in načrtovanih. 

Vzpostaviti najmanj eno peš cono v starih mestnih jedrih. 

Izdelati študijo s preučitvijo možnosti za vzpostavitev alternativnih in okolju prijaznih 
oblik prevoza. 

Opremiti najmanj 50% vseh krajev s pločniki (kjer potrebno). 

Telekomunikacije Opremiti najmanj 80% celotnega območja občine s sodobno telekomunikacijsko 
infrastrukturo (dostop do interneta preko hitrejših in cenejših oblik). 

Javna infrastruktura Naselja, naravne in kulturno-zgodovinske znamenitosti, ki se uporabljajo v turistične  
opremiti in urediti s suprastrukturo (počivališči, klopmi, koši za smeti, ulično 
razsvetljavo, obvestilno in usmerjevalno signalizacijo) usklajeno s okoljem. 

Urediti in vzdrževati javne zelenice, parke, otroška igrišča, trge,… 

Podeželje Nadaljevati z revitalizacijo vasi. 

Drugo Sanirati najmanj 70% črnih odlagališč. 

Urediti in komunalno opremiti najmanj 80%  romskega naselja. 
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9.3.3  Cilji na področju turističnega povpraševanja 

Strateški dolgoročni cilj (2010-2020) 

Povečati turistično povpraševanje. 

Operativni, kratkoročni cilji (2010-2015) 

Vzpostaviti vodenje statistike in sistematično spremljanje obiskanosti. 

Cilje za kazalnike turističnega povpraševanje ne moremo kvantificirati, zaradi nerelavantnih obstoječih podatkov, kljub 
temu so cilji : 

 povečati število prihodov turistov, 
 povečati število realiziranih prenočitev,  
 daljša povprečna doba bivanja (več stacionarnega turizma)    
 večja povprečna letna zasedenost gostinsko-nastanitvenih kapacitet 

 

9.3.4  Cilji na področju destinacijskega managmenta 

Strateški dolgoročni cilj (2010-2020) 

 Vzpostavitev destinacijske managment organizacijske strukture. 

Področje Operativni, kratkoročni cilji (2010-2015) 

Trženje Izdelati marketinško strategijo. 

Izdelati krovno blagovno znamko. 

Izdelati celostno grafično podobo destinacije in aplikacije na orodja tržnega 
komuniciranja. 

Izdelati tržno naravnana in nadgraditi obstoječa orodja tržnega komuniciranja. 

Učinkovitejše tržiti in promovirati celovite programe, turistične proizvode in s tem 
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povečevati obseg receptivnega turizma. 

Izvajati skupno prodajo gostinsko-nastanitvenih zmogljivosti vključno s zidanicami 
in počitniškimi hišami. 

Obveščati širšo in strokovno javnost o turistični ponudbi občine. 

Vzpostaviti trženje in prodajo ekoloških in kmetijskih pridelkov, izdelkov domače in 
umetnostne obrti.  

Prireditve Izboljšati destinacijski managment prireditev: 

 koordinirati organizatorje s namenom izdelove mesečnih in letnih koledarjev 
prireditev, 

 opredeliti in rangirati prireditve v občini po pomembnosti, 
 sistematično spremljati obiskanost prireditev in segment obiskovalcev, 
 vključevati prireditve v programe turističnih ponudnikov. 

Izdelati študijo s preučitvijo potreb po gradnji večnamenske dvorane. 

Organizirati prireditve, delavnice, tekmovanja, akcije na temo varovanja okolja. 

Upravljanje s naravnimi in 
kulturno-zgodovinskimi 
znamenitostmi, ki so javno 
dobro 

Izdelati model in načrt upravljanja naravnih in kulturno-zgodovinskih znamenitosti, 
ki so potencialne turistične atrakcije. 

Določiti skrbnike. 

Informacijska dejavnost Vzpostaviti enoten informacijski sistem. 

Turistični programi/proizvodi Razviti in vzpostaviti najmanj 10 novih okolju prijaznih turističnih proizvodov  in 
najmanj 5 programov. 

Uspešno tržiti turistične proizvode in programe. 

Usposabljanje in izobraževanje Vključiti in obveščati turistične ponudnike ter predstavnike drugih zainteresiranih 
javnosti pri načrtovanju razvoja turizma. 
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Izobraževati zaposlene kadre za potrebe ponudnikov in kakovostne širitve ponudbe. 

Izobraževati ponudnike za potrebe okolju prijaznega trajnostnega razvoja. 

Vzpostaviti sodelovanje, proaktivirati in osveščati domačine, da sodelujejo pri 
razvoju okolju prijaznega trajnostnega razvoja turizma. 

 
 

9.3.5  Cilji na področju razvoja ekoturizma (cilji se navezujejo na predlagani razvojni model, ki je 
opisan v točki 10) 

 
Strateški dolgoročni cilj (2010-2020) 

Spodbujanje razvoja turizma v ekoturizem in s tem povečevati konkurenčnost in prepoznavnost občine Trebnje kot 
ekoturistično destinacijo 

Operativni, kratkoročni cilji (2010-2015) 

Dvigovati osveščenost in vedenje o pomenu in možnostih ekoturizma za družben, ekonomski in okoljski razvoj. 

Razviti najmanj 5 prepoznavnih proizvodov ekoturizma. 

Spodbujati razvoj potencialnih ponudnikov ekoproizvodov in ekoturistične ponudbe z ugodnimi finančnimi viri in 
olajšavami. 
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10. MODEL RAZVOJA EKOTURIZMA V OBČINI 
TREBNJE 

 
Model razvoja turizma prikazuje najbolj primeren in konkurenčen način razvoja 
turizma, s katerim se uresničujejo prepoznani strateški razvojni cilji, ki ležijo na 
tako imenovanih štirih stebrih. 
 
Na primeru občine Trebnje se predlaga model razvoja EKOTURIZMA (ki ga 
predstavlja sončnica), kot najbolj primeren in konkurenčen način razvoja 
turizma, s katerim se uresničujejo PREPOZNANIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH 
CILJEV (steblo sončnice),  in s katerimi :  

I. steber: SLEDIMO TRENDE V TURIZMU  

II. steber: ODPRAVLJAMO PROBLEME, 

III. steber: KREIRAMO TRENDE S NOVIMI INOVATIVNIMI    
PROIZVODI/PROGRAMI, 

IV.  steber: KREPIMO PREPOZNANE PREDNOSTI IN PRILOŽNOSTI TER 
OMEJUJEMO NEVARNOSTI. 

(na primeru sončnice, stebre predstavljajo korenine) 
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Slika 2 : Razvojni model  
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10.1  Opredelitev pojma ekoturizma in trajnostnega 
turizma ter drugih sorodnih, podobno pojmovanjih 
zvrsti turizma 

 
O pojmovanju ekoturizma je bilo mnogo napisanega. Splošne definicije 
ekoturizma ni. Pogosto se ekoturizem opredeljuje kot okolju prijazna oblika 
turizma, katere interpretacija je od celine do celine različna.  

Prva znamenja ekološke usmeritve v turizmu segajo v šestdeseta leta prejšnjega 
stoletja. Spremembe v družbi so zahtevale večjo okoljsko osveščenost, v turizmu 
pa so poskrbele za pravi razmah ekologije (ekologija je veda o odnosu živih bitij 
do naravnega (ožji pomen) in človekovega kulturnega ter socialnega (širši 
pomen) okolja). Leta 1991 je Mednarodno združenja za ekoturizem - 
International Ecotourism Socitey (1991) definiralo: » Ekoturizem pomeni 
potovanje v naravna območja, ki odgovorno varuje naravo in spodbuja blaginjo 
lokalnega prebivalstva«. V nadaljevanju je Svetovno združenje za varstvo narave 
- World Conservation Union, (1996) podobno opredelilo ekoturizem kot 
Mednarodno združenje za ekoturizem. Skozi razvoj so se namesto pojma 
ekoturizem uporabljali tudi naslednji izrazi: ekološki turizem, alternativni 
turizem, zeleni turizem »low impact«, mehki ali blagi turizem in podeželski 
(agro) turizem, ki pa se nikoli niso uveljavili v enaki meri kot ekoturizem6. 

Opredelitve oziroma interpretacije omenjenih zgornjih izrazov se zopet med 
seboj razlikujejo. Navajamo eno izmed možnih opredelitev, ki je preprosta in 
razumljiva. Ekoturizem in vsi omenjeni izrazi so zvrsti turizma, ki se med seboj 
razlikujejo glede na različne kriterije: 

a.) kraja ali območja preživljanja počitnic – podeželski turizem katerega 
namen je preživljanje počitnic na podeželju, 

b.) iskanje drugačnosti, upoštevanjem ekologije, okolja - Alternativni 
turizem, ki išče protiutež masovnemu (črednemu) turizmu, drugačni 
turizem, ki ni enoličen ali serijski, mehki ali blagi turizem (soft 
tourism), ki ni nasilen turizem, človeku prijazni turizem, ekološki 
turizem (okolju prijazni turizem), ki ne uničuje okolja, temveč ga ohranja 
in vpliva nanj pozitivno.7 

 

Ker še ni enotne definicije ekoturizma, so se leta 2002 (mednarodno leto 
ekoturizma) na svetovnih konferencah v Quebecu in Johanesburgu, v organizaciji 
ZN (Združenih narodov) in WTO (World Tourism Organisation), izdelali naslednji 
zaključki, ki naj bi opisovali mogoče splošne značilnosti ekoturizma: 

                                      
6 Vir: povzeto po www.etc-corporate.org in M.Koščak, Turistične gozdne poti in varstvo 
narave, posvet v Pocarjevi domačiji v Radovni, 22.september 2004 
7 Vir: D.Zorko, Uvod v turizem, Ljubljana, 1999, str.25-26 
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- obsega vse oblike turizma, ki slonijo na naravi in pri katerih je osnovni 
motiv turističnega obiska opazovanje in občudovanje narave ter 
tradicionalnih kultur zlasti v naravnih okoljih, 

- vključujejo izobraževanje in predstavitveno dejavnost namenjeno 
obiskovalcem, 

- v splošnem, ni pa pravilo, je namenjen malim organiziranim skupinam, ki 
jih vodijo mala specializirana turistična podjetja na lokalni ravni, lahko pa 
ekoturistične izlete in potovanja, organizirajo tudi tuja turistična podjetja 
različnih velikosti, vendar praviloma za male skupine turistov, 

- zmanjšuje negativne vplive na naravno in socio-kulturno okolje, 
- podpira varovanje naravnega okolja z: 
 
a.)  ustvarjanjem ekonomskih koristi za lokalno prebivalstvo, podjetja in 

organizacije, ki upravljajo  z naravnimi območji in jih ohranjajo, 
b.) ustvarjanje dodatnih možnosti zaposlovanja in s tem dodatnimi prihodki 

oz. zaslužki za lokalno skupnost 
c.) osveščanjem prebivalcev in turistov o pomenu in ohranjanju naravnih in 

kulturnih dobrin. 
 

Ekoturizem pa lahko opredelimo tudi glede na kategorijo8:     

a.) Ekoturizem kot sociološka kategorija je: 

-  kultura ali način obnašanja, ravnanja, gospodarjenja, načrtovanja, nadzora in 
spremljanja družbi, okolju in ekonomskemu razvoju prijaznih aktivnosti v 
številnih naravnih in grajenih okoljih, varovanih in nevarovanih okoljih, razvitih in 
nerazvitih področjih sveta, 

- za gospodarsko in turistično že visoko razvita področja, uveljavljanje principov 
in načel ekoturizma pomeni saniranje pogosto močno potrošenih naravnih virov 
in onesnaženja okolja ter socialnejše in racionalnejše razporejanje kapitala,  

- za nerazvita področja pa ekoturizem pomeni visok razvojni potencial v okviru 
sonaravnega trajnostnega razvoja z ugodnimi vplivi predvsem na ekonomsko-
socialnem področju. 

b.) Ekoturizem kot ekonomska kategorija ima svoje izhodišče v marketinški 
filozofiji, kjer kot specialen marketinški turistični proizvod-izdelek: 

- omogoča promocijo in trženje celovitega eko-turističnega proizvoda neke 
dežele, območja, 

- ki ga sestavljajo številni pod-produkti, kot so eko-prehrambena ponudba in 
nastanitev, eko-prevozna sredstva, ohranjeno socio-kulturno okolje, 
tradicionalna arhitektura, bivanjski ambient s tradicionalnim načinom življenja, 
varovana območja, ekološka neoporečna pitna voda iz javnih zajetij, izvirov, 

                                      
8 Vir: povzeto po A.Božičnik, Ekoturizem in razvojne usmeritve slovenskega turizma, 
prispevki posvetovanj Razvoj ekoturizma v Sloveniji, Škocjanske jame, 2002, str.18 
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vodnjakov, ekoturistične tematske, pohodne in kolesarske poti, neoporečne 
kopališke vode, čist zrak, urejeno in ekološko neoporečno okolje, … 

- ki so osnovani na osnovi mednarodno priznanih ekoturističnih in ekoloških 
standardov in kriterijev kot osnovi za nacionalno eko-blagovno znamko 

c.) Ekoturizem kot okoljska kategorija, kot specifičen del trajnostnega 
sonaravnega razvoja in procesa naj bi predstavljal ključ do sonaravnega razvoj. 

Ekoturizem pa se pogosto zamenjuje s trajnostnim turizmom. Iz spoznanj 
Quebeške deklaracije o ekoturizmu izhaja da9:  

ekoturizem zajema načela trajnostnega turizma glede ekonomskih, socialnih in 
okoljskih vplivov turizma. Zajema pa tudi posebna načela po katerih se razlikuje 
od širšega koncepta trajnostnega turizma: 

- dejavno prispeva k ohranjanju naravne in kulturne dediščine, 
- vključuje lokalne skupnosti in civilno družbo v načrtovanje, razvoj in 

delovanje in prispeva k njihovemu dobremu počutju, 
- razlaga obiskovalcem naravno in kulturno dediščino ciljnega kraja, 
- je pripravnejši za samostojne potnike in tudi za organizirane obiske 

manjših skupin. 
  

Glede na predstavljene opredelitve pojmovanja ekoturizma, lahko 
povzamemo, da je vseeno kateri izraz za okolju prijaznejši turizem 
izberemo. Pomembno je, da ga opredelimo kot turizem, ki je 
prizanesljiv, ekološko sprejemljiv do naravnega, socialnega in 
kulturnega okolja.  

 

10.2  Načela in usmeritve za razvoj ekoturizma in 
njegov managment10 

 

V okviru mednarodnega leta o ekoturizmu (leto 2002) so bila sprejeta tudi načela 
in usmeritve za razvoj ekoturizma in njegov managment, ki naj bi jih upoštevale 
tako vlade, nevladne organizacije, izobraževalne in druge ustanove, zasebni 
sektor, lokalne skupnosti, civilna družba, in drugi.   

 

 

                                      
9 Vir: Razvoj ekoturizma v Sloveniji, prispevki posvetovanj, TZS, Škocjanske jame, 2002, 
str. 4 
10 Povzeto in prirejeno The world Ecotourism Summit, final report, WTO in UNEP, Quebec 
city, Canada, 2002 
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Načela in usmeritve/priporočila so naslednja: 

1. Ekoturizem mora prispevati k ohranjanju in napredovanju naravnih 
območij in k trajnostnemu razvoju širšega okolja (kulturno in 
socialno okolje). 

2. Ekoturizem zahteva posebno politiko, strategije in programe za 
vsako posamezno območje. 

3. Vzpostavljeno mora biti učinkovito koordiniranje vseh akterjev. 
4. Načrtovanje ekoturizma mora vsebovati jasne kriterije za 

teritorialno delitev na rezervate ter nizko in srednje vplivna 
območja. 

5. Načrtovanje in oblikovanje ekoturistične infrastrukture mora 
preprečiti ali minimizirati njihove negativne vplive na naravno in 
kulturno okolje. 

6. Prevozna sredstva in komunikacije do/v ekoturističnih območjih 
morajo zagotavljati nizko stopnjo onesnaževanja. 

7. Ekoturistične dejavnosti v nacionalnih parkih in drugih zavarovanih 
območjih morajo dosledno spoštovati pravila, ki vladajo na teh 
območjih. 

8. Načrti upravljanja zavarovanih območij morajo upoštevati dejstvo, 
da so namenjeni rabi turistov in ustvarjati pogoje za trajnostno rabo 
in obisk. 

9. Dolgoročne strategije in načrti morajo vsebovati nosilno zmogljivost 
prostora za turistične dejavnosti. 

10.Vzpostavljen naj bo zakonski in institucionalni mehanizem, ki bo 
zagotavljal sodelovanje lokalne skupnosti pri oblikovanju politike, 
načrtovanju, upravljanju in nadzoru celotnega ekoturističnega 
procesa. 

11.Vzpostavljeni morajo biti institucionalni, finančni in davčni 
mehanizmi, ki bodo zagotavljali pomembni delež dohodka 
ustvarjenega iz ekoturizma za lokalno skupnost oziroma za 
varovalne namene. 

12.Potrebno je zagotoviti, da je ekoturizem kakovosten, ekonomsko 
trajnosten posel, ki ustvarja profit. 

13.Vsi, ki se ukvarjajo z ekoturizmom se morajo zavedati stroškov 
preprečevanja možnih negativnih učinkov na okolje ter jih vključiti v 
predinvesticijsko analizo stroškov pri pripravi ekoturističnih 
projektov. 

14.Ekoturistični predpisi morajo biti strožji od splošnih turističnih. 
15.Potrebno je vzpostaviti sistem certificiranja ekoturistične 

infrastrukture, storitev in podjetij. 
16.Izobraževanje in usposabljanje sta predpogoja za trajnostni razvoj 

ekoturizma in njegov managment. 
17.Turisti potrebujejo popolne informacije pred in med obiskom 

ekoturistične destinacije. 
18.Promocijsko-informativni material mora vsebovati bistvene 

informacije o ponujenem doživetju, vključno s podrobnostmi glede 
značilnosti in posebnosti okolja. Vsebovati morajo tudi konkretne 
podatke o storitvah nastanitve in prehrane ter priporočila o tem, kaj 
se v destinaciji sme in ne sme početi. 

19.Promocija in marketing ekoturističnih proizvodov morajo biti 
usklajeni z obliko turizma in tipologijo gostov katerim so namenjeni. 
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10.3  Sredstva za uspešen in učinkovit razvoj 
ekoturizma11 

 

Ekoturistična politika se tako na nacionalnem, regionalnem kot na lokalnem 
nivoju zagotavlja z zakonskimi regulativami (zakoni, pravilniki, uredbe in občinski 
odloki, pravilniki), razvojnimi strateškimi dokumenti, ustreznimi razvojnimi 
gospodarskimi politikami, ki ohranjajo ustrezna razmerja med gospodarskim 
razvojem in varovanjem okolja. 

Skozi številne ukrepe letnih politik gospodarskega in turističnega razvoja in 
ustreznih virov financiranja se oblikuje osnova za dejansko uveljavitev 
ekoturistične politike in vzpodbujanje razvoja ekoturističnih projektov. 

Z omogočanjem tehnične, finančne in podpore razvoju človeških virov malemu in 
srednjemu turističnemu podjetništvu v fazi nastajanja, rasti in nadaljnjega 
razvoja se spodbuja in pospešuje ekološko naravnane turistične projekte in 
spodbuja podjetnike za ekološko sprejemljivo gospodarjenje in investiranje v 
ekološke razvojne projekte.  

Sredstva, ki pripomorejo k uspešnemu in učinkovitemu razvoju ekoturizma so 
tudi oblikovani eko standardi in kriteriji ter certifikatne sheme, ki so 
neobhodni za oblikovanje eko-turističnih blagovnih znamk oziroma celovite 
nacionalne eko-blagovne znamke. Ti specialni standardi so standardi eko-
namestitve, eko-kulinarične ponudbe, eko-potovanj, eko-destinacij-regij, mest, 
vasi, kmetij, ekološko pridelane, predelane in ponujene hrane, standardi 
ekoturistične kmetije, ekološka standardizacija pri ureditvi in posodobitvi 
planinskih domov in koč, standardizacija pohodnih in planinskih poti, 
standardizacija in tipizacija turistične postavitve, predstavitve, označitve in 
ponudbe naravnih parkov in varovanih območij, standardizacija vodniške službe, 
… 

Nekateri mednarodno priznani eko-standardi so v Sloveniji že uveljavljeni, 
zagotavljajo pa predvsem visoko kakovost specialne turistične ponudbe na eni 
strani ter varovanje potrošnikov in okolja na drugi strani in so izredno 
pomemben element nacionalnega eko-proizvoda. Ti standardi so: 

- modra zastava – standardi kakovosti kopaliških vod, 

- zeleni srček – čistoča sanitarij, sanitarnih in odpadnih voda, 

- zelena pika – ekološka vzdrževanje zelenic, igrišč, travnatih površin, golf 
igrišč, 

- modra lastovka – standardi kakovosti zraka, 

                                      
11 Vir: povzeto po A. Božičnik, Ekoturizem in razvojne usmeritve slovenskega turizma, 
prispevki posvetovanja Razvoj ekoturizma v Sloveniji, Škocjanske jame, 2002 
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- biodar, EC-control system, HACCP – standardi zdravstveno neoporečne 
pridelave in predelave hrane od zemlje do krožnika. 

Predlogi standardov: 

- zeleni zidak – uporaba ekoloških gradbenih materialov v hotelirstvu in 
gostinstvu, vgradnja energetsko varčnih naprav, čistilnih naprav in 
vodovarstvene opreme, uporaba obnovljivih energetskih virov, protihrupna 
zaščita, ekološki sistem zbiranja in odstranjevanja odpadkov,… 

- zlata kaplja – standardi za neoporečno pitno vodo iz vodnjakov, izvirov in 
javnih vodovodov, … 

- lipov list – standardi etnološko ohranjenega socio-kulturnega okolja, 
tradicionalnih bivalnih ambientov vključno s standardi ekoturistične kmetije, 
planinskih koč, monumentalne dediščine, … 

- eko regija /mesto/ vas, 

- eko potovanje (eco-tour). 

 

Poleg eko standardov, kriterijev in certifikatnih shem so sredstva za uspešen in 
učinkovit razvoj ekoturizma tudi izobraževalne delavnice in seminarji za vse 
nivoje že aktivnih turističnih delavcev, kar omogoča nadgrajevanje znanja in 
osveščenost o pomenu uveljavljanja ekoloških principov v turizmu širšemu krogu 
turističnih delavcev. Razna tekmovanja kot je na primer podeljevanje Slovenske 
nagrade za najbolj inovativne dosežke na področju turizma in Slovenska nagrada 
za poslovno odličnost na področju turizma, ki skozi standarde in kriterije za 
doseganje nagrad in znakov kakovosti pospešujejo uveljavljanje ekoturističnih 
principov v turizmu predvsem v hotelirstvu in gostinstvu. 
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11. OPREDELITEV OBSTOJEČIH IN 
POTENCIALNIH TURISTIČNIH PROIZVODOV 

 

Osnovna opredelitev turističnih proizvodov temelji na: 

- opredelitvi obstoječih turističnih proizvodov v občini Trebnje, 
- novih turističnih proizvodih, ki imajo resurse in realen turistični potencial, 
- zaznanih mednarodnih trendih turističnega povpraševanja, 
- primerjalni analizi domače (območje Škofja Loke) in tuje turistične destinacije 

(območje Wachau). 
 
Turistični proizvodi so grupirani po posameznih zvrsteh turizma (glede na motiv, 
dolžino bivanja, starost gostov in lokacijo oz. ciljno območje gosta). Turistična 
infrastruktura kot so gostinsko-nastanitvene zmogljivosti, športna infrastruktura 
in druga turistična infrastruktura predstavljajo osnovo na kateri temeljijo različne 
zvrsti turizma in turističnih proizvodov in osnova, ki skupaj z zgodbami in 
oblikovanimi turistični programi nudijo različna doživetja. 
 
Opredelitev obstoječih in potencialnih turističnih proizvodov je prikazana 
tabelarično po posameznih zvrsteh turizma. V prvi koloni so našteti tako 
obstoječi kot potencialni turistični proizvodi (velike črke) in turistični pod-
proizvodi (male črke). V drugi koloni so obstoječi in potencialni turistični 
(pod)proizvodi obarvani glede na obstoječe, trenutno, v tretji pa glede na želeno 
stanje ali stopnjo razvitosti v letu 2015. 
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OBSTOJEČI IN POTENCIALNI TURISTIČNI 
PROIZVODI 

OBSTOJEČE 
STANJE (2009) 

CILJNO 
STANJE 
(2015) 

ŠPORTNI IN REKREATIVNI TURIZEM   

KOLESARJENJE   

Treking   

Gorsko    

POHODNIŠTVO   

Treking (rekreativne pešpoti, planinske poti)   

Nordijska hoja in zimska hoja   

TEK IN TRIM STEZE   

ŠPORTNO PLEZANJE   

Plezanje po naravnih stenah   

Plezanje po umetnih stenah   

GOLF   

JAHANJE   

Jahalne šole, jahanje v maneži, oskrba konj, 
hipoterapija 

  

Jahanje v naravi   

LOV   

FOTOLOV   

VODNI ŠPORTI   

Rafting, kajak, kanu   

RIBOLOV   

ZRAČNI ŠPORTI   

Športno letalstvo, jadralno letalstvo   

Jadralno padalstvo   

Zmajarstvo   

POVRŠINE ZA IGRE Z ŽOGO (tenis, odbojka na 
mivki, nogomet, …) 
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TEK NA SMUČEH   

SANKANJE   

DRSANJE    

Naravno drsališče   

Umetno drsališče   

KULTURNI TURIZEM   

STALNE IN ZAČASNE RAZSTAVE, OBISK 
MUZEJEV 

  

DELAVNICE UMETNIKOV, PISATELJEV   

KULTURNE PRIREDITVE, FESTIVALI   

KROŽNA POTOVANJA, IZLETI, TEMATSKE POTI 
(npr. po sledovih gradov, arheoloških najdb-
železnodobna Dolenjska, romarske poti, Po 
poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine, 
vinske ceste …) 

  

NARAVNI TU RIZEM   

KROŽNA POTOVANJA, IZLETI, TEMATSKE IN 
UČNE POTI (učna pot po dolini Temenice, Po 
poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine, 
vinske ceste …) 

  

PRIREDITVE IN ZABAVE   

ŠPORTNE, KULTURNE, ETNOLOŠKE, ZABAVNE 
PRIREDITVE, PREDSTAVE 

  

SEJMI, TRŽNICE   

ANIMACIJA (DELAVNICE, …)   

SPROSTITEV IN ODDIH, POČITNICE   

WELLNESS, ALTERNATIVNA MEDICINA   

POČITNICE NA KMETIJI, PODEŽELJU   

DRUŽINSKE POČITNICE (pravljična dežela, pot)   

POČITNICE ZA SENIORJE   

VINO IN KULINARIKA   

VIKEND POČITNICE   
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IZLETNIŠKI TURIZEM   

TRANZITNI TURIZEM (postanek na poti)   

POSLOVNA POTOVANJA   

POSLOVNA SREČANJA   

SEMINARJI MANJŠEGA OBSEGA   

BANKETI, PROTOKOLARNA SREČANJA   

MLADINSKI TURIZEM   

ŠOLE V NARAVI    

DELAVNICE, RAZISKOVANJA IN ODKRIVANJA   

ŠTUDIJSKI IZLETI   

 

LEGENDA: 

 

 

 

 

 

 

Glede na strateško usmeritev in strateške cilje želeno stanje predstavljajo 
ekoturistični proizvodi, ki naj bi uresničevali vse zgoraj navedene priporočila, 
usmeritve in kriterije Svetovne turistične organizacije oziroma standarde, ki bi 
bili postavljeni na nivoju lokalne skupnosti ali regije, države. 

 Obstoječi proizvodi, ki se tržijo 

 Obstoječi proizvodi v zametkih, se ne tržijo načrtno 

 Še nerazviti, potencialni proizvodi 

 Ni potenciala glede na danosti 

 Ekoturistični proizvodi 
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12. AKCIJSKI NAČRT 
 
Akcijski načrt obsega razvojno investicijske projekte in aktivnosti, ki se nanašajo 
na investicije in aktivnosti v ureditev turistične infrastrukture (gostinsko-
nastanitvene zmogljivosti, gostinska ponudba, športno-rekreativne in druge 
tematske poti in proizvode, …), druge infrastrukture, ki je neposredno ali 
posredno povezana z razvojem turistične destinacije (na področju prometa, 
telekomunikacij, ureditve javne infrastrukture, podeželja, urejanja in ohranjanja 
okolja in drugo), aktivnosti za vzpostavitev konkurenčnega in 
učinkovitega  razvoja turizma (organiziranost, trženje, informacijska 
dejavnost, razvoj proizvodov in programov, prireditev in drugih dogodkov, 
upravljanja z naravnimi in kulturno-zgodovinskimi znamenitostmi) in aktivnosti 
za vzpostavitev strateško razvojne usmeritve v ekoturizem.  
 
Razvojno investicijske projekte in aktivnosti smo opredelili na podlagi 
opredeljene vizije, strateških ciljev, usmeritve bodoče turistične destinacije 
Trebnje v ekoturizem, z upoštevanjem predvidenih znanih investicijskih 
projektov in aktivnosti investitorjev in turističnih ponudnikov. Opisali smo jih s 
nosilcem, lokacijo izvajanja, terminsko opredelitvijo oz. dinamiko realizacije in 
opredeljenimi predvidenimi viri financiranja. 



Strategija razvoja turizma v občini Trebnje 2006 - 2015 

 

© Hosting svetovanje d.o.o.  71

12.1  Akcijski načrt – opredelitev razvojno investicijskih projektov/aktivnosti v občini 
Trebnje 

Operativni cilji Investicijski projekt/aktivnost Nosilci Lokacija 
izvajanja 

Terminska 
opredelite
v 

Viri 
financiranja 

1. Povečanje investicij v ureditev obstoječe in nove turistične infrastrukture usklajene z okoljem in trendi. 

 

1.1. Povečati obseg 
zmogljivosti iz 292 ležišč 
za 40-60% in 50 parcel v 
kampih 
(avtokami/avtodomi). 

1.2. Popestriti raznolikost 
iz sedanjih treh vrst 
objektov na vsaj 7 vrst 
objektov. 

1.3. Dvigniti kakovost 
ponudbe iz **/*** na 
***/****. 

1.4. Vzpostaviti najmanj 3 
ekološke turistične 
kmetije. 

1.5. Prilagoditi ponudbo v 
gostinsko-nastanitvenih 
objektih za najmanj tri 
različne ciljne skupine 

Izgradnja oz. prenova gostinsko-
nastanitvenega objekta v 
povečanje kapacitet (najmanj 50 
ležišč) in dvig kakovosti (najmanj 
***) 

 

Obnovitev gradu v hotel 
****/*****(protokolarni, 
poslovni,mladinski) z ustrezno 
infrastrukturo 

Izgradnja manjšega gostinsko-
nastanitvenega objekta dobrega 
počutja (wellness) z najmanj 50 
ležišči 

Povečanje kapacitet gostišča s 
dopolnilnimi wellness programi in 
dvig kakovosti na **** 

 

Zasebni 
sektor 

 

 

 

 

Zasebni 
sektor 

 

 

 

Zasebni 
sektor  

 

Trebnje in 
Mirna 

 

 

 

Območje 
Velika Loka, 
Mirna 

 

Območje Račje 
selo,  Dol 
Primštal  

 

Okolica 
Trebnjega 

 

Do konca 
leta 2015 

 

 

 

Do konca 
leta 2015 

 

 

Do konca 
leta 2015  

 

Do konca 
leta 2015 

 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi 
javni 

 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi 
javni 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi javni 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi javni 
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npr. pohodniško-
kolesarski, družinski, 
poslovni gostinsko-
nastanitveni objekt. 

1.6.Vzpostaviti najmanj 5 
opremljenih parkirnih 
mest za avtodome. 

 

Preureditev v privatne sobe in 
apartmaje (5 objektov) 

 

Preureditev v turistične kmetije 
(6) in preureditev 3 za ekološke 
turistične kmetije 

 

Izgradnja gostišča, penziona z 
najmanj 50 ležišči 

 

 

Izboljšanje kakovosti gostinsko-
nastanitvenih objektov na *** 

 

 

Izgradnja privatnih sob in 
apartmajev (1)  

 

  

Izgradnja kampa s 50 parcelami, z 
zunanjim bazenom in drugimi 
dopolnilnimi športnimi in 
gostinskimi programi (javno 

Zasebni 
sektor 

 

Zasebni 
sektor 

 

 

Zasebni 
sektor 

 

 

Zasebni 
sektor 

 

Zasebni 
sektor 

 

 

Zasebni 
sektor 

 

Na celotnem 
območju 
občine 

 

Na podeželju 
občine 

 

Območje  
Dobrnič 

 

 

Trebnje 

 

 

Na celotnem 
območju 
občine 

 

 

Območje 
Čateža, 
Mirne, 
področje 

2010-
2012 

 

2010-
2012 

 

2010-
2012 

 

 

 

2010-
2012 

 

2010-
2012 

 

 

 

2010-
2012 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi javni 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi javni 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi 
javni 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi javni 

 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi javni 

 

 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi 
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kopališče) 

 

Ureditev opremljenih parkirnih 
mest za avtodome 

 

 

Zasebni 
sektor 

 

 

 

 

Javni in 
zasebni 
sektor 

 

Temenice 

 

Na območju 
občine 
Trebnje 

 

 

 

 

2010-
2012 

javni 

 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi 
javni 

1.7. Povečati št. vinskih 
kleti, vinotočev iz 3 na 
najmanj 6. 

 

 

1.8. Povečati št. 
izletniških kmetij iz 12 na 
najmanj 14. 

 

1.9. Vzpostaviti 3 nove 

Izgradnja novih vinskih kleti 

 

 

 

 

Preureditev v nove izletniške 
kmetije 

 

 

Zasebni 
sektor 

 

 

 

 

Zasebni 
sektor 

 

Območje 
Račje selo, 
Dobrnič, na 
podeželju 
občine 

 

 

Podeželje 
občine 

 

2010-
2012 

 

 

 

 

2010-
2015 

 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi 
javni 

 

 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi javni 
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prodajalne (butiki) z 
izdelki domače in 
umetnostne obrti, 
vinskimi izdelki in 
ekološkimi in kmetijskimi 
izdelki. 

1.10. Vzpostaviti dve etno 
gostišče. 

 

Preureditev, izgradnja vinskih 
butikov in ostalimi izdelki domače 
in umetnostne obrti, ekološkimi in 
vinskimi izdelki 

 

 

Specializacija v etno gostišča 

 

 

Zasebni 
sektor 

 

 

 

Zasebni 
sektor 

 

 

Večja naselja 
v občini 

 

 

 

Območje 
občine 

 

 

2010-
2015 

 

 

 

Do konca 
leta 2012 

 

 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi 
javni 

 

 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi javni 

 

 

 

1.11. Urediti in vzdrževati 
naravne znamenitosti 

 

 

 

 

Urediti, postaviti signalizacijo 
vzdrževati naravne znamenitosti  

 

 

 

 

Občina 
Trebnje 

 

 

 

 

Ostanki 
močvirij, 
samotne tihe 
doline 
Temenice, 
zg.tok Mirne 

 

Reka 
Temenica 

2010-
2012 in 
stalno 
vzdrževan
je 

 

 

2010-

Javni 
občinski,  

državni (EU 
sredstva)  
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1.12.Vzpostaviti eno 
informacijsko središče s 
gostinsko in športno-
rekreativno ponudbo. 

1.13.Vzpostaviti najmanj 
eno učno pot. 

Ureditev informacijskega središča, 
zgraditev športno-rekreativne in 
gostinske ponudbe učno pot po 
reki Temenici, signalizirati 

Občina 
Trebnje 

2012  

 

Javni občinski  

državni, 

zasebni 

 

1.14. Obnoviti najmanj en 
grad. 

 

 

1.15. Vzpostaviti 
etnološki krajevni muzej. 

 

 

 

 

1.16. Vzpostaviti eno 
galerijo. 

 

 

Obnavljanje gradov, razvalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urediti kmetijo »Pr Prosenk« v 
muzej 

 

 

Javni sektor 
(Občina 
Trebnje, …) 

 

 

 

 

 

 

Zasebni 
sektor, Zavod 
za varstvo 
dediščine 

 

 

Na celotnem 
območju 
občine 
Trebnje 

 

 

 

 

 

 

Blato 

 

 

 

Postopom
a do leta 
2015 

 

 

 

 

 

 

 

Postopom
a do leta 
2015 

 

 

Javni  
(občinski, 
državni, EU) 

 

 

 

 

 

 

 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi 
javni 
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1.17. Vzpostaviti muzej 
na kmetiji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.18. Izdelati en načrt 
poteka športno-
rekreativnih poti. 

 

1.19. Zgraditi najmanj 15 
km lokalnih kolesarskih 
stez. 

 

 

1.20. Vzpostaviti in 
vzdrževati konjeniške 
poti po občini. 

 

 

 

Izdelava načrta poteka vseh 
obstoječih in predvidenih športno-
rekreativnih poti. Potrebno je 
vnesti točke v GPS. 

 

Gradnja kolesarskih stez v okviru 
državnega kolesarskega omrežja 

 

 

Ureditev, označevanje in 
vzdrževanje konjeniških poti po 
občini 

 

 

 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije 

 

Direkcija za 
ceste, Občina 
Trebnje 

 

Občina 
Trebnje in 
organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije, 
privatni 
sektor 

 

Za celotno 
območje 
občine 

 

Celotno 
območje 
občine 

 

 

Celotno 
območje 
občine 

 

 

 

Do konca 
leta 2015 

 

 

Postopom
a do konca 
leta 2015 

 

2010-
2012, 
stalno 
vzdrževan
je 

 

 

 

Javni občinski 
, državni (EU)  

 

 

Državni, 
občinski  

 

 

Javni 
občinski, 
državni (EU), 
zasebni, 
civilni  
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1.21. Vzpostaviti Center 
za nordijsko smučanje. 

 

 

 

1.22. Zgraditi »public« 
golf igrišče s 9 luknjami. 

 

 

1.23. Vzpostaviti najmanj 
en ribolovni center s 
gostinsko in športno-
rekreativno ponudbo. 

1.24. Vzpostaviti in 
vzdrževati najmanj eno 
naravno drsališče za 
turiste. 

.1.25. Zgraditi najmanj en 
konjeniški center s 
pokrito halo 

Urediti, označiti in vzdrževati 
tekaške proge ter izgradnja 
skaklnice  

 

 

Zgraditi »public« golf igrišče z 9 
luknjami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradnja konjeniških centrov in 
možnih lokacij za razvoj 
konjeništva s potrebno 
infrastrukturo 

Privatno-
zasebno 
partnerstvo 

 

 

Civilni sektor, 
zasebni 
sektor 

 

 

 

 

 

 

 

Zasebni 
sektor 

 

Blato, druge 
lokacije  

 

 

 

Blato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na območju 
občine 
Trebnje 

 

Do konca 
leta 2010 

 

 

Do konca 
leta 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do konca 
leta 2012 

 

Javni občinski 
, zasebni, 
civilni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi 
javni 
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1.26. Povečati št. manjših 
seminarskih v obstoječih 
in novih gostinsko-
nastanitvenih objektih iz 
3 na najmanj 5. 

     

1.27.Povečati število 
dopolnilnih programov 
dobrega počutja v 
obstoječih in novih 
gostinsko-nastanitvenih 
objektih in vključiti 
naravne resurse. 

Urediti v obstoječih in novih 
gostinsko-nastanitvenih objektih 
dopolnilne programe dobrega 
počutja (savne, kopeli, druge 
oblike z vključitvijo naravnih 
resursov). 

 

 

Zasebni 
sektor 

 

 

 

 

 

 

Na območju 
občine 
Trebnje 

 

 

 

 

 

2010-
2012 

 

 

 

 

 

 

Zasebni in 
glede na 
zmožnost 
lahko tudi 
javni 

 

 

 

1.28. Vzpostaviti najmanj 
eno pravljično deželo ali 
pot. 

1.29. Prilagoditi ponudbo 
družinam v najmanj enem 
gostinsko-nastanitvenem 
objektu. 

     

2. Spodbujati investicije v ureditev obstoječe in nove ostale infrastrukture usklajene z okoljem. 

 

2.1. Urediti najmanj 30%       
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parkirišč od potrebnih in 
načrtovanih. 

2.2. Vzpostaviti najmanj 
eno peš cono v starih 
mestnih jedrih. 

 

2.3. Izdelati študijo s 
preučitvijo možnosti za 
vzpostavitev alternativnih 
in okolju prijaznih oblik 
prevoza. 

 

2.4. Opremiti najmanj 
50% vseh krajev s 
pločniki (kjer potrebno). 

 

Ureditev parkirnih površin za 
osebne avtomobile in avtobuse 

 

 

Izdelati študijo s preučitvijo 
možnosti za vzpostavitev 
alternativnih in okolju prijaznih 
oblik prevoza.  

 

 

Obnova cest, križišč in ureditev 
pločnikov v naseljih oz. področjih 
urejenih za pešce 

 

 

Javni sektor 

 

 

Javni sektor 

 

 

 

 

Javni sektor 

 

V mestih  

 

 

V naseljih 

 

 

 

 

Za celotno 
območje 
občine 

 

 

Do konca 
leta 2012 

 

 

Do konca 
leta 2012 

 

 

 

Do konca 
leta 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Javni  

 

 

 

 

Javni  

2.5. Opremiti najmanj 
80% celotnega območja 
občine s sodobno 
telekomunikacijsko 
infrastrukturo (dostop do 
interneta preko hitrejših 
in cenejših oblik). 

     

2.6.Naselja, naravne in Ureditev in vzdrževati turističnih Javni sektor Na celotnem Do konca Javni sektor  
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kulturno-zgodovinske 
znamenitosti, ki se 
uporabljajo v turistične  
opremiti in urediti s 
počivališči, klopmi, koši 
za smeti, ulično 
razsvetljavo, obvestilno 
in usmerjevalno 
signalizacijo usklajeno s 
okoljem. 

 

 

2.7. Urediti in vzdrževati 
javne zelenice, parke, 
otroška igrišča, trge, … 

 

2.8. Nadaljevati z 
revitalizacijo vasi. 

 

2.9. Urediti in komunalno 
opremiti najmanj 80% 
vseh romskih naselij. 

atrakcij s suprastrukturo 

 

 

 

Revitalizacija vasi in vaških 
trgov/jeder (obnova fasad, 
ureditev vaških jeder, dvorišč, 
poslopij, revitalizacija urbane 
arhitekture) 

 

Ureditev in vzdrževanje občinskih 
urbanih površin, zelenic, parkov, 
otroških igrišč. 

 

 

 

 

 

Urejanje romskih naselij 

 

 

 

 

Javno-
zasebno 
partnersvo, 
civilni sektor 

 

Občina 
Trebnje oz. 
komunala in 
civilni sektor 

 

 

 

 

Občina 
Trebnje, romi 

območju 
občine 

 

 

 

Vasi na 
območju 
občine 
Trebnje 

 

Na celotnem 
območju 
občine 

 

 

 

 

 

Romska 
naselja v 
občini 

leta 2012, 
sicer 
stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

Postopom
a do leta 
2015 

 

 

Do konca 
leta 2012, 
nato 
stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

 

 

Do leta 
2012 

 

 

 

 

Javni sektor 
(občina in 
država), 
zasebni 

 

Javni  

 

 

 

 

 

 

 

Javni  

 

3. Povečati turistično povpraševanje. 
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3.1.Vzpostaviti vodenje 
statistike in sistematično 
spremljanje obiskanosti. 

Cilje za kazalnike 
turističnega 
povpraševanje ne 
moremo kvantificirati, 
zaradi nerelavantnih 
obstoječih podatkov, 
kljub temu so cilji: 

 povečati število 
prihodov turistov, 

 povečati število 
realiziranih 
prenočitev,  

 daljša povprečna 
doba bivanja (več 
stacionarnega 
turizma)    

večja povprečna letna 
zasedenost gostinsko-
nastanitvenih kapacitet 

Vzpostaviti vodenje statistike, 
pripravljati analize 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije 

Za celotno 
območje 
občine 

Do konca 
leta 2010 
nato 
stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

Javni  

4. Vzpostavitev primerne destinacijske managment organizacijske strukture. 

 

 Preučitev možnosti za 
vzpostavitev najbolj primerne 
organizacije za upravljanje 

Občina 
Trebnje, 
turistično 
gospodarstvo

Za celotno 
območje 
občine 

Do konca 
leta 2012 
nato 
stalno 

javni, zasebni  
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dejavnosti , civilni 
sektor 

delovanje 

4.1.Izdelati marketinško 
strategijo. 

4.2.Izdelati krovno 
blagovno znamko. 

4.3.Izdelati celostno 
grafično podobo 
destinacije in aplikacije 
na orodja tržnega 
komuniciranja. 

4.4.Izdelati tržno 
naravnana in nadgraditi 
obstoječa orodja tržnega 
komuniciranja. 

4.5.Učinkovitejše tržiti in 
promovirati celovite 
programe, turistične 
proizvode in s tem 
povečevati obseg 
receptivnega turizma. 

4.6.Izvajati skupno 
prodajo gostinsko-
nastanitvenih 
zmogljivosti vključno s 
zidanicami in počitniškimi 
hišami. 

Izdelava marketinške strategije, z 
blagovno znamko, s CGP-ejem tudi 
za orodja tržnega komuniciranja 

 

Izdelava »master plan« za 
turizem (izvedbeni načrti 
posameznih investicij s prostorsko 
opredelitvijo) 

 

 

Nadgraditi, prilagoditi novi 
celostni podobi promocijsko-
informativni material 

 

 

 

 

Obveščati javnost, sprejemati 
novinarje, turistične agente,… 

 

 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije 

 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije 

 

 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije 

 

 

 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije 

Za celotno 
območje 
občine 

 

 

Za celotno 
območje 
občine 

 

 

Za celotno 
območje 
občine 

 

 

 

 

Za celotno 
območje 
občine 

 

Do konca 
leta 2010 

 

 

Do konca 
leta 2009 

 

 

Do konca 
leta 2010, 
drugače 
stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

 

 

Stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

javni  

 

 

 

javni, zasebni 

 

 

 

javni, zasebni 

 

 

 

 

 

 

javni, 

zasebni 
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4.7.Obveščati širšo in 
strokovno javnost o 
turistični ponudbi občine. 

4.8.Vzpostaviti trženje in 
prodajo ekoloških in 
kmetijskih pridelkov, 
izdelkov domače in 
umetnostne obrti. 

Organizirati in se predstavljati na 
turističnih sejmih, borzah in 
drugih predstavitvah 

Tržiti in prodajati gostinsko-
nastanitvene objekte, vključno s 
trženjem zidanic in počitniških hiš 

 

 

 

Spodbujanje domače obrti na 
kmetijah, odkupovanje določenih 
(ekoloških) izdelkov, prikaz 
izdelave turistom, prodaja na 
tržnicah, v butičnih trgovinah 

 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije in 
turistične 
agencije 

 

Javno (LTO)-
zasebno 
partnerstvo 

Za celotno 
območje 
občine 

Za celotno 
območje 
občine 

 

 

 

Za celotno 
območje 
občine 

Stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

Stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

 

 

 

Stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

 

javni, zasebni 

zasebni 

 

 

 

 

 

javni, civilni, 
zasebni 

4.9.Izboljšati 
destinacijski managment 
prireditev : 

 izdelovati mesečne 
in letne koledarje 
prireditev, 

 opredeliti in 
rangirati prireditve 
v občini po 
pomembnosti, 

 pripraviti in izvajati 
pravilnik za 
sofinanciranje 
prireditev, 

Izdelovati mesečne in letne 
koledarje prireditev 

 

 

 

 

Obveščanje javnosti o prireditvah 
in dogodkih z vsemi 
razpoložljivimi orodji (plakati, 
internetne strani, obvestila za 

 Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije 

 

 

 

 

 

Za celotno 
območje 
občine 

 

 

 

 

 

 

Do konca 
leta 2010 
Stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

 

 

 

 

javni 
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 sistematično 
spremljati 
obiskanost 
prireditev in 
segment 
obiskovalcev, 

 vključevati 
prireditve v 
programe 
turističnih 
ponudnikov. 

 

4.10. Izdelati študijo s 
preučitvijo potreb po 
gradnji večnamenske 
dvorane. 

 

 

 

 

4.11.Organizirati 
prireditve, delavnice, 
tekmovanja, akcije na 
temo varovanja okolja. 

javnost, …) 

Spremljanje obiska in priprava 
analiz kot orodja za nadaljnje 
načrtovanje, promocijo prireditev 

 

Pripravljati predloge za nove 
prireditve,programe,  spodbujati 
ponudnike za vključevanje 
prireditev v njihovo ponudbo s 
tem, da se pomaga pripravljati 
pakete in se jih trži 

Organizirati prireditve, delavnice, 
tekmovanja na temo ekoturizma 

 

 

 

 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije 

 

Organizacija za 
upravljanje 
destinacije, 
prireditelji  

 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije, 
prireditelji, 
ponudniki 

 

 

 

Organizacija za 
upravljanje 
destinacije, 
ponudniki eko-
proizvodov, 
civilni sektor 

 

 

Za celotno 
območje 
bčine 

 

Za celotno 
območje 
občine 

 

 

Za celotno 
območje 
občine 

 

 

 

 

Za celotno 
območje 
občine 

 

 

 

Stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

 

Stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

Stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

 

 

 

Stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

 

 

javni 

 

 

javni 

 

 

 javni 

 

 

 

 

 

 

 

javni 

 

 

javni 
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4.12. Izdelati model in 
načrt upravljanja 
naravnih in kulturno-
zgodovinskih 
znamenitosti, ki so 
potencialne turistične 
atrakcije. 

4.13. Določiti skrbnike. 

Izdelava modela in načrta 
upravljanja naravnih in kulturno-
zgodovinskih znamenitosti, ki so 
potenciali za turistične atrakcije 

 

 

Podeljevanje koncesije, skrbništvo 
nad naravnimi in kulturnimi 
znamenitostmi 

 

Upravljanje in vzdrževanje 

 

Občina 
Trebnje 

 

 

Občina 
Trebnje 

 

 

Javno-

Za celotno 
območje 
občine 

 

 

Za 
posamezne 
znamenitosti 

 

Za 
posamezne 

Do konca 
leta 2010 

 

 

 

Do konca 
leta 2012 

 

 

Stalno 

 javni 

 

 

 

 

javni 

 

 

javni, zasebni 
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naravnih in kulturnih znamenitosti 

  

zasebno 
partnerstvo 

znamenitosti izvajanje 
aktivnosti 

4.14.Vzpostaviti enoten 
informacijski sistem. 

Izdelava enotne vsebinsko in 
oblikovne zasnove turistično 
obvestilne in usmerjevalne 
turistične signalizacije (elaborat s 
celostno podobo) 

 

Označevanje turistične ponudbe 
na terenu  

Nadgraditi spletni portal 
www.trebnje.si z rezervacijskim 
sistemom in prodajo turističnih 
proizvodov in programov 

 

 

Ureditev info in e-točk v turistični 
destinaciji (s sodelovanjem 
turističnih ponudnikov in 
turističnih društev, da vzpostavijo 
v svojih poslovnih prostorih info 
točke) 

 

 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije 

 

 

 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije, 
turistični 
ponudniki, 
turistična 
društva 

 

Za celotno 
območje 
občine 

 

Za celotno 
območje 
občine 

Za celotno 
območje 
občine 

 

 

 

 

Za celotno 
območje 
občine 

 

 

 

Do konca 
leta 2012 

 

 

Postopno 
do leta 
2012 

Do konca 
leta 2010 
in nato 
stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

Do konca 
leta 2012 
nato 
stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

 

javni od tega 
tudi evropska 
sredstva 

 

80% javni 
(občinski, 
EU), zasebni  

javni, zasebni  

 

 

 

 

 

javni 
(občinska, EU 
sredstva) 
30% zasebni 
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Redno distribuiranje tiskanega 
promocijsko-informativnega 
materiala informacijskim točkam v 
destinaciji in v bližnja turistično 
razvite destinacije, letališče, 
železniške postaje,… 

 

 

Redno obveščanje, informiranje 
turističnih ponudnikov in širše 
javnosti o novostih v turistični 
ponudbi npr. z enim rednim 
srečanjem pred poletno turistično 
sezono 

 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije 

 

 

 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije, 
turistični 
ponudniki 

 

Celotno 
območje 
občine in 
bližnje 
razvite 
turistične 
destinacije 

 

Celotno 
območje 
občine 

 

 

 

 

Stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

 

 

 

Stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

javni 

 

 

 

 

 

 

javni 

 

4.15. Razviti in 
vzpostaviti najmanj 10 
novih okolju prijaznih 
turističnih proizvodov  in 
najmanj 5 programov. 

 

 

4.16. Uspešno tržiti 
turistične proizvode in 
programe. 

Oblikovanje integralnih turističnih 
proizvodov turistične destinacije s 
povezovanjem turističnih 
ponudnikov znotraj turistične 
destinacije npr. po sledeh gradov, 
obisk izletniških kmetij s kolesom, 
po sledeh antike, po sledeh Eme 
Krške, … 

Sodelovanje pri razvoju obstoječih 
in novih turističnih proizvodih 
regionalnege, nacionalnega, 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije, 
turistični 
ponudniki 

 

Organizacija 
za 
upravljanje 

Celotno 
območje 
občine 

 

 

 

Celotno 
območje 
občine 

Stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

 

 

Stalno 
izvajanje 
aktivnost 

javni 
(občinska in 
EU sredstva), 
zasebni 

 

 

javni 
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čezmejnega pomena npr. po poteh 
dediščine Dolenjske in Bele 
Krajine, Emina pot, … 

 

Trženje turističnih proizvodov 
skozi pripravljene programe in 
izlete, ki vključujejo tudi 
organizirano vodenje 

 

 

 

Spodbujanje razvoja 
ekoturističnih proizvodov z 
sofinanciranjem turističnim 
ponudnikom, civilnemu sektorju, 
… 

destinacije,  

 

 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije, 
turistične 
agencije 

 

 

 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije 

 

 

Celotno 
območje 
občine 

 

 

 

 

Celotne 
območje 
občine 

 

 

 

Stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

 

 

Stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

 

 

javni,  
zasebni 

 

 

 

 

 

javni 

4.17. Vključiti in 
obveščati turistične 
ponudnike ter 
predstavnike drugih 
zainteresiranih javnosti 
pri načrtovanju razvoja 
turizma. 

 

4.18.Izobraževati 

Priprava in izvajanje modulov 
izobraževanja za ljudi neposredno 
in posredno povezanih s turistično 
dejavnostjo. 

 

 

 

CIK, v 
sodelovanju z 
organizacijo 
za 
upravljanje 
destinacije  

 

 

Celotno 
območje 
občine 

 

 

 

 

Do konca 
leta 2010, 
Stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

 

 

zasebni, javni 
(občinska in 
EU sredstva) 
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zaposlene kadre za 
potrebe ponudnikov in 
kakovostne širitve 
ponudbe. 

4.19. Izobraževati 
ponudnike za potrebe 
okolju prijaznega 
trajnostnega razvoja. 

4.20. Vzpostaviti 
sodelovanje, proaktivirati 
in osveščati domačine, da 
sodelujejo pri razvoju 
okolju prijaznega 
trajnostnega razvoja 
turizma. 

Osveščanje lokalnega prebivalstva 
o pomenu razvoja okolju 
prijaznega trajnostnega turizma 
(ekoturizma); vsaj enkrat letno 
organizacija okroglih miz, 
delavnic, seminarjev, na 
omenjeno temo 

Organizacija 
za 
upravljanje 
destinacije 

 

 

 

Celotno 
območje 
občine 

Stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

javni 
(občinska in 
EU sredstva) 

5. Spodbujanje razvoja turizma v ekoturizem in s tem povečevati konkurenčnost in prepoznavnost občine Trebnje kot 
ekoturistično destinacijo 

5.1.Dvigovati osveščenost 
in vedenje o pomenu in 
možnostih ekoturizma za 
družben, ekonomski in 
okoljski razvoj. 

5.2.Razviti najmanj 5 
prepoznavnih produktov 
ekoturizma. 

 

 

Pripraviti pregled vseh obstoječih 
zakonskih regulativ države, 
evropskih direktiv, obstoječih 
sistemov certificiranja 

 

Vzpostaviti in izvajati jasne 
kriterije prostorskega, 
infrastrukturnega, 
naravovarstvenega in podobnega 
urejanja prostora na lokalnem 
nivoju 

Občina 
Trebnje 

 

 

 

Občina 
Trebnje 

 

Celotno 
območje 
občine 

 

 

Celotno 
območje 
občine 

 

Do konca 
leta 2010 

 

 

Do konca 
leta 2010 
nato 
stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

javni 

 

 

 

 

 javni 
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5.3. Spodbujati razvoj 
potencialnih ponudnikov 
ekoproduktov in 
ekoturistične ponudbe z 
ugodnimi finančnimi viri 
in olajšavami. 

Vzpostaviti ključna sredstva 
razvoja ekoturizma: vzpostavitev 
ključnih kontrolnih in 
zapovedovalnih sredstev, 
ekonomskih razvojnih sredstev, 
podpornih oz. prostovoljnih 
instrumentov 

 

Ostale aktivnosti so navedene v 
posameznih sklopih 

 

Občina 
Trebnje 

 

 

Celotno 
območje 
občine 

Do konca 
leta 2010 
nato 
stalno 
izvajanje 
aktivnosti 

 

 

 

 

 

javni 
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12.2  Ključni razvojni investicijski projekti/aktivnosti  
 

V nadaljevanju smo izpostavili ključne razvojno investicijske projekte in 
aktivnosti, ki smo jih ovrednotili tudi z okvirno vrednostjo projekta in aktivnosti 
(višino vrednosti smo ocenili za tiste projekte, katerih izvedba se načrtuje za leto 
2010) in terminsko opredelili izvedbo v letih 2010 in 2012.  Izvedba omenjenih 
projektov/aktivnosti je osnova za nadaljnji aktivno usmerjen razvoj turizma v 
občini Trebnje. 
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Investicijski 
projekt/aktivnost 

Opis Nosilec Terminska 
opredelitev 

Okvirna 
vrednost v 
EUR (z DDV) 

Viri financiranja 

Preučitev možnosti za 
vzpostavitev najbolj 
primerne destinacijske 
managment 
organizacijske strukture 

Opredeliti primerno 
pravno-organizacijsko 
obliko, pripraviti 
ustanovitveni akt, 
sprejeti občinski odlok 
o ustanovitvi, pripraviti 
notranje akte in 
poslovni načrt (če 
primerno)  

Občina 
Trebnje 

2010 V okviru dela 
občine, v 
primeru 
zunanjega 
izvajalca 
vrednost v 
višini 7.500  

100% občinski 
proračun 

Izdelava marketinške 
strategije s CGP-ejem z 
upoštevanjem usmeritve 
v ekoturizem 

Marketinška strategija 
z izvedbenim načrtom 
tržnega komuniciranja 
s celostno grafično 
podobo in aplikacijami 

Občina 
Trebnje 

2010-2012 22.500 94,9% EU in 5,1% 
občinski proračun  

Izdelava prostorskega 
razvojnega programa 
t.j.»master plan« za 
področje turizma z 
upoštevanjem usmeritve 
v ekoturizem 

Izvedbeni načrt razvoja 
turizma s prostorskimi 
in urbanističnimi 
elementi in 
predinvesticijskimi 
ocenami za ključne 
naložbene projekte (za 
3-5 projektov) 

Občina 
Trebnje 

2009 87.500 94,9% EU in 5,1% 
občinski proračun 

Izdelava enotne 
vsebinsko in oblikovne 
zasnove turistično 
obvestilne in 
usmerjevalne turistične 
signalizacije z 
upoštevanjem usmeritve 
v ekoturizem 

Izdelava celostno 
usmerjevalnega 
označevalnega sistema 
za turistično ponudbo 
in priprava 
izvedbenega načrta 
vzpostavitve tematskih 
poti 

Občina 
Trebnje 

2010-2012 15.000 94,9% EU in 5,1% 
občinski proračun 

Označevanje, 
signaliziranje turistične 
ponudbe na terenu 

Na podlagi izdelanega 
CGP-eja, izdelanega 
celostnega 
usmerjevalnega 

Občina 
Trebnje 

2011-2013 Vrednost 
odvisna od 
izdelanega 
načrta 

94,9% EU in 5,1% 
občinski proračun 
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označevalnega sistema 
in načrta vzpostavitve 
tematskih poti 
postopoma označiti in 
signalizirati turistično 
ponudbo 

Pregled vseh obstoječih 
zakonskih regulativ 
države, evropskih 
direktiv, obstoječih 
sistemov certificiranja  
ekoturistične politike 

Pripraviti pregled vseh 
obstoječih zakonskih 
regulativ države, 
evropskih direktiv, 
obstoječih sistemov 
certificiranja, 
standardov 
ekoturistične politike   

Občina 
Trebnje 

2010-2011 V okviru dela 
občine, v 
primeru 
zunanjega 
izvajalca 
vrednost v 
višini 2.100  

94,9% EU in 5,1% 
občinski proračun 

Vzpostaviti prostovoljne 
instrumente -  eko 
standarde in kriterije ter 
certifikatne sheme za 
razvoj in oblikovanje 
eko-turističnih 
produktov, blagovnih 
znamk na lokalnem 
nivoju 

Na podlagi pregleda 
vseh obstoječih 
zakonskih regulativ, 
evropskih direktiv 
opredeliti eko 
standarde in kriterije 
ter certifikatne sheme 
za razvoj ekološko 
naravnanih turističnih 
projektov na lokalnem 
nivoju  

Občina 
Trebnje 

2010-2012 V okviru dela 
občine, v 
primeru 
zunanjega 
izvajalca 
vrednost v 
višini 32.500 

94,9% EU in 5,1% 
občinski proračun 

Vzpostavitev organizacije 
za upravljanje destinacije 

Začetek delovanja 
izbrane organizacije za 
upravljanje destinavije 
in izvajanje aktivnosti 
po izdelanem 
poslovnem načrtu 

Organizacija 
za upravljanje 
destinacije 

2012 Predvideti 
zagonska sredstva 
in sredstva 
predvidena v 
pripravljenem 
poslovnem načrtu 
80.000 

Na podlagi 
pripravljenega 
poslovnega načrta 

Predinvesticijski program 
za vsaj en ključni 
investicijski projekt 

Na podlagi izdelanega 
»master plana« 
izdelati 
predinvesticijski 
program in idejno 
zasnovo s ponudbenim 

Občina 
Trebnje in 
zasebni 
investitor (če 
primerno) 

2010-2011 35.000 občinski proračun, 
investitor  
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memorandumom za 
investitorje za vsaj en 
projekt 

Izdelava modela in 
načrta upravljanja 
naravnih in kulturno-
zgodovinskih 
znamenitosti 

Izdelava modela in 
načrta upravljanja 
naravnih in kulturno-
zgodovinskih 
znamenitosti, ki so 
potenciali za turistične 
atrakcije in ki so v lasti 
ali pod skrbništvom 
lokalne skupnosti 

Občina 
Trebnje 

2010-2012 8.000 občinski proračun 
in državna oz. 
evropska razvojna 
sredstva 

Nadgradnja »master 
plana« za turizem z 
upoštevanjem usmeritve 
v ekoturizem 

Izvedbeni načrt razvoja 
turizma s prostorskimi 
in urbanističnimi 
elementi in 
predinvesticijskimi 
ocenami za ključne 
naložbene projekte 
(nadaljnjih novih 5 
projektov) 

Občina 
Trebnje 

2010-2011 77.000 občinski proračun, 
zasebni viri, 
evropska razvojna 
sredstva 
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Vzpostavitev info točke in 
programa za tehnično in 
finančno podporo v 
okviru občinskega 
proračuna za 
spodbujanje razvoja 
ekološko naravnanih 
turističnih projektov 

Vzpostaviti tehnično 
podporo (strokovna 
pomoč pri pridobivanju 
dovoljenj, … prijav na 
javne razpise, …) in 
finančno pomoč 
(nepovratna sredstva 
na podlagi javnih 
razpisov, 
subvencionirane 
obrestne mere,…) v 
okviru občinskega 
službe in proračuna 
občine za spodbujanje 
razvoja ekološko 
naravnanih turističnih 
projektov 

Občina 
Trebnje 

2010-2012 Opredelitev 
odgovornih za 
pokrivanje 
info točke v 
okviru 
občinske 
službe in 
projektno 
angažiranje 
usposobljenih 
zunanjih 
svetovalcev. 
Ocena stroška 
letno cca. 
5.000.000  

občinski proračun 

 

 
12.3  Ključni razvojni investicijski projekti/aktivnosti za leto 2010  

 

Zaradi večje preglednosti smo iz vseh predlaganih ključno razvojnih investicijskih projektov/aktivnosti, ki so načrtovani za 
kratkoročno obdobje, to je do leta 2012 izpostavili še ključne razvojne investicijske projekte/aktivnosti, katerih začetek se 
predvideva v letu 2010.  

Investicijski projekt/aktivnost Opis Nosilec Okvirna vrednost 
v EUR (z DDV) 

Viri financiranja 

Preučitev možnosti za vzpostavitev 
najbolj primerne destinacijske 
managment organizacijske strukture 

Opredeliti primerno pravno-
organizacijsko obliko, pripraviti 
ustanovitveni akt, notranje akte 
in poslovni načrt  

 
Občina Trebnje 

 
 7.500  

 
občinski proračun 



Strategija razvoja turizma v občini Trebnje 2006 - 2015 

 

© Hosting svetovanje d.o.o.  96

 

Izdelava marketinške strategije s 
CGP-ejem z upoštevanjem usmeritve 
v ekoturizem 

Marketinška strategija z 
izvedbenim načrtom tržnega 
komuniciranja s celostno grafično 
podobo in aplikacijami 

 
Občina Trebnje 

 
22.500 

 
94,9 % EU  
5,1 % obč. proračun 

Izdelava prostorskega razvojnega 
programa t.j.»master plan« za 
področje turizma z upoštevanjem 
usmeritve v ekoturizem 

Izvedbeni načrt razvoja turizma s 
prostorskimi in urbanističnimi 
elementi ter predinvesticijskimi 
ocenami za ključne naložbene 
projekte (za 3-5 projekte) 

 
Občina Trebnje 

 
90.000 

 
94,9 % EU  
5,1 % obč. proračun 

Izdelava enotne vsebinsko in 
oblikovne zasnove turistično 
obvestilne in usmerjevalne turistične 
signalizacije z upoštevanjem 
usmeritve v ekoturizem 

Izdelava celostno 
usmerjevalnega označevalnega 
sistema za turistično ponudbo in 
priprava izvedbenega načrta 
vzpostavitve tematskih poti 

 
Občina Trebnje 

 
15.000 

 
94,9 % EU  
5,1 % obč. proračun 

Označevanje, signaliziranje turistične 
ponudbe na terenu 

Na podlagi izdelanega CGP-eja, 
izdelanega celostnega 
usmerjevalnega označevalnega 
sistema in načrta vzpostavitve 
tematskih poti postopoma 
označiti in signalizirati turistično 
ponudbo 

 
Občina Trebnje 

 
Vrednost odvisna 
od izdelanega 
načrta 

 
94,9 % EU   
5,1 % obč. proračun 

Pregled vseh obstoječih zakonskih 
regulativ države, evropskih direktiv, 
obstoječih sistemov certificiranja  
ekoturistične politike 

Pripraviti pregled vseh obstoječih 
zakonskih regulativ države, 
evropskih direktiv, obstoječih 
sistemov certificiranja, 
standardov ekoturistične politike   

 
Občina Trebnje 

 
2.100  

 
94,9 % EU   
5,1 % obč. proračun 

Vzpostaviti prostovoljne instrumente -  
eko standarde in kriterije ter 
certifikatne sheme za razvoj in 
oblikovanje eko-turističnih produktov, 
blagovnih znamk na lokalnem nivoju 

Na podlagi pregleda vseh 
obstoječih zakonskih regulativ, 
evropskih direktiv opredeliti eko 
standarde in kriterije ter 
certifikatne sheme za razvoj 
ekološko naravnanih turističnih 
projektov na lokalnem nivoju  

 
Občina Trebnje 

 
 32.500 

 
94,9 % EU   
5,1 % obč. proračun 

 




