
 
Stran 0 od 181 

 

 

STRATEGIJA RAZVOJA IN TRŽENJA 
TURIZMA V OBČINI KAMNIK                                 

ZA OBDOBJE 2016-2025 

TURIZEM KAMnik2025 
  

  

Junij, 2016 
Zavod za turizem in šport v občini Kamnik 

 



TURIZEM KAMnik2025 
 

Stran 1 od 181 
 

 

 

 

 

SKUPAJ  

za lepši in uspešnejši Kamnik. 

 

K tesnejšemu sodelovanju želimo pritegniti vse, ki v tej panogi vidite svojo pot.  

Želimo, da smo vsi – tako ponudniki kot prebivalci, ponosni na Kamnik, da v njem radi 

živimo ter ga s ponosom in skrbjo delimo. 

Uspešni bomo resnično le takrat, ko bomo strnili sile ter s pozitivno energijo skupaj 

predano uresničevali zastavljeno vizijo. Skupaj za lepši in uspešnejši Kamnik! 

Zavod za turizem in šport v občini Kamnik 
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0. UVOD 

1. STRATEGIJI NA POT 
 

Prejšnja strategija razvoja turizma v občini Kamnik je bila sprejeta leta 2006 in se je nanašala na 

obdobje do leta 2013. Potrebo po novem razvojnem in trženjskem konceptu nam nalaga tako 

dejstvo, da je Kamnik kot turistična destinacija že 2 leti brez jasnih strateških smernic, kot še posebej 

dejstvo, da na trgu velja izredna dinamika. Spreminja se povpraševanje (turist) in ponudba (izrazit 

trend v smeri trajnostnega razvoja, avtentične ponudbe in individualne izkušnje). 

Kamnik se tako kot turistična destinacija sooča s kar nekaj izzivi. Turizem je perspektivna 

gospodarska panoga, ki ima v Kamniku precejšnje potenciale – ki pa jih v občini še nismo v celoti 

izkoristili. Glavna problematika je vezana na premajhen obseg nočitev, premajhno zasedenost in 

hkrati preveliko sezonskost – zato so naši ključni cilji, v katere bomo usmerili naša prizadevanja, 

vezani na večanje števila stacionarnih gostov in krepitvi pred in posezone. 

Destinacija pa mora v osnovi na krovni ravni nasloviti izziv nejasnega produktnega pozicioniranja – 

Kamnik je zgodovinsko mesto in z dolino Kamniške Bistrice, Veliko planino in Menino planino hkrati 

tudi alpska destinacija (ki nudi preprost dostop do Kamniško-Savinjskih Alp), vendar nima razvitega 

konkurenčnega produkta niti za kulturno obarvan mestni obisk, niti za aktivni oddih v destinaciji. Na 

drugi strani imajo posamezni ponudniki jasno opredeljene produkte (Terme Snovik – aktivni oddih, 

Golf Arboretum – golf, Velika planina in Menina planina – pohodništvo, zimske aktivnosti, Naravni 

zdravilni gaj – duhovne in zdravilno-energijske vsebine; če izpostavimo zgolj ključne ponudnike 

oziroma točke) in potrebujejo krovno destinacijsko podporo pri trženju njihove ponudbe.  

Med produkti imamo veliko dobrih osnov, veliko možnosti, vendar pa na nobenem področju 

trenutno nismo med vodilnimi (niti v Sloveniji). Zato se moramo osredotočiti na najbolj 

potencialne produkte (predvsem tisti, ki že obstajajo, za katere torej že imamo osnove), 

povezati ponudbo in ponudnike, izboljšati konkurenčnost in okrepiti njihovo trženje. Turizem 

moramo razvijati na trajnosten način, velik poudarek pa glede na naše danosti in resurse 

dajemo razvoju družinam prijazne ponudbe.   

V obdobju do leta 2025 želimo okrepiti pomen turizma v občini Kamnik – skozi pospeševanje 

prodaje obstoječe ponudbe in hkrati skozi razvoj novih idej in dopolnilne ponudbe, v tesnem 

partnerstvu med občino, javnim, nevladnim in zasebnim sektorjem. Na ta način bomo razvijali 

Kamnik, ki bo prijeten za obisk in ki bo prispeval h kakovosti okolja in življenja – in bo torej še 

prijetnejši tudi za ljudi, ki tu živijo. K tesnejšemu sodelovanju želimo pritegniti vse, ki v tej panogi 

vidite svojo pot. Želimo, da smo vsi – tako ponudniki kot prebivalci, ponosni na Kamnik, da v 

njem radi živimo ter ga s ponosom in skrbjo delimo. 

Uspešni bomo resnično le takrat, ko bomo strnili sile ter s pozitivno energijo skupaj 

predano uresničevali zastavljeno vizijo. Skupaj za lepši in uspešnejši Kamnik! 

 

Božena Peterlin, direktorica, Zavod za turizem in šport v občini Kamnik 



TURIZEM KAMnik2025 
 

Stran 7 od 181 
 

Kaj je naših ključnih 5 smernic? 
 

1. Krepimo stacionarni turizem in izboljšujemo zasedenost izven nekaj glavnih 

sezonskih mesecev. 

2. Osredotočamo se na najbolj potencialne produkte (predvsem tiste, ki že 

obstajajo, za katere torej že imamo osnove), aktivneje povezujemo ponudbo in 

ponudnike, izboljšujemo konkurenčnost in krepimo njihovo trženje.  

3. Izpostavljamo alpski karakter destinacije in pospešujemo aktivnosti in produkte, 

ki temeljijo na aktivnem (pohodništvo in kolesarjenje). 

4. Destinacijo razvijamo na trajnosten način. 

5. Razvijamo ponudbo za družine – smo družinam prijazna destinacija. 

 

 

Kaj je naše poslanstvo? 
 

Turizem za lepši in uspešnejši Kamnik. 
 

 

Kaj je naše poslanstvo? 
 

(Prestolnici najbližja) 

 aktivna in vitalna celoletna alpska destinacija. Zelena! 
 

Kamnik je ena izmed TOP 5 aktivnih alpskih destinacij v Sloveniji in ena izmed 3 top 

izletniških destinacij za tujega gosta, ki je že v Sloveniji (v Ljubljani ali na Gorenjskem). 

 

 

Katere so naše prioritete dela? 

1. Povečati prepoznavnost in obisk Kamnika (= delo na prioriteti 1 TRŽENJE); 

2. Ponuditi konkurenčne turistične produkte, na temeljih trajnostnega razvoja  (= 
delo na prioriteti 2 PRODUKT); 

3. Spodbuditi podjetništvo in kakovost in okrepiti pomen turizma (= delo na 
prioriteti 3 PODJETNIŠTVO in KAKOVOST); 

4. Okrepiti povezovanje, sodelovanje in nadgraditi organiziranost v turizmu (= delo 
na prioriteti 4 PARTNERSTVO in ORGANIZIRANOST).  
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2. NAČIN PRIPRAVE IN STRUKTURA DOKUMENTA 
 

Način priprave strateškega dokumenta 

 

Priprava strateškega dokumenta je potekala v dveh fazah: 

1. Najprej je bil v letu 2014 izveden projekt Analiza turističnega povpraševanja in 

relevantnih razvojnih dokumentov za potrebe izdelave Strategije razvoja 

turizma za občino Kamnik (za obdobje 2014-2025), ki je bil zaključen decembra 

2014. V okviru projekta je bilo izvedeno: 

→ Pregled relevantnih strateških in izvedbenih dokumentov (na nacionalni, 

regionalni in občinski ravni). 

→ Analiza dotedanje strategije turizma za občino Kamnik (obdobje 2007-2013). 

→ Analiza glavnih trendov turizma v Sloveniji in širše.  

→ Kvantitativna analiza turizma v občini Kamnik. 

→ Raziskava turističnega povpraševanja v občini Kamnik (6 lokacij anketiranja, 370 

izvedenih anket) in dodatna anketa turističnega obiska Slovenije in območja 

Kamnika med tujimi obiskovalci (302 anketi, izvedene v Ljubljani in na Bledu).  

→ Dne 27. novembra 2014 je bila v prostorih Občine Kamnik izvedena javna 

predstavitev rezultatov raziskave, namenjena vsem turističnim ponudnikom 

občine. 

Projekt je izvedel Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, z namiznim 

raziskovanjem (uporabljeni so bili podatki SURS in razpoložljivi destinacijski podatki o obiskih 

posameznih lokacij) in terenskim anketiranjem. 

2. V letu 2015 je Zavod za turizem in šport v občini Kamnik pristopil k oblikovanju 

strateškega koncepta, na osnovi izsledkov analize.. 

→ Pripravo strategije je Zavod prevzel sam, delo pa je potekalo ob aktivnemu delu 

vodje projekta na strani ZTŠK in s podporo manjše projektne skupine študentov, 

ki so tudi sicer že aktivno vpeti v destinacijo. Tekom priprave je projektna 

skupina vključevala ključne deležnike v destinaciji (v obliki delovnih srečanj in 

sestankov).  

→ V pripravo strateških in projektnih usmeritev se je aktivno vključila tudi Občina 

Kamnik, kar je pogoj za uspešno partnersko delo pri izvajanju strategije.  

→ V zadnji fazi – ko je bil oblikovan vsebinski del – je ZTŠK za ustrezno 

metodološko obdelavo strateškega koncepta vključil še zunanjo izvajalko. 

Ključne vsebine pa so bile v tej zaključni fazi še dodatno usklajene z nekaj 

glavnimi ponudniki v destinaciji. 
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→ Dokument bo pred predstavitvijo Svetu Zavoda ZTŠK in Občinskemu svetu javno 

predstavljen vsem zainteresiranim deležnikom v destinaciji, ki bodo imeli 

možnost podati svoje predloge. 

Struktura dokumenta 

 

Za lažje razumevanje strategije v spodnji shemi prikazujemo strukturo dokumenta, po 

poglavjih.   

 
Shema 1: Prikaz strukture dokumenta   

 

Trženje Produkti
 Podjetništvo in 

kakovost
Partnerstvo in 
organiziranost

PRIORITETA 1 PRIORITETA 2 PRIORITETA 3 PRIORITETA 4

Turistična izkaznica 
Kamnika (povzetek 
ključnih kazalnikov)

STRUKTURA STRATEGIJE 
TURIZEM KAMNIK2025

Oblikovanje poslanstva, vizije, vrednot

Analiza turističnih 
nastanitvenih 
zmogljivosti in 
povpraševanja

Analiza po ključnih 
vidikih ponudbe – 

ugotovitve in IZZIVI

SWOT analiza & 
POVZETEK V OBLIKI 
KLJUČNIH IZZIVOV

Oblikovanje strateškega razvojnega modela 
SRM KAMnik2020

Izvajanje in spremljanje strategije

OSNOVA JE ANALITIČEN DOKUMENT (izveden ločeno, v letu 2014):
Analiza turističnega povpraševanja in relevantnih razvojnih dokumentov za potrebe izdelave Strategije razvoja turizma za 

občino Kamnik (za obdobje 2014-2020); v okviru katerega so bila izvedena tudi terenska anketiranja
PRVI 

SKLOP: 
Kje smo

DRUGI 
SKLOP: 

Kaj 
želimo 
doseči

Poglavje 

8

Pregled ukrepov – AKCIJSKI NAČRT 

TRETJI 
SKLOP: 

Kako 
bomo to 

dosegli in 
spremljali

Poglavje 

11

Poglavje 

12

V prilogi V prilogi
Poglavje 

3
Poglavje 

4

Poglavje 

5

Poglavje 

6

Poglavje 

7

Poglavje 

9

Poglavje 

10
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3. IZKAZNICA OBČINE IN TURISTIČNE DESTINACIJE 

KAMNIK 
 

Preglednica 1: Pregled ključnih kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov Občine Kamnik – na 

splošno in še posebej turizma 

Kamnik kot turistična destinacija  

predstavlja celotno OBČINO KAMNIK. 

A. Občina Kamnik na kratko1  

Površina 266 km2 (po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 15. mesto). 

Število 

prebivalcev 

29.250; od tega približno 14.400 moških in 14.900 žensk (po številu prebivalcev 

se med slovenskimi občinami uvršča na 10. mesto). Na kvadratnem kilometru 

površine občine je živelo povprečno 110 prebivalcev; torej je bila gostota 

naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 

Občina 
Občina Kamnik obsega 102 naselij in 22 krajevnih skupnosti (Črna, Duplica, 

Godič, Kamnik – center, Kamniška Bistrica, Mekinje, Motnik, Nevlje, Novi trg, 

Perovo, Podgorje, Pšajnovica, Sela, Srednja vas, Šmarca, Šmartno v Tuhinju, 

Špitalič, Tuhinj, Tunjice, Volčji Potok, Vranja Peč, Zaprice). 

Leži v severnem delu osrednje Slovenije, na prehodu med Gorenjsko ravnjo 

in Celjsko kotlino, ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp in nedaleč od 

prestolnice Ljubljane in Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. 

 

Zemljevid 1: Shematski prikaz krajevnih skupnosti v občini Kamnik (vir: spletna 

stran Občine Kamnik) 

 

 
Upravna enota Občina Kamnik spada v Upravno enoto Kamnik (ki pokriva območje občin 

                                                           
1
 Vir podatkov: SURS (Slovenske občine v številkah, 2015); podatki za leto 2013. 
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Kamnik in Komenda, s sedežem v Kamniku).  

Statistična 

regija in 

regionalna 

razvojna 

agencija 

Območje leži v statistični razvojni regiji OSREDNJESLOVENSKA regija   

(= ena od dvanajstih regij v Sloveniji; ki jo sestavlja 26 občin), ki jo upravlja 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).   

 

Zemljevid 2: Statistična Osrednjeslovenska regija (vir: RRA LUR) 

 
Območno 

razvojno 

partnerstvo  

Občina Kamnik sodi v Območno razvojno partnerstvo RPSS – Razvojno 

Partnerstvo Središča Slovenije (interesno povezovanje občin na območju Srce 

Slovenije, v katerem se formalno povezuje 7 občin: poleg Kamnika so to 

Ivančna Gorica, Litija, Lukovica, Mengeš, Šentrupert in Šmartno pri Litiji). 

Strokovno podporo za uresničevanje projektov, sprejetih z letnimi programi 

dela, partnerstvu vključenih občin zagotavlja Razvojni center Srca Slovenije. 

Članstvo v 

lokalni akcijski 

skupini (LAS) 

Občina Kamnik spada v LAS Srce Slovenije, ki obsega občine Dol pri 

Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.  

LAS »Srce Slovenije« je s podpisom nove konzorcijske pogodbe 12. marca 2015 na 

Geometričnem središču Slovenije pričel z aktivnostmi za novo programsko obdobje 2014-

2020, ki sledijo Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (Uredba CLLD). 

Podatki v nadaljevanju sklopa: SURS, Slovenske občine v številkah 2015 (podatki za 2013) 

Naravni prirast Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 

prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,2 (v Sloveniji 

0,9).  

Selitveni 

prirast 

Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se 

vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej 

pozitiven, znašal je 0,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 

prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 4,4, kar je močno nad 

povprečjem (v Sloveniji 1,1). 

Povprečna 

starost 

Povprečna starost občanov je bila 40,4 leta in tako nižja od povprečne starosti 

prebivalcev Slovenije (42,2 leta). Med prebivalci te občine je bilo število 
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najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila 

najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 91 oseb starih 65 let ali 

več. Demografski kazalniki so torej ugodni. 

To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od 

vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 119).  

Vrtci V občini je delovalo 16 vrtcev, obiskovalo pa jih je 1.287 otrok. Od vseh otrok v 

občini, ki so bili stari od 1 do 5 let, jih je bilo 71 % vključenih v vrtec, kar je manj 

kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %).   

Osnovne in 

srednje šole 

V tukajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo 

približno 2.460 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.130 

dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 9 

diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 

44 študentov in 9 diplomantov . 

Število in 

promet podjetij 

2.358 podjetij, prihodek v 000 EUR 555.337.  

 

Zaposlenost Med delovno sposobnim prebivalstvom je bilo približno 60 % zaposlenih ali 

samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega 

povprečja (57 %).  

Nezaposlenost Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,4 % registriranih 

brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (13,1 %). Med 

brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih občin – enako žensk kot 

moških. 

Povprečna 

mesečna plača 

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej 

občini v bruto znesku za približno 12 % nižja od letnega povprečja mesečnih 

plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 10 %. 

Stanovanja V obravnavanem letu je bilo v občini 366 stanovanj na 1.000 prebivalcev.  

Komunalni 

odpadki 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 408 kg komunalnih odpadkov na 

prebivalca, to je 88 kg več kot v celotni Sloveniji. 

 

B. Kratek opis občine Kamnik kot turistične destinacije 

Kaj obsega 

Kamnik kot 

turistična 

destinacija 

Kamnik kot turistična destinacija obsega: 

→ Srednjeveško mestece Kamnik (ki nudi odkrivanje starega mestnega jedra 

z bogato arhitekturno in sakralno dediščino). 

→ Slikovito alpsko zaledje Kamnika, ki ga predstavljajo Kamniško-

Savinjske Alpe (kot privlačna naravna veduta in kot prostor za aktivna 

doživetja). Kamnik je edini kraj v Sloveniji, po katerem so poimenovane 

Alpe. 

→ Posamezne privlačne točke obiska – najbolj znane in turistično 

obiskane:  

 Velika planina kot najvišje ležeča gorska kraška planota v Sloveniji ter 

prava zakladnica pastirske tradicije.  

 Kamniška Bistrica, najbližji dostop do visokogorja. 

 Menina planina, prostrana gozdnata kraška planota v vzhodnem delu 
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Kamniško-Savinjskih Alp, ki ponuja lepe panoramske poglede na skalno 

verigo vrhov. 

 Terme Snovik, najvišje ležeče v Sloveniji in Ljubljani najbližje terme. 

 Arboretum Volčji Potok, največji park oblikovane narave v Sloveniji.  

 Zdravilni gaj Tunjice, prvo in edino znanstveno priznano področje 

zdravilnih energij v Evropi. 

 Golf Arboretum (18 lukenj; igrišče, ki zahteva dobro znanje in paleto 

raznovrstnih udarcev).  

 Kulturna dediščina in muzeji, galerije – osrednje točke: Mali grad, 

Hiša keramike – Zakaj pa ne majolka, Budnarjeva muzejska hiša, 

Rojstna hiša Rudolfa Majstra, Sadnikarjev muzej, Galerija Miha Maleš, 

Muzej pritlikavega nosoroga v Motniku, Firštova miza, Cerkev 

Marijinega brezmadežnega spočetja, Frančiškanski samostan in 

knjižnica, Kapela Marije Snežne na Veliki planini, Cerkev sv. Ane v 

Tunjicah. 

Najbolj prepoznavne »zgodbe«, prireditve, produkti:  

 Tradicionalne destinacijske (Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, 

Kamfest, Veronikin festival, Spomladanska razstava cvetja, Etnološki 

dnevi – Tuhinjska dolina nekoč in danes) in športne prireditve 

(Maraton Alpe, Tek na Grintovec, Plavalni miting Veronika). 

 Kulinarične zgodbe (Okusi Kamnika, sir trnič). 

4 ekološko pomembna območja v občini Kamnik (od katerih so vsa razen 

Tunjščice v manjšem obsegu varovana tudi kot Natura 20002): 

 Kamniško-Savinjske Alpe; 

 Menina planina; 

 Melišča pri Stahovici; 

 Tunjščica. 

Turistična 

regija 

 

Občina Kamnik spada v turistično regijo Osrednja Slovenija (ki obsega 26 

občin) in ki jo predstavlja RDO Osrednja Slovenija (nosilec funkcije je Turizem 

Ljubljana).  

Regija je v Sloveniji 4. po številu nočitev (1.332.896 nočitev v letu 2015, 12,9-

odstotni delež v strukturi vseh nočitev v Sloveniji, indeks 2015/2014 114,2). 

Ključne značilnosti regije: 

→ Na eni strani je Ljubljana kot prestolnica in razvita turistična destinacija 

(ki ustvarja 87,1 odstotkov nočitev in ima 75-odsotni delež nastanitvenih 

zmogljivosti v regiji), z jasno strukturo motiva prihoda; ki je približno 

polovica poslovni obisk, ostalo pa klasična počitniška mestna (city break) 

destinacija. Ljubljana že več let beleži rekordno število nočitev, v 10 letih pa 

je več kot podvojila število nočitev. 

→ Na drugi strani pa večinoma podeželsko okolico Ljubljane, kjer je nekaj 

večjih krajev (Domžale, Grosuplje, Kamnik, Litija, Mengeš in Vrhnika), 

vendar so le redki turistično razviti in prepoznavni kot turistične 

                                                           
2
 ZRSVN, 2009 
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destinacije (dejansko zgolj Kamnik, vse bolj se turistično, vendar bolj kot 

izletniška destinacija, uveljavlja Vrhnika); v celoti pa gre za množico manjših 

turističnih naravnih in kulturnih privlačnosti ter doživetij, ki nimajo večjih 

turističnih zmogljivosti in na mednarodnem turističnem trgu samostojno ne 

morejo doseči konkurenčnosti in privlačnosti kot tudi ne prepoznavnosti. 

Zato je turistični koncept regije naslednji: 

→ PRVIČ: Ljubljana bolje izkoristi privlačno ponudbo v okolici in tako s 

konkretnimi prodajnimi programi, paketi oziroma izleti spodbuja in usmerja 

tuje obiskovalce Ljubljane ter domačine v odkrivanje regije.  

V tem konceptu ima Kamnik priložnost pritegniti dnevne tuje obiskovalce na 

dnevni/poldnevni obisk (organizirani programi, lahko tudi individualno). 

→ DRUGIČ: Okolica Ljubljane (posamezni turistični kraji, turistični 

ponudniki oziroma destinacije) pa s skupnim trženjem z Ljubljano lažje, 

hitreje, z manj vlaganja in z večjimi učinki dosega prepoznavnost in 

prodajo na mednarodnem turističnem trgu.  

Ta koncept je zelo pomemben za Kamnik – saj regija (oziroma Turizem Ljubljana) 

predstavlja močen distribucijski in promocijski kanal. Ob tem mora tudi Kamnik 

sam izkoriščati svojo pozicijo v bližini Ljubljane. 

Strategija naslavlja tako prvi kot drugi izziv. 

C. Ključni turistični kazalci za občino Kamnik (podatki SURS) 

Število ležišč 

(SURS, 2015) 

→ 1.540 vseh ležišč (kategorija skupaj, ne zgolj stalna ležišča); oziroma 1.496 

stalnih ležišč.  

→ Število (vseh – kategorija skupaj) ležišč se je v obdobju 2008 do 2015 

povečalo za 32,7 odstotkov. 

Struktura 

nastanitvenih 

zmogljivosti  

(SURS, 2015) 

Struktura: 

→ Hoteli in 

podobni 

nastanitveni 

objekti3: 152 

ležišč (= 9,9 % 

vseh ležišč)  

→ Kampi: 529 ležišč 

(= 35,57 % vseh 

ležišč); 

→ Ostali 

nastanitveni 

objekti4: 868 

ležišč (= 56,36 % 

vseh ležišč). 

 

→ Značilna je zelo skromna zastopanost ležišč v »hotelih in podobnih 

                                                           
3 V to kategorijo po SURS-u spadajo: hoteli, moteli, penzioni, gostišča in prenočišča. V letu 2015 je hotel Malograjski dvor zaprt. 

 
4 4 V to kategorijo po SURS-u spadajo: apartmajska in počitniška naselja, turistične kmetije z nastanitvijo, zasebne sobe, apartmaji in hiše, 

planinski domovi in koče, delavski počitniški domovi in apartmaji, mladinski hoteli, otroški in mladinski počitniški domovi, drugi 

nastanitveni objekti, začasne nastanitvene zmogljivosti in marine. 

Hoteli in 
podobni 

nast. objekti 
objekti
9,87 %

152

Kampi 35,57 
%

529

Ostali 
nastanitveni 

objekti
56,36 %

868

Struktura turističnih ležišč v občini 
Kamnik 2015
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nastanitvenih objektih« (manj kot 10 odstotkov; v Sloveniji je delež 40 %, 

čistih hotelov pa 33,4 %). 

→ Ter izrazito nadpovprečna zastopanost ležišč v »kampih« (v destinaciji 35 

%, v Sloveniji je 18,9 %) in »ostalih nastanitvenih objektih«, kamor 

spadajo apartmaji, apartmajska naselja in planinski domovi, ki so v 

destinaciji močno zastopani (v destinaciji dobrih 56 %, v Sloveniji 41 %). 

Število nočitev 

(SURS, 2015) 

55.790 nočitev, od tega: 

→ So TUJI gostje opravili 36.333 nočitev (= 65,12 %); 

→ DOMAČI  gostje pa 19.457 nočitev (= 34,99 %). 

Število 

turistov (SURS, 

2015) 

21.092 prihodov, od tega: 

→ So TUJI gostje opravili 12.012 prihodov (= 56,95 %). 

→ DOMAČI  gostje pa 9.080 prihodov (= 43,05 %). 

→ To pomeni, da je 56,95 % tujih prihodov ustvarilo 65,12 % nočitev, kar 

pomeni, da tuji gostje v povprečju bivajo dlje. 

Povprečna 

doba bivanja  

(SURS, 2015) 

2,64 dni, kar je enako kot slovensko povprečje (2,63 dni), pri čemer: 

→ So TUJI gostje v Kamniku v povprečju bivali 3,00 dni; 

→ DOMAČI gostje pa 2,14 dni. 

Pregled 

gibanja 

nočitev  

(SURS, 2008 do 

2015) 

→ Indeks nočitev 2015/2008 je 101,70.  

→ To pomeni, da je število nočitev v letu 2015 skoraj enako kot leta 2008 (z 

vmesnimi nihanji) – in to pri 30,7 % več ležiščih. 

→ To pomeni, da se nadalje zmanjšuje zasedenost (povprečna zasedenost 

vseh zmogljivosti v letu 2015 je bila zgolj dobrih 10 %).  

→ V Sloveniji se je v tem obdobju število nočitev povečalo za 11,03 %, v regiji 

Osrednja Slovenija pa kar za 46,27 % (predvsem na račun Ljubljane). 

 
Delež v 

turistični regiji 

(SURS, 2015) 

Občina Kamnik je imela v regiji Osrednja Slovenija 11,64-odstotni delež 

nastanitvenih zmogljivosti, opravila pa je zgolj 4,19 % nočitev (padec s 6,05 

% v letu 2008). To kaže na nizko zasedenost nastanitvenih zmogljivosti (k 

čemer v Kamniku med drugim prispeva sezonskost). 

Tuji trgi  → Prvih 10 trgov (Izrael, Nizozemska, Srbija, Italija, Nemčija, Madžarska, 
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(SURS, 2015) Hrvaška, Češka republika, Avstrija, Belgija) je v Kamniku v letu 2015 

predstavljalo 80,25 % tujih nočitev.  

→ Prvi trg opravi 5.920 nočitev, 10. pa 1.385. Vsi ostali, ki sledijo, so izredno 

razpršeni in prispevajo od nekaj sto do nekaj deset nočitev (vsi pod 1.000). 

→ Struktura teh trgov je precej drugačna kot sicer v regiji Osrednja 

Slovenija, kjer so ključni trgi (po tem zaporedju):  Italija, Nemčija, ZDA, 

Velika Britanija, Francija, Avstrija, Srbija, kategorija Druge azijske države in 

Nizozemska. 
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 4. POVZETEK ANALIZE  
 

4.1 SWOT analiza  
 

Tabela 2: Analiza prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti z vidika turizma v občini Kamnik 

PREDNOSTI SLABOSTI 

5 ključnih prednosti  

1. Privlačna kombinacija starega mestnega 

jedra in narave (srednjeveško mesto v 

naročju Kamniško-Savinjskih Alp). 

2. Ugodna prometna in geografska lega 

(bližina Ljubljane in letališča Brnik, dobra 

cestna in železniška dostopnost). 

3. Več privlačnih turističnih točk obiska, za 

katerimi stojijo že uveljavljeni turistični 

ponudniki (Terme Snovik, Arboretum 

Volčji potok, Velika planina, dolina 

Kamniške Bistrice, Golf Arboretum, 

Zdravilni gaj Tunjice in nekateri manjši 

ponudniki). 

4. Privlačno, ohranjeno in lahko dostopno 

naravno okolje (Velika planina, dolina 

Kamniške Bistrice, Menina Planina, 

Kamniško-Savinjske Alpe). 

5. Ohranjena in privlačna kulturna dediščina 

(srednjeveško jedro Kamnika, posamezni 

sakralni objekti, pastirska dediščina, 

Plečnik, muzeji in galerije). 

5 ključnih slabosti 

1. Destinacija ima precej kontrastno 

ponudbo (jedro ponudbe predstavlja staro 

zgodovinsko mesto, velik del destinacije pa 

ponudba v »naročju planin«), kar otežuje 

jasnost pozicioniranja. Je destinacija 

zgodovinsko mesto, termalna destinacija 

ali aktivna alpska destinacija? 

2. Staro mestno jedro ne živi v zadostni 

meri (in gostu razen v času prireditev ne 

ponuja več od kratkega sprehoda, obiska 

nekaj točk/muzejev in kulinaričnega 

postanka). 

3. Še vedno imidž bolj izletniške kot 

stacionarne destinacije. 

4. Velika sezonskost destinacije in 

nastanitvene ponudbe ter posledična nizka 

zasedenost zmogljivosti. 

5. Ne še dovolj profilirana ponudba 

destinacijskih doživetij. 

 

→ Bližina športno-rekreacijskih kapacitet 

(smučišče, golf, pohodniške poti, termalni 

kopališki kompleks). 

→ Edini kraj v Sloveniji, po katerem so 

imenovane Alpe: Kamniško-Savinjske Alpe. 

→ Ljubljani najbližja aktivna destinacija s 

pravim alpskim karakterjem – z najlažjim 

dostop do pravih Alp.  

→ Že uveljavljena ponudba destinacijskih in 

športnih prireditev.  

→ Že vzpostavljena lokalna avtentična 

kulinarika (projekt in znamka Okusi 

Kamnika). 

→ Še vredno precejšnja razpršenost in 

nepovezanost turistične ponudbe. 

→ Nizek delež hotelskih ležišč, pomanjkanje 

butičnih nastanitvenih zgodb in turističnih 

kmetij. 

→ Zaostajanje na področju privlačnih 

tematskih pohodniških poti in na področju 

kolesarskih poti (varnih, označenih). 

→ Ponudniki še vedno večinoma tržijo svoje 

zmogljivosti in ne doživetij destinacije. 

→ Pomanjkljiva dodatna, dopolnilna turistična 

ponudba. 

→ Mrtvilo v številnih mesecih izven glavnih 
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→ Produkt in zgodba trniča. 

→ Zanimive zgodbe (Veronika in druge). 

→ Povezava destinacije z Ljubljano, smerjo 

Gorenjske in Zgornjo Savinjsko dolino. 

→ Vzpostavljen sistem lokalnega vodenja. 

→ Sodelovanje v okviru regije Osrednja 

Slovenija. 

→ Prvi ponudnik EU Marjetice za turistične 

nastanitve v Sloveniji. 

poletnih mesecev. 

→ Zaostajanje destinacije na področju 

digitalnega trženja. 

→ Pomanjkanje kakovostne gostinske 

ponudbe. 

→ Neprivlačnost območja za zunanje 

investitorje. 

→ Slaba javna prometna povezava med 

turističnimi znamenitostmi v občini in regiji. 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

5 ključnih priložnosti 

1. Ponudba za družine (še posebej zaradi 

bližine Ljubljane).  

2. Zeleni (trajnostni) turizem. 

3. Bolj aktivno izkoriščanje distribucijskih 

kanalov v okviru RDO Osrednja Slovenija. 

4. Produktno povezovanje v okviru 

Kamniško-Savinjskih Alp. 

5. Okrepitev konkurenčne rekreacijske 

ponudbe v neposredni bližini Ljubljane 

(pohodništvo, kolesarjenje, plavanje – 

olimpijski bazen). 

5 ključnih nevarnosti 

1. Nestimulativno podjetniško okolje. 

2. Pomanjkanje sredstev za naložbe, še 

posebej za javno infrastrukturo v turizmu. 

3. Zmanjševanje sredstev za razvoj in 

promocijo turizma. 

4. Nepovezanost občine in turizma pri 

trajnostnem razvoju (razumevanje 

trajnostnega turizma zgolj kot turistične 

pristojnosti). 

5. Da območje ne uspe razviti imidža, da ni 

zgolj izletniška destinacija, ampak tudi 

privlačna aktivna stacionarna destinacija. 

→ Podjetniške spodbude za razvoj manjših 

»zgodb« na področju nastanitvene in 

druge, dopolnilne ponudbe. 

→ Uporaba sodobnih trženjskih orodij 

(digitalno trženje). 

→ Razvojni projekti v okviru Razvojnega 

partnerstva Srca Slovenije. 

→ Nova finančna perspektiva in viri za 

projekte. 

→ Kanali preko povezovanja z drugimi 

zgodovinskimi mesti Slovenije (Združenja 

zgodovinskih mest Slovenije). 

→ Pomanjkanje sistemskih ukrepov za 

podporo/spodbujanje inovacij. 

→ Nesposobnost pritegniti tuje obiskovalce, 

ki so že v Sloveniji (Ljubljani) in iščejo ideje 

za oglede/izlete. 

→ Nestabilne geostrateške in 

makroekonomske razmere. 

→ Finančna perspektiva 2014-2020, ki ne 

podpira vlaganj v infrastrukturo, ampak 

predvsem v mehke projekte – ali bodo v 

obdobju izveden pomembni projekti v 

podporno turistično infrastrukturo.  
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4.2 Povzetek ključnih izzivov  
 

Temeljni izziv je vezan na pozicioniranje destinacije. Če povzamemo: z vidika tipa 

ponudbe (in motivov za prihod) ima namreč Kamnik kar nekaj »težav«. Ni tipična 

zdraviliška destinacija (ki so v veliki meri samostojne, zaokrožene destinacije prihoda) kljub 

močno izraženi ponudbi termalnega turizma (vendar bolj kopališkega kot zdraviliškega 

turizma). Prav tako ni tipična zgodovinska mestna destinacija (kot npr. Ptuj, Radovljica 

ipd.) in prav tako ni tipična alpska destinacija (kot npr. Logarska dolina, Bohinj). Kaj torej 

je Kamnik? Kako ga predstaviti, pozicionirati, kateri produkt krovno izpostaviti? To je 

izziv, s katerim se bomo ukvarjali v strateškem delu dokumenta. 

V analizi smo povzeli izzive po vseh vidikih ponudbe, v spodnji shemi pa povzemamo 

ključne operativne izzive, ki so v največji meri vezani na ustrezno uravnoteženje in 

hkrati krepitev obeh segmentov turizma (stacionarni in dnevni) v Kamniku. 

S tem, ko vidimo, da se tehtnica prevesi na desno, želimo poudariti, da je prav na razvoju 

stacionarnega aktivnega turizma največ izzivov – in da je na to vezano največ ukrepov. 

 
Shema 2: Prikaz ključnih izzivov v Kamniku za prihodnje obdobje 

 

 

 

Ključni IZZIVI 
vezani na Kamnik 
kot IZLETNIŠKO 

destinacijo

Ključni IZZIVI, vezani 
na Kamnik kot 

STACIONARNO 
destinacijo
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5. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE 
 

5.1 Poslanstvo turizma v Kamniku 
 

Zakaj je turizem pomemben – na splošno in v Kamniku 

 

Turizem je gospodarska panoga, ki ima največji posredni vpliv na lokalno okolje5. Hkrati je 

pomemben pospeševalec ohranjanja okolja, varovanja narave in izboljšanja kakovosti življenja za 

lokalne prebivalce. Turizem povezuje ljudi, ki v prostoru živijo, delajo in ga obiskujejo. In je generator 

novih podjetniških priložnosti – pod predpostavko, da je okolje v lokalni skupnosti za turizem 

spodbudno in da v turizem verjame celotna lokalna skupnost.  

Kamnik ima privlačne naravne in kulturne danosti in kar nekaj trdnih turističnih podjetij, ki s svojim 

delom in ugledom dokazujejo, da turizem za Kamnik predstavlja pravo, trajnostno pot. Zato v njem 

vidimo pomembno, v veliki meri še neizkoriščeno priložnost.  

V obdobju do leta 2025 želimo okrepiti njegov pomen, v tesnem partnerstvu med 

občino, javnim in zasebnim sektorjem. K tesnejšemu sodelovanju želimo pritegniti vse, 

ki v tej panogi vidijo svojo pot. Želimo, da smo ponosni na Kamnik, da v njem radi 

živimo in ga s ponosom in skrbjo delimo.  

 

Poslanstvo turizma v občini Kamnik 

 

Turizem za lepši in uspešnejši Kamnik.                                                                                     

 
Dodatno pojasnilo poslanstva 

Občina Kamnik preko Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik                              

ter drugih subjektov spodbuja razvoj in povezovanje turizma in njegovih 

gradnikov. Z uravnoteženim in ciljno naravnanim pristopom učinkovito 

promoviramo trenutne turistične znamenitosti in ponudbo ter spodbujamo 

razvoj novih turističnih produktov. 

Turizem je generator trajnostnega razvoja, ki povezuje in bogati ljudi, spodbuja ohranjanje 

okolja in varovanje narave, skrbi za ohranjanje dediščine, izboljšuje kakovost življenjskega 

okolja, prinaša nove podjetniške priložnosti in piše nove, pozitivne »zgodbe«.  

                                                           
5
 Proizvodni multiplikator turistične dejavnosti v Sloveniji znaša 1,75, medtem ko je multiplikator dodane vrednosti 2,01 (to 

pomeni, da če se dodana vrednost v turistični dejavnosti v povprečju poveča za 1.000 EUR, se bo dodana vrednost v 

celotnem slovenskem gospodarstvu povečala za 2.010 EUR); Vir: MGRT, 2008, Jasna Radić. 
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5.2 Turistična vizija Kamnika 
 

Turistična vizija Kamnik – kvalitativni vidik  

 

(Prestolnici najbližja)                                                                                                                   

aktivna in vitalna celoletna alpska destinacija. Zelena!                                                                                    
Prestolnici najbližja pomeni predvsem način razlikovanja od drugih alpskih destinacij. Ni primarnega, 

ampak sekundarnega, podpornega pomena, zato je tudi v oklepaju – pozicioniranje v bližino prestolnice 

pa še posebej pomembo na tujih trgih. 

Shema 3: Prikaz in pojasnilo ključnih elementov vizije 

 

Želimo v večji meri izkoristiti bližino Ljubljane – predvsem na tujih trgih, za 
lažje geografsko pozicioniranje in ob tem zaradi osrednje pozicije destinacije 
tudi večjo privlačnost (odkrivanje regije in Slovenije).

DRUGIČ: Kamnik je 
destinacija, kjer so doma 
dobra energija, zdravilna 
termalna voda, energijski 
vrelci, živa voda. 
Izjemna narava! Je prostor, 
kjer se v naravnem okolju, v 
naročju planin, sprostimo, 
prerodimo in napolnimo z 
energijo. 
Postanemo vitalni.

ČETRTIČ: Kamnik je v svojem 
bistvu alpska destinacija. 
Edini kraj v Sloveniji, po katerem 
je poimenovana ena od treh 
gorskih alpskih verig v Sloveniji. 
Privlačno srednjeveško mesto 
Kamnik v naročju 
Kamniško-Savinjskih Alp. 

TRETJIČ: Kamnik je destinacija, ki 
nudi doživetja vse leto. Razvito ima 
konkurenčno poletno in zimsko 
ponudbo.

2025

Beseda 
VITALNO je ena 
od treh naših 
vrednot 
(poglavje 5.3)

PRVIČ: Krepimo ponudbo 
aktivnega oddiha, po meri 
posameznika – pohodništvo & 
lagodni sprehodi, plavanje, 
kolesarjenje, tematske poti, 
golf. Prijazni smo do družin – 
destinacija za aktivna, varna in 
dostopna družinska doživetja.

ZELENA!
Kamnik 
aktivno udejanja razvoj 
turizma na trajnosten način.
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Turistična vizija Kamnik – primerjalni vidik  

 

Kamnik je ena izmed TOP 5  

aktivnih alpskih destinacij v Sloveniji in  

ena izmed 3 top izletniških destinacij za tujega gosta,  

ki je že v Sloveniji (v Ljubljani ali na Gorenjskem).                                                                                   

 

5.3 Načela delovanja in vrednote 
 

Kako delujemo, da bomo dosegli vizijo 

 

Kako delujemo, da bomo dosegli vizijo? 

1. Krepimo naše prednosti: V prvi vrsti izkoriščamo naše ključne prednosti (kot smo 

jih povzeli v SWOT analizi). Imamo res dobro geografsko pozicijo, lepo naravo, ki 

ponuja lahko dostopna in privlačna aktivna doživetja, in bogato dediščino. Gradimo 

na tem, kar že imamo. Povezujemo in uspešneje tržimo (prodajamo). 

2. Odpravljamo pomanjkljivosti: Izboljšujemo konkurenčnost produktov, ki imajo 

potencial večanja stacionarnega turizma. Izboljšujemo trženje in ga postavljamo 

na sodobno digitalno platformo, v tesnem partnerstvu z občino pa se lotevamo tudi 

projektov oživljanja starega mestnega jedra, ureditve Velike planine, razvoja 

kolesarskih in pohodniških poti ... saj vsi v destinaciji verjamemo, da turizem prinaša 

številne pozitivne učinke, tako glede boljše urejenosti okolja, priložnosti v 

podjetništvu kot tudi kakovosti življenja za prebivalce. 

3. Izkoriščamo priložnosti: Aktivno krepimo povezave – geografsko in produktno in 

spodbujamo razvoj novih idej (ki temeljijo na zelenem in inovativnem).  

4. Turizem razvijamo na trajnosten način: Verjamemo, da je edina prava poti naprej 

ta, ki gradi na trajnostnih načelih. 

5. Smo osredotočeni: V razvoju in trženju smo osredotočeni na ključne ukrepe. 

6. Delujemo partnersko: Povezujemo ljudi, ideje, projekte in panoge.  
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Naše vrednote  

 

V kaj verjamemo, kaj nam je pomembno, kakšna je naša destinacija? 

 

1. VITALNA6: Beseda vitalnost za nas pomeni energijo, gibanje, aktivnost, povezanost 

z naravo, lahkotnost, dobro počutje, povezovanje s sabo, vračanje k sebi – naši 

dediščini … Izkazuje našo filozofijo do vsega tega, kar delamo, in naše poslanstvo, da 

to prenašamo tudi na vse, ki nas obiščejo.  

= Kamnik je destinacija, ki v vas/nas prebudi vitalnost in spodbudi, da ste aktivni. 

2. ZELENA7: V upravljanje nam je dano dragoceno srednjeveško staro mestno jedro, 

naravna zdravilna termalna voda, izvirska živa voda in izjemne naravne vrednote 

Kamniško-Savinjskih Alp.  

= Odgovorno ohranjamo dediščino preteklosti, varujemo naravo in odpiramo 

podjetniške priložnosti – za ljudi, ki tu živijo danes, za jutri. V okviru zelene 

platforme Kamnik SLOVENIA GREEN DESTINATION  aktivno in na redni letni osnovi 

udejanjamo nove zelene projekte, produkte, aktivnosti, razvijamo zelene nabavne 

verige, ponudnike usmerjamo v certificiranje … Delamo na tem, da obiskovalci 

resnično začutijo zelen Kamnik (zelen po naravi in zelen po ravnanju). 

3. PO MERI POSAMEZNIKA: Razvijamo dostopna in raznolika doživetja po meri naših 

obiskovalcev – družine, pari, posamezniki, skupine, ki jim je skupno to, da so »aktivni 

urbani«. Smo destinacija, ki ponuja veliko, za več dni – in še več, saj je od tu mogoče 

odkrivati tudi regijo in Slovenijo. Raznolika doživetja, po meri aktivnega in 

zvedavega posameznika. 

= Destinacija, kjer so vedno na dosegu raznolika doživetja, po meri posameznika.  

 

  

                                                           
6
 Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika pomeni vitalnost sposobnost za življenje, obstajanje oziroma življenjsko moč, 

voljo do udejstvovanja.  
7
 Beseda zeleno ima za nas enak pomen kot trajnostno – gre torej za razvoj, ki upošteva vse tri stebre trajnostnega modela: 

okoljskega, družbenega in ekonomskega. 
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6. STRATEŠKI OKVIR 
 

6.1 Strateški razvojni model TURIZEM KAMnik2025 s cilji, 

kazalniki in ukrepi 
 

Strateški razvojni model predstavlja osrednji razvojno-trženjski koncept, 

po katerem razvijamo turizem v občini Kamnik = SRM TK2025. 

 

 

Shema 4: Strateški razvojni model TURIZEM KAMnik2025 (SRM TK2025) – NA KRATKO  

 

Dodatna razlaga modela 

 

Model opredeljuje: 

A. TEMELJNI STRATEŠKI CILJ 2025: To je najbolj temeljni cilj, ki ga zasledujemo. 

Povečati 
prepoznavnost 

in obisk Kamnika

Ponuditi konkurenčne 
turistične produkte, 

na temeljih 
trajnostnega razvoja  

Okrepiti povezovanje, 
sodelovanje in 

nadgraditi 
organiziranost v 

turizmu

Spodbuditi 
podjetništvo in 

kakovost in okrepiti 
pomen turizma

Trženje Produkti
 Podjetništvo in 

kakovost
Partnerstvo in 
organiziranost

PREDNOSTNI 
CILJ 4

PREDNOSTNI 
CILJ 3

PREDNOSTNI 
CILJ 2

PREDNOSTNI 
CILJ 1

PRIORITETA 1 PRIORITETA 2 PRIORITETA 3 PRIORITETA 4

Izboljšati ključne turistične kazalnike v občini 
Kamnik, s poudarkom na večanju števila 

stacionarnih gostov in krepitvi pred in posezone

Povečati pomen turizma 
kot perspektivne gospodarske panoge 

v občini Kamnik

STRATEŠKI CILJ 1 STRATEŠKI CILJ 2

 PRIORITETE SE PRETVARJAJO V UKREPE = 
Skupaj je oblikovanih 20 ukrepov (4 prioritetni in 16 podpornih) 

TURIZEM JE GENERATOR TRAJNOSTNEGA RAZVOJA.
Kamnik je najbolj trajnostna alpska turistična destinacija v Sloveniji – 

po številu zelenih ponudnikov, razvitosti zelenih nabavnih verig in po imidžu. 

TEMELJNI STRATEŠKI CILJ 2025

STRATEŠKI RAZVOJNI MODEL: TURIZEM KAMNIK2025
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B. 2 STRATEŠKA cilja: To sta naša 2 strateška, dolgoročna cilja do leta 2025. To je 

tisto, kar želimo doseči v obdobju, ki ga pokriva strategija. Vse aktivnosti so 

usmerjene v to, da dosežemo te cilje. 

C. Strateška cilja podpirajo 4 OPERATIVNI cilji: To so operativni, specifični cilji, na 

katere se osredotočamo. 

D. Vsak od 4 operativnih ciljev je pretvorjen v PRIORITETO delovanja. Prioriteta 

pomeni tisto, na kar se osredotočamo, v kar usmerjamo naše kadrovske in finančne 

resurse. Model na osnovi operativnih ciljev opredeljuje, da se osredotočamo na: 

1. TRŽENJE (s katerim želimo povečati prepoznavnost destinacije in povečati obisk 

Kamnika),  

2. PRODUKTE (da delamo na valorizaciji obstoječih produktov, jih hkrati 

nadgrajujemo/izboljšujemo konkurenčnost, pa tudi razvijamo nove),  

3. PODJETNIŠTVO IN KAKOVOST (da ustvarjamo prijazno in stimulativno okolje 

za podjetništvo ter delamo na kakovosti) ter  

4. PARTNERSTVO in ORGANIZIRANOST (da se aktivneje povezujemo, mrežimo, 

dosegamo sinergije in organiziramo po funkcijah, ki se pričakujejo od 

destinacijske management organizacije).  

E. Za vsak operativni cilj smo identificirali KAZALNIKE učinka. S tem opredeljujemo 

način, kako bomo merili doseganje ciljev. 

F. In ključno, opredelili smo UKREPE, s katerimi bomo uresničili strateške in operativne 

cilje. Skupaj je oblikovanih 20 ukrepov (4 prioritetni in 16 podpornih). To je nujna 

osnova aktivnosti, ki jih moramo izvesti do 2025. Določeni ukrepi so manj 

kompleksni (obsegajo zgolj pripravo ideje in izvedbo), spet drugi so izredno 

kompleksni, zahtevajo več različnih aktivnosti in dolgoročni (potrebno kontinuirano 

delo).  

G. V poglavjih v nadaljevanju podrobneje opišemo ukrepe in principe delovanja, nato pa 

jih povzemamo v poglavju 12 (Akcijski načrt). 

 

POMEMBNA RAZLAGA: 

A. V tabeli na naslednji strani prikazujemo po prednostnih ciljih tudi pričakovane 

rezultate, kazalnike in smernice dela ter nakažemo, kje prioritete razložimo. 

B. Sledi še shema, v kateri po prioritetah prikazujemo 20 ukrepov (ki so nato v 

poglavjih, ki sledijo, natančneje predstavljeni). 

C. Nato v poglavjih 7 (PRODUKT), 8 (TRŽENJE), 9 (PODJETNIŠTVO in KAKOVOST) 

in 10 (PARTNERSTVO in ORGANIZIRANOST) ukrepe podrobneje predstavimo. 
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Kvantitativni kazalniki so opredeljeni do leta 2020, ko se naredi njihova evaluacija in 
oblikuje cilje do 2025. 



 
Stran 30 od 181 

 

Tabela 3: Strateški razvojni model TURIZEM KAMnik2025 (SRM TK2025) 

 

 TEMELJNI STRATEŠKI CILJ 2025 

 TURIZEM JE GENERATOR TRAJNOSTNEGA RAZVOJA. 

Kamnik je najbolj trajnostna alpska turistična destinacija v Sloveniji –  

po številu zelenih ponudnikov, razvitosti zelenih nabavnih verig in po imidžu. 

 STRATEŠKI CILJ 1 STRATEŠKI CILJ 2 

C
IL

J 
20

2
5 

Izboljšati ključne turistične kazalnike v občini Kamnik, s 

poudarkom na večanju števila stacionarnih gostov in 

krepitvi obiska izven poletnih mesecev 

Povečati pomen turizma kot perspektivne gospodarske 

panoge v občini Kamnik 

 OPERATIVNI  

CILJ 1 

OPERATIVNI 

CILJ 2 

OPERATIVNI  

CILJ 3 

OPERATIVNI 

CILJ 4 

 O
P

E
R

A
T

IV
N

I 
C

IL
J 

Povečati 
prepoznavnost 

in obisk Kamnika 

Ponuditi konkurenčne 
turistične produkte, 

na temeljih trajnostnega 

razvoja 

 
Spodbuditi podjetništvo 

in kakovost in okrepiti 
pomen turizma 

 

Izboljšati povezovanje, 

sodelovanje in 

organiziranost v turizmu 

P
R

IČ
A

K
O

V
A

N
I 

R
E

Z
U

L
T

A
T

I Kamnik postane prepoznavna 

destinacija, jasno pozicionirana 

kot (Ljubljani najbližja) aktivna 

alpska destinacija – kar vodi k 

rasti obiska, širitvi sezone in 

izboljšanju zasedenosti. 

Kamnik ima razvite 

konkurenčne produkte in 4 

TOP prepoznavne 

destinacijske prireditve. 

Produkti odsevajo trajnostni 

razvojni koncept in karakter 

destinacije. 

Skozi ukrepe spodbujanja 

podjetništva in pospeševanja 

kakovosti krepimo pomen 

turizma ter nenehno 

izboljšujemo pestrost ponudbe 

in kakovost izkušnje v 

destinaciji.  

V Kamniku skozi delujočo 

partnersko mrežo in mrežno 

povezovanje dosegamo 

sinergije in večje učinke. 

Povezujemo se javni, zasebni 

in nevladni sektor.  

Verjamemo v turizem kot 

generator razvoja in kakovosti 

življenja. 
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I Kazalnik 1.1:  Rast nočitev 30 % 

(skupaj) do 2020. 

Kazalnik 1.2: Povečanje 

zasedenosti (3 % letno). 

Kazalnik 1.3: Povečanje števila 

nočitev izven 2 poletnih 

mesecev (6 % letno). 

Kazalnik 1.4: Ohranitev in rahlo 

povečanje povprečne dobe 

bivanja na 2,67. 

Kazalnik 1.5: 1 celostna 

promocijska kampanja na leto. 

Kazalnik 1.6:  Odličen spletni 

portal, ki letno beleži 10 % rast 

obiska. 

 

 

Kazalnik 2.1: 2 vzpostavljena 

destinacijska produkta, ki 

ustvarjata nočitve (aktivni 

termalni oddih – poletje in 

zima). 

Kazalnik 2.2: Vzpostavljen 

privlačen in prodajno uspešen 

produkt pol- in celodnevnega 

obiska Kamnika (tuji gost v 

Ljubljani/bližnjih destinacijah, 

domači).  

Kazalnik 2.3: 4 prepoznavne 

destinacijske prireditve, od 

katerih vsaj 2 neposredno 

ustvarjata tudi nočitve (paketi). 

Kazalnik 2.4: 2 tradicionalno 

mednarodni prepoznavni športni 

prireditvi.  

Kazalnik 2.5: Vsaj 2 zgodbi, ki 

sta pretvorjeni v doživetje, ki ga 

je mogoče kupiti. 

Kazalnik 2.5: Letni razvojni 

program Kamnik SLOVENIA 

GREEN vključuje vsaj 5 

aktivnosti za izboljšanje 

Kazalnik 3.1: V okviru KAMtur 

Centra znanja in kakovosti se 

letno izvede 1 študijsko 

potovanje, 2 vsaj 1-dnevna 

izobraževanja, 1 usposabljanje 

za vodnike/letno in 1 širše 

srečanje vseh zainteresiranih 

ponudnikov/deležnikov v 

destinaciji. 

Kazalnik 3.2: V okviru KAMtur 

Pospeševalnika se sofinancira 

letno vsaj 5 podjetniških idej (v 

skupni vrednosti okvirno 50.000 

EUR).  

Kazalnik 3.3: Znamko Kamnik 

Quality letno pridobi vsaj 5 

ponudnikov. 

Kazalnik 3.4: Število zaposlenih 

v turizmu in gostinstvu se 

poveča do 2020 za 10 %). 

Kazalnik 4.1: Delujoča 

partnerska mreža (ki letno raste 

po 5 %). 

Kazalnik 4.2: Delujoča mreža 

KAMtur ambasadorjev.  

Kazalnik 4.3: Vzpostavljeno 

področje turizma po principih 

sodobne destinacijske 

management organizacije (4 

področja delovanja) – 2 osebi 

polno na teh funkcijah. 

Kazalnik 4.4:  

Delujoče 3 aktivne mrežne 

povezave (RDO Osrednja 

Slovenija, Srce Slovenije, 

Kamniško-Savinjske Alpe), iz 

katerih dosegamo učinke, 1 

aktivno članstvo (Združenje 

zgodovinskih mest Slovenije). 

Kazalnik 4.5:  

Delujoče vsaj 2 do 3 aktivne 

delovne skupine (po produktih). 
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trajnostnega delovanja. 
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  Smernica 1.1: Krepimo znamko 

(navznoter do ponudnikov in 

prebivalcev in navzven do 

turistov). 

Smernica 1.2: Vsi ponudniki in 

drugi deležniki v destinaciji 

uporabljajo destinacijsko 

znamko – in se zavedajo, da je 

zaokrožena destinacija prihoda 

pomembna za povečanje 

privlačnosti njihove ponudbe. 

Smernica 1.3: Znamko 

pretvarjamo v učinkovita in 

kreativna sporočila (vizualna in 

verbalna). 

Smernica 1.4: Razvita imamo 

učinkovita trženjska 

infrastrukturna orodja, poudarek 

na sodobni digitalni platformi. 

Smernica 1.5: Izvajamo 

optimalen miks klasičnih in 

digitalnih orodij in vsaj 1 

zaokroženo promocijsko 

kampanjo letno. 

Smernica 2.1: Turizem 

razvijamo na trajnosten način, 

tako na ravni destinacije 

(Kamnik kot Slovenia Green 

Destination) kot ponudnikov 

(tudi okoljski certifikati). 

Smernica 2.2: Prioritetno 

izboljšujemo konkurenčnost 

obstoječih ključnih produktov 

(aktivni oddih), krepimo njihovo 

trženje in jih bolj jasno 

komuniciramo skozi krovno 

pozicioniranje destinacije.  

Smernica 2.3: Poudarek je na 

razvoju družinam prijazne 

ponudbe. 

Smernica 2.4: Ob produktih, ki 

ustvarjajo stacionarni obisk 

destinacije, razvijamo 

destinacijo za kratek obisk 

(nekajurna doživetja), s čemer se 

veča privlačnost destinacije za 

kratek oddih. 

Smernica 2.5: Razdrobljeno 

ponudbo (ogledi, muzeji, 

Smernica 3.1: Pospešujemo 

podjetništvo v turizmu – za 

razvoj dopolnilne ponudbe 

(poudarek na inovativnosti in 

zelenem) in novih ponudnikov. 

Smernica 3.2: Skozi 

izobraževanja in usposabljanja 

se izboljšujemo (destinacija in 

ponudniki) in dosegamo boljše 

rezultate. 

 

 

Smernica 4.1: Krepimo 

razvojno, operativno/produktno 

in distribucijsko funkcijo. 

Smernica 4.2: Krepimo 

povezovanje med ravnmi 

(nacionalna/občinska/ 

regijska/destinacijska/ponudben

a), področji in organizacijami. 

Smernica 4.3: V razvoj ponudbe 

aktivneje vključujemo različne 

organizacije in zainteresirane 

posameznike. 

Smernica 4.4:  

Delamo na tem, da v potencial 

turizma v Kamniku verjame vse 

več ljudi (negujemo odnose s 

turističnimi ambasadorji in 

delamo z lokalnim 

prebivalstvom). 
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znamenitosti, aktivnosti, 

prireditve, kulinarika) 

povezujemo v doživetja in 

udejanjamo sodobne pristope. 

Smernica 2.6: Spodbujamo 

razvoj podjetništva v turizmu in s 

turizmom povezanimi 

dejavnostmi, ki prispevajo k bolj 

raznoliki in privlačni ponudbi 

(glej Prioriteta – prednostni cilj 

št. 3). 
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TRŽENJE PRODUKTI 
PODJETNIŠTVO IN 

KAKOVOST 

PARTNERSTVO IN 

ORGANIZIRANOST 

 

V
E

Č
 Poglavje 8: TRŽENJSKA 

STRATEGIJA  

Poglavje 7: PRODUKTNA 

STRATEGIJA 

Poglavje 9: PODJETNIŠTVO 

IN KAKOVOST 

Poglavje 10: PARTNERSTVO 

in ORGANIZIRANOST  
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Shema 5: Shematski prikaz SRMTK2025 – podrobnejši, s prikazom 20 ukrepov 

4 PREDNOSTNI OPERATIVNI CILJI = 4 PRIORITETE delovanja do leta 2020 
= 4 temeljnih in 16 podpornih ukrepov (skupaj 20)

Povečati 
prepoznavnost 

in obisk Kamnika

Ponuditi konkurenčne 
turistične produkte, 

na temeljih 
trajnostnega razvoja  

Okrepiti povezovanje, 
sodelovanje in 

nadgraditi 
organiziranost v 

turizmu

* Znotraj tega ukrepa je načrtovanih več ločenih projektov za izboljšanje konkurenčnosti produktov.
* Ukrepi so del občinskih politik, a so izrednega pomena za razvoj turizma

Spodbuditi 
podjetništvo in 

kakovost in okrepiti 
pomen turizma

Trženje Produkti
 Podjetništvo in 

kakovost
Partnerstvo in 
organiziranost

PREDNOSTNI 
CILJ 4

PREDNOSTNI 
CILJ 3

PREDNOSTNI 
CILJ 2

PREDNOSTNI 
CILJ 1

PRIORITETA 1 PRIORITETA 2 PRIORITETA 3 PRIORITETA 4

Izboljšati ključne turistične kazalnike v občini 
Kamnik, s poudarkom na večanju števila 

stacionarnih gostov in krepitvi pred in posezone

Povečati pomen turizma 
kot perspektivne gospodarske panoge 

v občini Kamnik

STRATEŠKI CILJ 1 STRATEŠKI CILJ 2

STRATEŠKI RAZVOJNI MODEL: 
TURIZEM KAMNIK2025

U2: Okrepiti komuniciranje 
znamke in zgodbe 

destinacije interno in  
eksterno Projekt �Kaj? 

KAMnik!  (vsak ponudnik/
deležnik, prebivalec in gost 
dobi v roke zgodbo znamke 

Kamnika).  

U3: Posodobitev trženjskih 
infrastrukturnih orodij 

(foto banka, splet, tiskani 
materiali ...),  

v skladu s komunikacijsko 
strategijo v U2

U1: Povezano in 
osredotočeno izvajanje  
promocijskih aktivnosti 
(digitalni marketing in 
izbrane tradicionalne 

promocijske aktivnosti)

U5: Mreža info točk (pri 
ključnih ponudnikih) in 
destinacijski animator

U7: Trajnostni management 
destinacije 

Po pridobitvi znaka SLOVENIA 
GREEN DESTINATION se letno 

dela na izboljševanju 
indikatorjev in izvaja ukrepe 

trajnostnega razvoja

U6*: PROJEKTI za 
izboljšanje konkurenčnosti 
nosilnih produktov (osnova 
so razvojni produktni načrti) 

AKTIVNI ALPSKI ODDIH (poletje, 
zima), DOŽIVETJE KAMNIKA, 

KULINARIKA, PRIREDITVE 

U8: Povezovanje doživetij 
destinacije v TOP 1, 2, 3 in 5-
dnevne pakete (in vključitev 

v prodajne kanale)

U9: Razvoj top zgodb v 
obliki doživetij (vsaj 2 

zgodbi, ki se kupijo kot 
nekajurna doživetja)

U10*: Projekti podporne 
javne infrastrukture in 
projekti za oživljanje 

starega mestnega jedra

U11*: Projekti v podporo 
trajnostni mobilnosti

U13: KAMtur center 
znanja in kakovosti 

(izobraževanja, 
usposabljanja, študijski 

ogledi, raziskave,
turistični vodniki)  

U12: KAMtur pospeševalnik 
(sklad za spodbujanje 

razvoja in implementacijo 
podjetniških idej – 

poudarek na inovativnosti in 
zelenem)  

U14*: Spodbujanje razvoja 
dodatnih dejavnosti 
(rokodelci, sadjarji, 

čebelarji, turistične kmetije,  
turistična in druga društva 
...) in vključitev ponudbe v 

ITP-je in promocijske kanale 

U15: Razvoj in vzpostavitev 
znamke kakovosti – koncept 
�Kamnik Quality  (najprej 

na področju kulinarike – 
Okusi Kamnika, kasneje 

širitev na druge produkte)

U17: Nadgraditev Zavoda za 
turizem in šport v občini 

Kamnik 
v smeri DMO 

(Destination Management 
Organisation) 

U16: KAMtur
partnerska mreža za 

povezano delo na razvoju in 
promociji 

(na osnovi pogodbenega 
razmerja)

U18: KAMtur 
ambasadorji  

U19: Delo po 
principih projektnih in 

produktnih delovnih skupin 
– vodi ZTŠK 

(s čimer okrepimo operativnost, 
pospešimo delo in dosežemo 
vključevanje več deležnikov) 

U20: Sodelovanje in 
povezovanje:

RDO Osrednja Slovenija, 
Kamniško-Savinjske Alpe, 
Srce Slovenije, Združenje 

zgodovinskih mest Slovenije

U4: Vzpostavitev operativne 
promocijske skupine, ki jo 
sestavljajo ZTŠK in ključni 

ponudniki (ki redno 
dogovarjajo in usklajujejo 

promocijske aktivnosti)
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TURIZEM JE GENERATOR TRAJNOSTNEGA RAZVOJA.
Kamnik je najbolj trajnostna alpska turistična destinacija v Sloveniji – 

po številu zelenih ponudnikov, razvitosti zelenih nabavnih verig in po imidžu. 

TEMELJNI STRATEŠKI CILJ 2025
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6.2 Kazalniki po strateških ciljih 
 
Ti kvantitativni cilji so opredeljeni do leta 2020, ko se naredi njihova evaluacija in 
oblikuje cilje do 2025. 
 
TEMELJNI STRATEŠKI CILJ: TURIZEM JE GENERATOR TRAJNOSTNEGA RAZVOJA. 

Kamnik je najbolj trajnostna alpska turistična destinacija v Sloveniji – po številu zelenih 

ponudnikov, razvitosti zelenih nabavnih verig in po imidžu. 

 
Kazalnik 2015 2020 

Število certificiranih 

nastanitvenih ponudnikov 

1 6 

Zelena nabavna veriga  Ni podatkov V verigo so vključeni vsi 

gostinski ponudniki, ki 

nudijo Okuse Kamnika 

+ vsi certificirani 

nastanitveni ponudniki 

SLOVENIA GREEN 

PRODUCT (v letu 2016 šele 

v razvoju) 

0 4 

 

 

STRATEŠKI CILJ 1: Izboljšati ključne turistične kazalnike v občini Kamnik, s poudarkom 

na večanju števila stacionarnih gostov in krepitvi pred- in posezone. 

 
Kazalnik 2015 2020 

Število nočitev – 

načrtovana letna rast: prvo 

leto po 4 %, nato 5 % (2017 

in 2018), 6 (2019) in 7 % 

(2020) 

55.790  72.553 

(kar pomeni skupaj 30-

odstotno povečanje oziroma 

skupaj okvirno 20.000 več 

nočitev) 

Število prihodov (podobna 

dinamika kot pri nočitvah, 

le v letu 2020 se ustali na 6 

%) 

21.092 27.173 

(kar pomeni skupaj 29-

odstotno povečanje oziroma 

skupaj 6.000 več prihodov) 

Povprečna doba bivanja 2,64 2,67 (rahla rast) 

Zasedenost turističnih 

zmogljivosti (povprečno 

vseh ležišč)  

Povprečna zasedenost vseh 

zmogljivosti v letu 2015 je 

bila zgolj 10,1 %. 

Povečanje vsaj za 30 %. 

Točno številko je težko 

načrtovati, saj se ne ve, kakšna 

bo rast ležišč. 



TURIZEM KAMnik2025 
 

Stran 36 od 181 
 

Dodatno pojasnilo k kvantitativnim ciljem: Slovenski turizem ima po trenutno aktualni Strategiji razvoja slovenskega turizma 

(2012-2016) opredeljeno 2-odstotno rast nočitev in 4-odstotno rast prihodov – kar vodi v nadaljnjo stagnacijo povprečne dobe 

bivanja. Na drugi strani regija Osrednja Slovenija zaradi rasti nočitev v Ljubljani beleži nadpovprečno visoke stopnje rasti, ki 

niso realno za našo destinacijo. Cilj je postavljen tudi na osnovi napovedi na globalni in evropski ravni turizma (okoli 3,5 % letno 

rasti prihodov) ter ob upoštevanju pretekle dinamike nočitev v občini Kamnik. 

 

Tabela 4: Prikaz večanja nočitev in prihodov (cilji) 

 
 

STRATEŠKI CILJ 2: Povečati pomen turizma v občini Kamnik kot perspektivne 

gospodarske panoge. 

 
Kazalnik 2015 2020 

Delovno aktivno prebivalstvo 

in zaposlene osebe po 

dejavnosti (SKD 2008) I 

Gostinstvo SURS, julij 2015 

206 

(od 6.194 zaposlenih oseb) 

250 

(20-odstotno povečanje) 

 

 

 

 

 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks 2020/2015 PDB

Nočitve 56.545 55.790 58.022 60.923 63.969 67.807 72.553 130 2,67

Prihodi 21.039 21.092 21.936 23.032 24.184 25.635 27.173 129
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6.3 Štiri medsebojno soodvisne ravni delovanja 
 

Delo v okviru opredeljenih 4 prioritet poteka usklajeno na štirih ravneh, ki 

jih navzgor oziroma navzdol povezuje ZTŠK (kot destinacijska management 

organizacija): 

1. PODJETNIŠKA RAVEN = to je raven, kjer se izvaja ponudba (posamezna turistična 

in s turizmom povezana podjetja oziroma ponudniki). 

2. DESTINACIJSKA RAVEN = to je raven upravljanja destinacije (Zavod za turizem in 

šport v občini Kamnik). 

3. OBČINSKA RAVEN = to je krovna raven delovanja občine (Občina Kamnik).  

4. REGIJSKA/NACIONALNA raven (RDO Osrednja Slovenija, povezovanje v okviru 

Kamniško-Savinjskih Alp, Srca Slovenije, Združenja zgodovinskih mest Slovenije 

in do STO) = gre za vzpostavljanje povezav po vertikalni ravni navzgor. 

Ključna vloga DMO Kamnik je, da aktivno vzpostavlja, neguje in upravlja te povezave 

navzdol in navzgor (več v okviru PRIORITETE 4 – Partnerstvo in organiziranost, v poglavju 

10). 

 

Shema 6: Prikaz 4 ravni delovanja in pomen povezanosti (funkcijo povezovanja izvaja ZTŠK) 

 



TURIZEM KAMnik2025 
 

Stran 38 od 181 
 

6.4 Ključni faktorji uspeha – pogoji in odgovornosti po ravneh 
 

Ključni faktorji uspeha – kaj je potrebno zagotoviti, da bomo uspešni? Od česa je to 

odvisno? Kaj so ključne naloge po posameznih ravneh? 

 

Sklopa ZUNANJEGA okolja, ki nista odvisna od nas – je pa destinacija 

odvisna od njih 

 

Temeljni pogoji, vezani na ustrezno okolje za razvoj turizma (raven DRŽAVE): 

1. Večji obseg in učinkovitost promocije Slovenije kot turistične destinacije. Ob tem tudi 

ustreznejša predstavitev posameznih destinacij na krovnem destinacijskem portalu (in 

preko drugih orodij). 

2. Ugodno poslovno okolje za konkurenčno turistično ponudbo in sredstva za 

sofinanciranje lokalnih infrastrukturnih projektov. 

3. Boljša avio in cestna dostopnost slovenskih turističnih krajev, prijazna vizumska politika. 

4. Izgradnja celovite izven-nivojske kolesarske mreže v turističnih regijah. 

5. Učinkovito pozicioniranje zelenih produktov in destinacij v okviru nacionalne promocije 

(STO) – da so zelene destinacije ustrezno izpostavljene. 

 

Temeljni pogoji, vezani na večje investicijske projekte (raven REGIJE): 

1. Izvedba načrtovanih investicijskih projektov (RRP in ORP 2014-2020, skupina LAS). 

2. Doseganje sinergij s projekti s področja trajnostne mobilnosti, samooskrbe s hrano in 

energijo, urejanja krajev, razvoja podeželja, spodbuditev podjetništva itd. 

 

Sklopi iz notranjega okolja, na katere lahko vplivamo – kaj so odgovornosti 

posameznih ravni 

 

Pogoji in odgovornosti, vezani na delovanje na ravni LOKALNE SKUPNOSTI – OBČINE: 

1. Podpora Občine Kamnik turizmu – investicijskim projektom in »mehkim« aktivnostim – 

oblikovanje spodbudnega podpornega okolja. 

2. Identifikacija potencialnih razpisnih virov (nacionalni in evropski) in aktivno partnerstvo 

pri prijavah. 

3. Skrb za urejen kraj in naselja. 

4. Izvajanje politik za spodbujanje razvoja trajnostne mobilnosti. 

5. Ukrepi za oživljanje starega mestnega jedra Kamnika. 

6. Vlaganja v drobno turistično infrastrukturo (pohodniške in kolesarske, tematske poti). 

7. Podpora večjim investicijskim projektom (kot je npr. Velika planina). 

8. Prepoznavanje turizma kot generatorja trajnostnega razvoja, ki pripomore k varovanju 

okolja in ohranjanja narave, kulturne dediščine, spodbujanju podjetniških priložnosti, 
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kakovosti bivanja prebivalcev – in aktivno sodelovanje občine pri izboljševanju 

trajnostnih indikatorjev (projekt Kamnik kot Slovenia Green Destination). 

9. Motiviranje domačinov za vključitev v razvoj ponudbe in soustvarjanje živahnega utripa 

v destinaciji. 

10. Povezovanje področij, projektov, institucij. 

 

Pogoji, vezani na delovanje DESTINACIJE: 

1. Aktivni destinacijski management, skozi aktivno partnerstvo z vsemi ključnimi 

skupinami deležnikov – pokrivanje vseh funkcij (razvojna, operativna, distribucijska, 

promocijska). 

2. Vzpostavitev jasnega krovnega in produktnega pozicioniranja destinacije in skrb za 

razvoj in upravljanje integralnih destinacijskih produktov. 

3. Povezovanje, motiviranje, izobraževanje in mreženje ponudnikov. 

4. Večanje prepoznavnosti destinacije in ustvarjanje motiva za prihod. 

5. Izvajanje promocije za pospešitev prodaje obstoječih turističnih zmogljivosti.  

6. Razvoj prepoznavnih destinacijskih doživetij/produktov in njihova kreativna trženjska 

predstavitev. 

7. Učinkovito geografsko in produktno povezovanje (RDO Osrednja Slovenija, Srce 

Slovenije, Kamniško-Savinjske Alpe, Združenje zgodovinskih mest Slovenije). 

 

Pogoji, vezani na delovanje PODJETIJ:  

1. Zagotavljanje kakovostne in kar najbolj razlikovalne ponudbe in storitve. 

2. Vključevanje destinacije v trženje ponudbe na ravni ponudnikov – kot pomembne 

dodane vrednosti (ponudba, znamka, doživetja, programi). 

3. Medsebojno poznavanje (mreženje) ponudnikov in ponudbe. 

4. Napotovanje gostov do drugih ponudnikov/doživetij. 

5. Ključni ponudniki delujejo tudi kot informacijske točke. 

6. Stabilna lastniška struktura. 

7. Vlaganje v razvoj produktov. 
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7. PRODUKTNA STRATEGIJA 
 

UVODNO POJASNILO: Produktno področje delovanja je sicer v SRM TK2025 opredeljeno kot prednostni 

cilj št. 2 (torej pred trženjem) – vendar produktno strategijo predstavljamo pred trženjsko, saj produkt 

predstavlja temelj celotnega trženja. 

Struktura poglavja: 

1. Najprej povzemamo problematiko in izzive (izhodišča, poglavje 7.1). 

2. Nato ponovimo cilje in kazalnike na področju produktov, kot izhajajo iz SRM 

TK2025 (Poglavje 7.2). 

3. Sledi trženjski in razvojni produktni koncept – kateri so motivi prihoda v destinacijo 

in kakšen je produktni portfolio (poglavje 7.3). 

4. Na koncu poglavja sledi predstavitev ukrepov (poglavje 7.4). 

5. V poglavju 7.4.2  predstavljamo produktne načrte (smernice) za ključne produkte. 

 

7.1 Izhodišča 
 

Produktno področje predstavlja eno od štirih prioritet delovanja.  

PROBLEMATIKA – kratek povzetek  

Kot smo opredelili v analizi stanja, se destinacija na krovni destinacijski ravni sooča z 

nejasnim produktnim pozicioniranjem – Kamnik je zgodovinsko mesto in z dolino 

Kamniške Bistrice in Veliko planino hkrati tudi alpska destinacija (ki nudi preprost dostop do 

Kamniško-Savinjskih Alp), vendar nima razvitega konkurenčnega produkta niti za kulturno 

obarvan mestni obisk, niti za aktivni oddih v destinaciji. Na drugi strani imajo posamezni 

ponudniki relativno jasno opredeljene produkte (Terme Snovik – aktivni oddih, Golf 

Arboretum – golf, Velika planina – pohodništvo, osvežitev ob kristalno čisti vodi v Kamniški 

Bistrici, zimske aktivnosti, Naravni zdravilni gaj – duhovne in zdravilno-energijske vsebine; 

če izpostavimo zgolj ključne ponudnike oziroma točke). 

Med produkti imamo veliko dobrih osnov, veliko možnosti, vendar pa na nobenem 

področju trenutno nismo med vodilnimi (niti v Sloveniji).  

KLJUČNI IZZIV NA PODROČJU PRODUKTOV 

Ključni izziv je, da se osredotočimo na najbolj potencialne produkte (ki že obstajajo, za 

katere že imamo osnove), povežemo ponudbo in ponudnike, izboljšamo konkurenčnost 

in okrepimo njihovo trženje. 

S produktno strategijo iščemo odgovore na vprašanja: po čem je destinacija 

prepoznavna, zakaj bi prišli sem, kaj lahko tu počnemo, kaj lahko tu doživimo drugačnega, 
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boljšega – kar ne moremo v takšni obliki v drugi destinaciji ter kam bomo usmerili razvojne 

in trženjske napore na področju produktov v prihodnjem načrtovalskem obdobju. 

7.2 Cilji in kazalniki na področju produktov (SRM TK2025) 
 

PREDNOSTNI CILJ 2 

Ponuditi konkurenčne turistične produkte, 

na temeljih trajnostnega razvoja 

PRIČAKOVANI REZULTAT 

Kamnik ima razvite konkurenčne produkte in  

4 TOP prepoznavne prireditve.  

Produkti odsevajo trajnostni razvojni koncept in karakter destinacije. 

KAZALNIK 2.1 2 vzpostavljena destinacijska produkta, ki ustvarjata nočitve 
(aktivni termalni oddih – poletje, ki je v veliki meri vezano na 
pohodništvo, kolesarjenje, odkrivanje, kopanje, golf ter zimski, ki poleg 
termalnega oddiha vključuje smučanje in razne druge zimske aktivnosti).  

KAZALNIK 2.2 Vzpostavljen privlačen in prodajno uspešen produkt pol- in 

celodnevnega obiska Kamnika (tuji gost v Ljubljani/bližnjih 

destinacijah, domači). 

KAZALNIK 2.3 4 prepoznavne destinacijske prireditve, od katerih vsaj 2 
neposredno ustvarjata tudi nočitve (paketi).         

KAZALNIK 2.4    2 mednarodni prepoznavni športni prireditve.  

KAZALNIK 2.5 2 zgodbi, ki sta pretvorjeni v doživetje, ki ga je mogoče kupiti. 

KAZALNIK 2.6  Letni razvojni program Kamnik Slovenia Green Destination 
vključuje vsaj 5 aktivnosti za izboljšanje trajnostnega delovanja. 

SMERNICE – 

KONCEPT DELA 

 

 

1. Turizem razvijamo na trajnosten način, tako na ravni 

destinacije (Kamnik kot Slovenia Green Destination) kot 

ponudnikov (zeleni produkti, tudi okoljski certifikati). 

2. Prioritetno izboljšujemo konkurenčnost obstoječih 

ključnih produktov (aktivni oddih) – in krepimo njihovo 

trženje. Ključne produkte bolj jasno komuniciramo skozi 

krovno pozicioniranje destinacije. 

3. Poudarek je na razvoju družinam prijazne ponudbe. 

4. Ob produktih, ki ustvarjajo stacionarni obisk destinacije, 

razvijamo destinacijo za kratek obisk (nekajurna 

doživetja), s čemer se veča privlačnost destinacije za kratek 

oddih. 

5. Razdrobljeno ponudbo (ogledi, muzeji, znamenitosti, 

aktivnosti, prireditve, kulinarika) povezujemo v doživetja in 

udejanjamo sodobne pristope (zgodbe, igrifikacija ipd.). 

6. Spodbujamo razvoj podjetništva v turizmu in s turizmom 
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povezanimi dejavnostmi, ki prispevajo k bolj raznoliki in 

privlačni ponudbi (navezava na Prioriteto – prednostni cilj št. 

3). 

7.3 Predstavitev produktnih sklopov ponudbe Kamnika 
 

7.3.1 Pregled motivov za prihod v Kamnik – danes in potenciali v prihodnje 
 

Za opredelitev produktnih sklopov (ključnih produktov) najprej podajamo pregled 

motivov prihoda v Kamnik.  

 

Pregled motivov prihoda na destinacijo in ciljnih skupin – DANES 

 

Kateri so motivi prihoda turistov v Kamnik? Zakaj prihajajo? Kaj je njihov glavni motiv (pri 

čemer je vedno izpostavljen tisti motiv prihoda, ki je primarni/glavni, ki torej prevladuje, čeprav 

turist večinoma prihaja z več motivi).  

 

VEČDNEVNI OBISK (stacionarno bivanje)   

Kateri so primarni motivi prihoda za VEČDNEVNO bivanje (danes):  

1. AKTIVNI (ALPSKI TERMALNI) ODDIH = aktivni oddih v prijetni zeleni destinaciji, 

wellness, kopanje,  pohodništvo, kolesarjenje, golf, odkrivanje okolice, kulinarika.  

Družine in dinamični urbani pari. 

2. ODKRIVANJE MESTA (IN OKOLICE/REGIJE) = Obisk Kamnika, okolice in širše 

regije. Družine in dinamični urbani pari (podobno kot prvi motiv, le da so ti gostje še bolj 

dinamični in potujejo okoli, njihov glavni motiv je bolj spoznavanje novih krajev). 

 

DNEVNI OBISK (izletniški gostje) 

Kateri so primarni motivi prihoda za DNEVNI obisk: 

 

1. KOPANJE (v pokritih ali zunanjih bazenih) – družine, pari in upokojenci. 

2. IZLET (ki vključuje ogled kulturnih in naravnih znamenitosti oziroma kombinacijo 

različnih ogledov in doživetij; kot so ogled Kamnika, obisk Velike planine, Kamniške 

Bistrice, obisk Arboretuma Volčji Potok itd.) – večinoma obiskovalci iz regije in 

Slovenije ter vse bolj tudi tujci, ki so že v Sloveniji in sledijo konceptu touring turizma 

(potujejo, odkrivajo, spoznavajo nove kraje). 

3. AKTIVNOSTI/REKREACIJA (kolesarjenje, pohodništvo, ribolov, zimske aktivnosti 

itd.) – večinoma domačini in okoliški prebivalci. 

4. PRIREDITVE (kot primarni motiv) – večinoma domačini in obiskovalci iz Slovenije. 

5. KULINARIKA (obisk restavracije, gostilne) – večinoma domačini in okoliški prebivalci. 
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6. POSLOVNA SREČANJA (seminarji, team-building, poslovna srečanja ipd.) – 

slovenska podjetja. 

7. GOLF (igra golfa) – domači in tuji golf igralci. 

8. POROKA (obred in zabava) – večinoma Slovenci, iz regije Osrednja Slovenija. 

 

Stacionarnih motivov prihoda v destinacijo je manj in tu je največji izziv destinacije, da 

ta segment okrepi. 

 

Pri katerih motivih prihoda vidimo potencial – ZA JUTRI  

 

Največji potencial in potreba za okrepitev (povečanje obsega povpraševanja oziroma 

števila obiskov, tako stacionarnih kot tudi dnevnih gostov), imajo:  

VEČDNEVNI OBISK (stacionarno bivanje) – to je glavna prioriteta 

1. AKTIVNI (ALPSKI TERMALNI) ODDIH – tako poleti kot pozimi (v skladu s cilji 

zmanjšanja sezonskosti). 

2. ODKRIVANJE REGIJE (aktivni oddih s poudarkom na bivanju v destinaciji kot 

izhodišču za odkrivanje širše regije – Osrednje Slovenije, Gorenjske in tudi drugih 

delov Slovenije). 

Pojasnilo: prvi in drugi integralni turistični produkt lahko obravnavamo tudi skupaj – gre 

za aktivni oddih, ki je lahko naravnan bolj na aktivnosti ali bolj na odkrivanje. V obeh 

primerih gost biva v destinaciji in se udeležuje raznih aktivnosti. 

3. DESTINACIJSKE in ŠPORTNE PRIREDITVE (top destinacijske prireditve in športne 

prireditve, kot generator nočitev). 

 

DNEVNI OBISK (izletniški gostje) 

1. (ORGANIZIRANA) DOŽIVETJA KAMNIKA (za dnevne domače, dnevne tuje in vse 

stacionarne goste). 

2. PRIREDITVE (dnevni obisk). 

3. KULINARIKA (obisk dobre restavracije, ob tem pa še kakšen ogled). 

4. TEAM-BUILDING in MOTIVACIJSKI programi (potencial je predvsem na domačem 

trgu – slovenska podjetja in tuje skupine, ki imajo kongrese v Ljubljani in ki iščejo 

zanimive nekajurne programe ob uradnem kongresnem dogajanju). 

5. REKREACIJA (pohodništvo, kolesarjenje, golf, ribolov). 
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7.3.2 Predstavitev stebrov ponudbe Kamnika  

 

Kaj je Kamnik – kaj je njegova ponudba – kaj nudi – vidik integralnih 

turističnih produktov 

Imamo 3 stebre ponudbe, od katerih sta 2 osrednja, en pa je vezan na nišne segmente 

(posebni interesi). 

Koncept, ki je predstavljen v nadaljevanju, najbolj celostno predstavi, kaj nudi destinacija. 

2 GLAVNA STEBRA PONUDBE sta: 

A. AKTIVNI (ALPSKI TERMALNI) ODDIH  = stacionarni 

B. Doživetje Kamnika na bolj doživljajski (Kamnik »EXPERIENCE«) ali aktiven način 

(Kamnik »ACTIVE«) = dnevni 

Skrbnik in razvijalec teh produktov je ZTŠK. 

 

POSEBNI INTERESI, kot so: 

A. Golf 

B. Team-building programi 

C. Ribolov 

D. Holistično zdravljenje  

E. Poroke  

F. Možnost dodajanja novih produktov, če se razvije nek nov produkt.  

Za produktom je vedno nek konkreten turistični ponudnik – ne gre za produkte, ki jih 

lahko razvija in upravlja ZTŠK kot destinacijska management organizacija. Ko je 

produkt razvit do določene mere, se vključi v promocijske kanale ZTŠK. 

Ti produkti so trenutno večinoma še dnevni, vendar imajo tudi potencial ustvarjanja nočitev. 

Koncept je prikazan v shemi na naslednji strani. 
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Shema 7: Prikaz stebrov oziroma krovnega koncepta ponudbe Kamnika 

  

2 OSREDNJA STEBRA 
PONUDBE KAMNIKA 

INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKT

Aktivni 
(alpski termalni) 

oddih
INTEGRALNI TURISTIČNI 

PRODUKT 
Kamnik �EXPERIENCE 

Posebni 
interesi

VEČDNEVNO BIVANJE, 
KI (LAHKO) VKLJUČUJE

KROVNI KONCEPT
(Ljubljani najbližja) alpska destinacija za aktiven in 

vitalen celoletni oddih.

DNEVNA DOŽIVETJA

Pohodništvo 
(različni segmenti) 

Kolesarjenje
(različni segmenti) 

Wellness – terme 

Odkrivanje 
destinacije in 
(širše) regije

Golf

Kulinarika

Prireditve

Spoznavanje 
Kamnika in 

okolice 
(naravne in kulturne 

znamenitosti, 

doživetja, zgodbe) = 
IZLET 

Prireditve

POSEBNI INTERESI
Pohodništvo 

Kulinarika

Kolesarjenje
Golf

Team-building 
programi

Ribolov

INTEGRALNI TURISTIČNI 
PRODUKT

Kamnik �ACTIVE 

1. VEČ 
DNI

KAMNIK KOT 
STACIONARNA 

DESTINACIJA

2. IZLETNIŠKO
KAMNIK KOT 
DNEVNA DESTINACIJA

DNEVNA 

AKTIVNA 

DESTINACIJA

Zimske 
aktivnosti

DNEVNE AKTIVNOSTI

Golf

Zimske 
aktivnosti

Športne 
prireditve

Holistično 
zdravljenje

ki podpirata in enostavno komunicirata, 
kaj ima Kamnik za ponuditi.

PRVI NOSILNI STACIONARNI 
STEBER, 

KI GA ŽELIMO KREPITI IN 
Z NJIM POVEČEVATI 

OBISK/NOČITVE

DRUGI NOSILNI STEBER DNEVNEGA 
OBISKA KAMNIKA,

KI IMA 2 OPCIJI:
- BOLJ KOT IZLET/DOŽIVETJE 

- ALI BOLJ AKTIVNO

V TEM PRODUKTU ŽELIMO 
POVEČATI POTROŠNJO

POSEBNI PRODUKTI,  KI 
NAGOVARJAJO NIŠNE 

CILJNE SKUPINE
(LAHKO STACIONARNO ALI 

DNEVNO)

ŽELIMO KREPITI 
STACIONARNO 

BIVANJE

Kopanje

Poroke

1 
PODPORNI 
STEBER 

DNEVNA 

DOŽIVLJAJSKA 
DESTINACIJA

Novi produkti - 
dodajamo
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Predstavitev koncepta glavnih stebrov ponudbe 

 

Integralni turistični produkt AKTIVNI (ALPSKI TERMALNI) ODDIH 
Opis 

integralnega 

turističnega 

produkta 

AKTIVNI 

(ALPSKI 

TERMALNI) 

ODDIH 

Zakaj AKTIVNI = ker gre za aktivno, dinamično preživljanje dopusta 

(aktivnosti v naravi – v Kamniško-Savinjskih Alpah oziroma v naročju 

Kamniško-Savinjskih Alp – pohodništvo in kolesarjenje, pozimi 

zimsko pohodništvo in smučanje, kopanje, sprostitveni tretmaji, 

odkrivanje kulturnih in naravnih znamenitosti – ne zgolj v destinaciji, 

ampak tudi širše, okušanje kulinarike …). 

Zakaj ALPSKI TERMALNI = ker želimo izpostaviti, da je destinacija v 

naročju planin (Alp)  in hkrati je oddih termalno obarvan zaradi 

bivanja (večinoma) v termah – glavni ponudnik Terme Snovik (seveda 

pa lahko gost biva tudi pri drugih ponudnikih in nato koristi terme). S 

tem se tudi razlikujemo od gorenjskih turističnih centrov, ki nimajo 

term, in od zdravilišč, ki niso v alpskem okolju. 

Ta krovni integralni turistični produkt pomeni, da pride gost v 

destinacijo s primarnim motivom, da je v lepem naravnem okolju, 

ki mu ponuja sprostitev in možnosti za različne aktivnosti, v 

odvisnosti od njegovih interesov.  

Osnova je prijetna nastanitev in možnost sprostitve 

(kraj/lokacija/destinacija, kjer spi, mu omogoča kopanje, masaže in 

druge tretmaje – pri tem je manj odvisen od vremena, saj ima tudi v 

primeru dežja ali mraza kaj početi). 

Potem se odloča za aktivnosti, kot so pohodništvo (različne 

težavnostne stopnje), ali kolesarjenje, golf, pozimi zimske aktivnosti. 

Rad se tudi poda na odkrivanje (in destinacija mu zaradi lokacije 

omogoča odkrivanje Ljubljane, drugih krajev v regiji, Logarske doline, 

Gorenjske, od tu pa se lahko odpravi tudi na Obalo). Vse to zaokroži 

dobra hrana – kjer spi ali v bližini oziroma med odkrivanjem. 

Katere produkte 

vključuje  

Gre za zaokrožen, celosten, integralni turistični produkt, ki vključuje 

različne posamezne produkte, v odvisnosti od interesov gosta: 

pohodništvo, tematske in učne poti, kolesarjenje, pozimi zimske 

aktivnosti (na Veliki planini, lahko tudi smučanje na Krvavcu), 

lahko tudi golf, kulinarika, razne delavnice, ogledi znamenitosti, 

poldnevni ali celodnevni izleti iz točke bivanja po regiji in širše … 

Ključna 

konkurenčna 

prednost 

→ Središčna točka v Sloveniji (dobra pozicija). 

→ Preprost dostop do Alp (Ljubljani najbližji in najbolj preprost). 

→ Različne zahtevnostne stopnje pri pohodništvu in kolesarjenju. 
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→ Družinam prijazna destinacija. 

→ Več kot termalna destinacija. Več kot alpska. Več kot 

zgodovinsko mesto. Več kot 1 destinacija – veliko vsega na 

dosegu roke.  

Ciljna skupina Urbane dinamične družine in pari (tuji trgi in Slovenija) – 

organizirane skupine in individualni gostje. 

Kaj je za to ciljno 

skupino ključno 

→ Dostopnost vseh informacij že pred prihodom (da je lepo 

predstavljeno, kaj vse lahko počnejo v objektu, v destinaciji in v 

širši regiji). 

→ Kakovostna, dobro organizirana ponudba (kakovostna storitev in 

ustrezna infrastruktura). 

→ Dostopnost informacij na kraju bivanja – osebna priporočila in 

napotovanja. 

 

Integralni turistični produkt KAMNIK KOT DNEVNA DESTINACIJA 

V okviru dnevnega obiska imamo dva tipa produkta: 

KAMNIK KOT DNEVNA DOŽIVLJAJSKA DESTINACIJA = KAMNIK »EXPERIENCE« 

KAMNIK KOT DNEVNA AKTIVNA DESTINACIJA = KAMNIK »ACTIVE« 

Kamnik kot 

dnevna 

doživljajska 

destinacija = 

KAMNIK 

»EXPERIENCE«  

= Doživetja 

dediščine v 

naročju 

Kamniško-

Savinjskih Alp 

 

Gre za celostno, integralno doživetje in spoznavanje Kamnika na 

poldnevnem ali celodnevnem izletu.  

Vključuje lahko ogled mestnega jedra, obisk Velike planine, 

spoznavanje Veronikine zgodbe (zgodba kot produkt – kar smo 

opredelili med aktivnostmi), okušanje Okusov Kamnika (tudi kot 

zgodba kot produkt – kar smo opredelili med aktivnostmi), 

odkrivanje Plečnika, kopanje v Termah Snovik, obisk Arboretuma, 

obisk prireditve … Kombinacijo vsega tega oziroma v odvisnosti 

od interesov in od ciljne skupine ter od razpoložljivega časa. 

Primarni motiv je torej spoznavanje/doživetje nečesa novega ali pa 

preprosto prijetno preživet dan. 

Ciljna skupina?  

→ Domače skupine (upokojenska združenja, sindikalni izleti, šolske 

skupine). 

→ Individualni gostje (družine in pari) na dnevnem izletu, iz cele 

Slovenije. 

→ Okoliški prebivalci na dnevnem izletu. 

→ Tuji obiskovalci (ki bivajo v Ljubljani ali na Gorenjskem, v 

Logarski dolini) in iščejo zanimive točke za obisk. 
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Kaj je za to ciljno skupino ključno?  

→ Za skupine je ključno, da so oblikovani privlačni programi/paketi, 

prilagojeni ciljni skupini (in z nadaljnjo možnostjo prilagajanja). 

→ Za individualne obiskovalce pa dostop do informacij in privlačno 

predstavljen nabor možnosti (namigi – različno tematsko 

strukturirani, tudi za različna trajanja). 

Kamnik kot 

dnevna aktivna 

destinacija = 

KAMNIK 

»ACTIVE«  

Aktivno v 

naročju 

Kamniško-

Savinjskih Alp 

 

Gre za dnevni obisk destinacije z namenom, da ga preživimo 

aktivno (rekreacija torej).  

Podamo se na tematsko pot ali pohodniško turo, kolesarski izlet, 

ob tem pa si lahko tudi še kaj ogledamo in obiščemo restavracijo. 

Aktivno v naročju Kamniško-Savinjskih Alp.  

Primarni motiv je torej aktivno preživet dan v lepem naravnem 

okolju. 

Ciljna skupina?  

→ Individualni gostje (družine in pari) na dnevnem izletu, 

večinoma iz kroga 10 do 50 km, lahko pa tudi širše, iz cele 

Slovenije (če gre za zanimivo, posebno, privlačno pohodniško pot, 

kolesarsko turo … - ki je vredna tega, da se nekdo pripelje npr. iz 

Obale). 

→ Manjše skupine, ki se same organizirajo (npr. skupina 

kolesarjev, pohodnikov). 

Kaj je za to ciljno skupino ključno?  

→ Dostop do informacij in privlačno predstavljen nabor možnosti 

(namigi – različno tematsko strukturirani, tudi za različna 

trajanja). 

→ Kakovostna, dobro organizirana ponudba (kakovostna storitev in 

ustrezna infrastruktura). 

 

 

Kaj je Kamnik – kaj je njegova ponudba – kaj nudi – kako npr. predstavimo 

vso ponudbo Kamnika na spletu 

V prejšnjem sklopu smo torej predstavili, kaj je pravzaprav glavni integralni produkt, zaradi 

katerega pride nekdo v Kamnik (koncept, ki nam je v pomoč bolj osredotočeno produktno 

pozicioniranje), v nadaljevanju pa predstavljamo koncept vseh posameznih turističnih 

produktov (ki jih moramo npr. predstaviti na spletu). 

Najprej je predstavljena shema, sledi obrazložitev. 
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Shema 8: Prikaz posameznih in integralnih produktov Kamnika 

Gre za produkte – kjer npr. po kliku na produkt spoznamo konkretne ponudbe in posebnosti destinacije. 

 

Tabela 5: Prikaz posameznih in integralnih produktov Kamnika – obrazložitev  

KAJ POČETI – AKTIVNOSTI (WHAT TO DO) 

V tem sklopu se predstavljajo aktivnosti (torej šport, rekreacija). 

Wellness – terme Predstavitev Term Snovik kot najvišje ležečih term v Sloveniji in 

Ljubljani najbližjih term. Predstavitev ponudbe sprostitve in term 

kot »hiše«, kjer je poskrbljeno za udobno bivanje, kopanje in 

wellness tretmaje – a oddih ponuja še toliko več (vse druge 

aktivnosti in točke). 

Kaj je Kamnik – kaj je njegova ponudba – kaj nudi

KAKO PREDSTAVIMO VSO 
PONUDBO KAMNIKA – POSAMEZNI 
IN INTEGRALNI PRODUKTI 

V vseh kategorijah se lahko dodajajo nove 
ponudbe, produkti

Posamezne produktne kategorije 
so lahko 

posebej izpostavljene

Pohodništvo 

Kolesarjenje Wellness – 
terme 

Naravne 
znamenitosti

Golf

Restavracije in 
gostilne

TOP 
destinacijske 

prireditve

Team-building 
programi

Ribolov

KAJ POČETI - 
AKTIVNOSTI 

(WHAT TO DO)

Smučanje

Športne 
prireditve

Holistično 
zdravljenje

Tovrsten način je primeren za predstavitev ponudbe Kamnika na spletu 
(zaporedje znotraj sklopa ni dokončno, zgolj indikativno)

(to ni arhitektura strani – le možen način predstavitve)

Kopanje

Poroke

KAJ VIDETI
(WHAT TO SEE)

KJE JESTI 
(WHERE TO EAT)

PRIREDITVE 
(EVENTS)

Druge zimske 
aktivnosti

Arboretum 
Volčji potok

Zgodba o trniču

Veronikina 
zgodba

Muzeji in 
galerije

Plečnik

Odkrivanje 
regije Osrednja 

Slovenija

Odkrivanje  
Gorenjske

Odkrivanje  
Srca Slovenije

Odkrivanje 
Savinjske doline

Okusi Kamnika
Trnič

(kot hrana in 
spominek)

NAČINI POČITNIC 
(HOLIDAY TYPES)

Okusi Kamnika

Aktivni (alpski 
termalni) oddih

Družinam 
prijazno

KampiranjeGlamping Touring

TOP nekajurna 
doživetja 
Kamnika

POSEBNI INTERESI 
(SPECIAL INTERESTS)

Seminarji in 
poslovna 
srečanja

KJE BIVATI 
(WHERE TO STAY)

Večdnevni 
programi

Hoteli
Apartmaji in 

zasebne sobe
Terme Kampi

Planinski 
domovi

HostliPenzioni
Turistične 

kmetije

Tematske 
poti

Pravljične 
poti

Prireditve,  
razstave, 
delavnice

Nordijska hoja

ODKRIVANJE 
REGIJE 

(WHERE TO GO)

Odkrivanje  
Slovenije

ZELO POMEMBEN JE 
DOBER SHEMATSKI 

INTERAKTIVEN 
ZEMLJEVID

Avtodomi

Kulturna 
dediščina

Pastirska 
dediščina

Smučanje
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Kopanje Termalna voda, privlačni notranji in zunanji bazeni, umeščeni v 

lepo zeleno okolje. Kamorkoli pogledate, so zgolj hribi in 

gozdovi. Za stacionarne goste je pomembna osnovna/dodatna 

ponudba, za okoliške prebivalce (krog do 100 km) pa točka za 

dnevno poletno ali zimsko kopanje (in wellness). 

Kolesarjenje Produkt je predstavljen v poglavju 7.5.2. Pomembna produktna 

segmentacija na različne tipe kolesarjev. 

Pohodništvo Produkt je predstavljen v poglavju 7.5.1. Pomembna produktna 

segmentacija na različne tipe pohodnikov. 

Nordijska hoja Predstavitev poti za nordijsko hojo (trase, dolžina, zahtevnost), 

kot dodatna ponudba za stacionarne goste, pa tudi za okoliške 

prebivalce. 

Tematske poti Predstavitev izbora tematskih poti (gre večinoma za dolinske 

povezovalne poti, ki imajo določeno temo – produkt v razvoju). 

Tematske poti se lahko pokrivajo s pravljičnimi – zato se lahko ta 

kategorija združi. 

Pravljične poti Poseben produkt (ki je načrtovan) za družine, temelječ na 

lokalnih pravljicah. 

Pravljične poti se lahko pokrivajo s tematskimi – zato se lahko ta 

kategorija združi. 

Golf Predstavitev golf ponudbe – Golf Arboretum. Pozicioniranje 

destinacije tudi skozi druga golf igrišča (jasno vzpostaviti, kaj je v 

destinaciji in kakšna je oddaljenost do nekaj drugih igrišč v bližini 

Ljubljane), s čemer se poveča konkurenčnost produkta. 

Ribolov Predstaviti značilnosti produkta v destinaciji, lokacije in vse glede 

dovolilnic. 

Smučanje Smučanje kot najbolj uveljavljena zimska aktivnost je 

predstavljena posebej. Velika planina in Krvavec – Ljubljani 

najbližje smučišče. 

Zimske aktivnosti Dodatno pa predstavimo vse ostale aktivnosti v destinaciji: turno 

smučanje, krpljanje, pohodi z baklami, sankanje, zimsko 

kolesarjenje … Znotraj teh produktov je še veliko priložnosti. 

KAJ VIDETI (WHAT TO SEE) 

V tem sklopu se predstavljajo ogledi – poudarek je torej na tem, kaj lahko vidimo, 

spoznamo (znamenitosti, kraji, točke). Pri vseh sklopih je potrebno vzpostavljati 

sistem TOP 5 – kaj je res najbolj prepoznavno in vredno obiska. Nato lahko opišemo 

tudi ostalo ponudbo.  

Naravne 

znamenitosti 

Glavne naravne vrednote – TOP 5 in preostale. Privlačni opisi. 

Kulturna dediščina Glavne kulturne znamenitosti – TOP 5 in preostale. Privlačni 
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opisi. 

Pastirska dediščina Posebej izpostavljena, ker je posebna – Velika planina.  

Muzeji in galerije Izbor TOP 5. 

Plečnik Posebej predstavljena dediščina Plečnika (v Kamniku in okolici). 

Predstaviti tudi koncept poti – odkrivanje Plečnika. Zelo 

potencialno: navezava na Ljubljano (po poti Plečnika od 

Ljubljane do Kamnika), oživitev Plečnikovega dvorca. 

Zgodba o trniču Zgodba o trniču je krovna destinacijska zgodba. Mišljena je kot 

produkt – skozi katera doživimo destinacijo (Kamnik in Veliko 

planino), ki ima svojo zgodbo, opredeljene vsebine, aktivnosti, 

kaj je mogoče videti, doživeti, okusiti, kje se izvaja itd.; ima ceno 

in izvajalca (kot organiziran program). Hkrati se pripravi za 

individualnega obiskovalca, da ga lahko dožive sam. 

Veronikina zgodba Na enak način kot zgodba o trniču. 

Dodajajo se lahko še druge zgodbe, ki so oblikovane/razvite kot produkt (doživetje, ki ga je mogoče kupiti) 

ODKRIVANJE REGIJE (WHERE TO GO) 

Zaradi dobre lege je iz Kamnika preprosto mogoče odkrivati regijo, Gorenjsko, Srce 

Slovenije, Savinjsko dolino in Slovenijo. Nujno potrebno razviti spletni shematski (!) 

interaktivni zemljevid, kjer so vnesene točke, vidne regije in na kratko predstavljeno, 

kaj je mogoče kje videti (ter razdalje). S privlačno predstavitvijo pomembno 

povečamo privlačnost in konkurenčnost Kamnika kot destinacije, kjer je vredno 

preživeti nekaj dni (in od tu odkrivati ožjo in širšo regijo). 

Odkrivanje regije 

Osrednja Slovenija 

Izbor najbolj zanimivih točk. Najpomembnejša je Ljubljana.  

Odkrivanje Savinjske 

doline 

Izbor točk/znamenitosti in predstavitev. Najpomembnejša je 

Logarska dolina in Solčavska panoramska pot. 

Odkrivanje 

Gorenjske 

Izbor krajev/točk in kratka predstavitev. 

Odkrivanje Srca Slo. Izbor krajev/točk in kratka predstavitev. 

Odkrivanje Slovenije Izbor TOP 5 slovenskih turističnih znamenitosti, ki jih je tudi 

preprosto mogoče odkrivati iz Kamnika. 

KJE JESTI (WHERE TO EAT) 

Gostilne in 

restavracije 

Predstavitev celotne gostinske ponudbe (naj bo jasna lokacija). 

Gostinska ponudba se lahko predstavlja tudi, ko predstavljamo 

naravne/kulturne znamenitosti in druge ponudbe (vedno kot 

kulinarični namig v bližini). Za vsakega ponudnika izpostaviti 

nekaj, kar je pri njem res najbolj značilno. 

Okusi Kamnika Opis Okusov Kamnika kot produkta (ne kot projekta) – vidik 

turista in ne strokovnih javnosti. 

Trnič Predstavitev trniča kot produkta (ki ga je mogoče okusiti in 



TURIZEM KAMnik2025 
 

Stran 54 od 181 
 

kupiti) in kot spominka. 

PRIREDITVE (EVENTS) 

Top destinacijske 

prireditve 

Jasna umestitev in predstavitev glavnih štirih destinacijskih 

prireditev. 

Prireditve, dogodki, 

razstave, delavnice 

Koledar prireditev (naj bo preprost, pregleden). 

Športne prireditve Posebna ciljna javnost, zato je ločeno  – izpostaviti glavne 

športne prireditve ter dodati koledar prireditev. 

NAČINI POČITNIC (HOLIDAY TYPES) 

Do vsebin lahko dostopamo na različne načine (nekdo skozi pohodništvo, drug skozi 

aktivni oddih). Predvsem je tu namen, da se bolj jasno komunicira koncept ponudbe. 

Aktivni (alpski 

termalni oddih) 

Tukaj predstavimo zaokrožen integralni produkt aktivnega 

oddiha – prednosti destinacije, značilnosti in vse, kaj je mogoče 

tukaj početi. Koncept smo že predstavili v okviru predstavitve 

glavnih stebrov ponudbe. 

Družinam prijazno Še posebej izpostavimo družinam prijazne počitnice, oddih, 

točke, doživetja, ponudbe. Kamnik se mora aktivneje usmeriti v 

razvoj družinam prijazne ponudbe – to je pomemben element 

strategije. 

TOP nekajurna 

doživetja Kamnika 

Izpostavljene TOP 5 nekajurnih doživetij Kamnika. 

Večdnevni oddih Ideje za večdnevni oddih (aktivni, kulinarični, odkrivanje …). 

Glamping Nova ponudba glampinga, ki se vzpostavlja v letu 2016. 

Kampiranje Predstavitev kampov in aktivnosti. 

Touring Za obiskovalce, ki potujejo skozi destinacijo. 

Avtodomi Ponudba za goste, ki prihajajo z avtodomom (potrebno predstaviti 

tudi širše, ne zgolj občino Kamnik – Ljubljana, Srce Slovenije). 

POSEBNI INTERESI (SPECIAL INTERESTS) 

Gre za ponudbo za posebne ciljne skupine. 

Team-building 

programi 

Predstavitev programov (in organizatorjev team-building 

programov). 

Poroke Predstavitev destinacije kot točke za poroke (poroka, slavje, 

medeni tedni). Destinacija dela na tem, da se pozicionira tudi kot 

destinacija za poroke, vendar pa je potrebno za bolj konkurenčno 

pozicioniranje na tem zanimivem, a zelo konkurenčnem trgu 

najti nosilca tega produkta med zasebnimi ponudniki. 

Seminarji in 

poslovna srečanja 

Predstavitev ponudbe, predvsem pa v uvodu zelo jasno 

izpostavljanje prednosti destinacije. 

KJE SPATI (WHERE TO SLEEP) 

Predstavitev različnih nastanitvenih ponudb. 
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7.3.3 Predstavitev razvojnega produktnega koncepta 
 

V poglavju 7.3.2 smo predstavili trženjski koncept ponudbe, v spodnji shemi pa 

predstavljamo še razvojni – katere produkte prioritetno nadgrajujemo/izboljšujemo 

konkurenčnost – ter opredelitev, kdo je odgovoren za posamezen produkt. 

Smernice za delo na produktih smo predstavili v poglavju 7.2, med ukrepi pa opredelili: 

Aktivnosti za izboljšanje konkurenčnosti nosilnih produktov – delo po produktih 

AKTIVNI (ALPSKI TERMALNI) ODDIH (poletje, zima), DOŽIVETJE KAMNIKA, 

KULINARIKA, PRIREDITVE (= Ukrep 07). 

Shema 9: Prikaz produktnega razvojnega koncepta – katere produkte prioritetno razvijamo in kdo je 

odgovoren za razvoj 
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Pohodništvo, 
vključno s tematskimi/

pravljičnimi potmi

(smernice v Poglavju 7.4.1)

Za razvoj skrbi ZŠTK kot DMO 
(v sodelovanju z Občino Kamnik) 

PRODUKTI, KJER 
IZBOLJŠUJEMO KONKURENČNOST 

IN TRŽIMO

 

RAZVOJNI PRODUKTNI KONCEPT

 Razvoj infrastrukture (javna turistična infrastruktura v 

podporo izvajanju produkta), s podporo EU in drugih 

razvojnih sredstev.

 Povezovanje posameznih ponudnikov v integralni 

turistični produkt, izpostavljanje lokalnih 

specifičnosti.

 Aktivno produktno upravljanje.

 Razvoj družinam prijazne ponudbe.

 Učinkovitejše trženjsko predstavljanje produktov in 

povezovanje v prodajne programe.

Kolesarjenje
(smernice v Poglavju 7.4.2)

Kulinarika – Okusi 
Kamnika

(smernice v Poglavju 7.4.4)

Destinacijske in 
športne prireditve

(smernice v Poglavju 7.4.3)

PRODUKTI, KJER 
POVEZUJEMO 

IN TRŽIMO

 
 Izboljšanje konkurenčnosti produktov.

 Izboljšanje kakovosti ponudbe in storitev.

 Povečanje razlikovanja (do drugih ponudnikov/

destinacij).

 Razvoj produktov z večjo dodano vrednostjo.

 Trajnostni razvoj.

 Vključevanje destinacijske ponudbe.

 S strani DMO vključevanje v integralne turistične 

produkte in trženje.

Terme, kopanje, 
wellness

Holistično zdravljenje

Golf

Velika planina – 
poletni in zimski produkt 

(Občina Kamnik)

Zgodbe kot produkti 
(Veronikina zgodba, trnič) – 

Ukrep U9

Plečnik

Druga dediščina 
(pastirska, oblačilna  )

Muzeji in galerije

Kulinarična ponudba 
na ravni restavracij, gostiln

4 
nosilni 
Produkti

Ukrep 
07 

Za vzpostavitev in razvoj produkta 
skrbijo posamezni ponudniki   

Poroke

Team-building programi 
(DMO in organizator/izvajalec)

Tu se lahko dodajajo 
novi produkti – pogoj 

je, da je za njimi 
konkretni ponudnik. 

Če je v interesu 
destinacije, se razvoj 

spodbuja/KAMtur 
pospeševalnik

 

7.4 Predstavitev ukrepov na področju produktov 
 

Shema 10: Prikaz ukrepov v okviru prioritete Produkt 
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Ponuditi konkurenčne turistične produkte, 
na temeljih trajnostnega razvoja  

Produkti

PREDNOSTNI CILJ 2

PRIORITETA 2

U7: Trajnostni management 
destinacije 

Po pridobitvi znaka SLOVENIA 
GREEN DESTINATION se letno dela 

na izboljševanju indikatorjev in izvaja 
ukrepe trajnostnega razvoja

U6: PROJEKTI za izboljšanje konkurenčnosti nosilnih produktov 
(osnova so razvojni produktni načrti) 

AKTIVNI ALPSKI ODDIH (poletje, zima), DOŽIVETJE KAMNIKA, 
KULINARIKA, PRIREDITVE 

U8: Povezovanje doživetij 
destinacije v TOP 1, 2, 3 in 5-

dnevne pakete (in vključitev v 
prodajne kanale)

U9: Razvoj top zgodb v obliki 
doživetij (vsaj 2 zgodbi, ki se 

kupijo kot nekajurna doživetja)

U10*: Projekti podporne javne 
infrastrukture in projekti za 

oživljanje 
starega mestnega jedra

U11*: Projekti v podporo 
trajnostni mobilnosti

P
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To identificirani projekti – tukaj se dodajajo izvedbeni projekti po 
produktih, v odvisnosti od finančnih virov, na osnovi opredeljenih 

smernic v produktnih razvojnih načrtih

PROJEKT 1: 
Vzpostavitev tematske 
učne pešpoti na Veliki 

planini "Po sledeh 
pastirjev" 

PROJEKT 2: 
Oblikovanje celostnega 

razvojnega načrta za 
Veliko planino 

PROJEKT 3: 
Vzpostavitev 

tematske "Tunjiške 
sadjarske poti"  

PROJEKT 4: 
Vzpostavitev 
7 pravljičnih 

poti

PROJEKT 5: Na osnovi v 
produktnem načrtu podanih 

smernic pripraviti 5-letni 
operativni program dela za 

produkt kolesarjenja

PROJEKT 6: 
Vzpostavitev dveh 

novih destinacijskih 
prireditev in 

nadgradnja 2 vodilnih 
obstoječih 

destinacijskih 
prireditev   

PROJEKT 7: Nadgradnja projekta/produkta Okusi 
Kamnika

* Ukrepi so del občinskih politik, a so 
izrednega pomena za razvoj turizma



TURIZEM KAMnik2025 
 

Stran 58 od 181 
 

 

7.4.1 PRIORITETNI UKREP 2.1: Projekti za izboljšanje konkurenčnosti 

nosilnih produktov – delo po ključnih destinacijskih produktih 
 

PREDNOSTNI CILJ 2 

UKREP 2.1  
(št. 6 v shemi SRM TK2025) 

= PRIORITETNI UKREP 

PROJEKTI 

 za izboljšanje konkurenčnosti nosilnih destinacijskih 

produktov – delo po produktih AKTIVNI ODDIH 

(poletje, zima), DOŽIVETJE KAMNIKA, KULINARIKA, 

PRIREDITVE 

POJASNILO:  

Opredeljene so aktivnosti v okviru produktov, ki jih mora 

spodbujati ZTŠK (kot destinacijska management 

organizacija). Produktne razvojne aktivnosti na ravni 

ponudnikov niso opredeljene, temveč so v okviru strategije 

podane smernice. 

>>> NAJPREJ POJASNIMO KROVNI UKREP, NATO PA ZA NJIM TAKOJ V 

NADALJEVANJU IZPOSTAVLJAMO KLJUČNE PROJEKTE, KI SO NAČRTOVANI V 

OKVIRU TEGA UKREPA.  

>>> Poleg tega v produktnih načrtih v poglavju 7.3.2 podajamo smernice za razvojne 

produktne načrte, ki so osnova za delo na posameznem produktu. 

>>> Trženjska razlaga produktnega portfolia je predstavljena v poglavju 7.5. 
Namen projekta Potrebno je razvojno delo na izboljšanju konkurenčnosti ključnih 

destinacijskih produktov, bolj osredotočeno trženje (ki podpira te 

produkte) in bolj jasno produktno pozicioniranje destinacije.  

Pričakovani rezultat 

projekta 

Prepoznavni in bolj konkurenčni nosilni produkti, po katerih 

postane destinacija prepoznavna in ki ustvarjajo motiv za prihod. 

Dva krovna produkta sta AKTIVNI ALPSKI (TERMALNI) ODDIH in 

DOŽIVETJE KAMNIKA. Ob teh produktih ima Kamnik 4 močne in 

prepoznavne destinacijske prireditve. 

Aktivnosti V Poglavju 7.3 smo opredelil produktni koncept (ki nam pomaga 

pri razumevanju, kaj produktno razvija in kako produktno 

komunicira destinacija). 

Gre za izredno obsežen in kompleksen splet aktivnosti – 

razvojnih in trženjskih, po produktih. V podpoglavjih (7.4.1.1 

do 7.4.1.4) smo izpostavili ključne projekte, v poglavju 7.5 pa 

tudi podali konkretne smernice po ključnih produktih. To je 
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osnova za razvojno in trženjsko delo po produktih – za pripravo 

operativnega akcijskega načrta za posamezen produkt, iz 

katerega se letno vključuje aktivnosti v Program dela ZTŠK. 

To je nato temelj za aktivno delo na produktih – iz tega torej 

izhajajo številni posamezni ukrepi. 

Za leto 2016 predlagamo sestavo vsaj dveh produktnih 

delovnih skupin (ki jih vodi ZTŠK), ki sistematično in redno 

začnejo delati na posameznem produktu (v prihodnjih letih pa 

dodatne) – najprej za pohodništvo in kulinariko, nato pa v letu 

2017 za kolesarjenje in zimske aktivnosti. Skupine pripravijo 

akcijski načrt (za posamezno leto) in pod vodstvom ZTŠK se 

dela na izvedbi. 

Ob tem je med aktivnostmi tudi delo na oblikovanju 4 

prepoznavnih destinacijskih prireditvah (2 obstoječe in 2 nove) 

– več v produktnih smernicah PRIREDITVE (Poglavje 7.4.3). 

Nosilec projekta ZTŠK. 

Partnerji Za vsak produkt se identificirajo partnerji (ki jih predstavljajo 

turistični ponudniki – zasebni, civilni sektor, strokovne 

organizacije, zainteresirani posamezni in Občina Kamnik). 

Predvideno trajanje Aktivno dolgoročno razvojno delo – za vsak produkt se pripravi 

operativni (akcijski) načrt – aktivnosti se vključi v redni letni 

program dela ZTŠK. Delo je večletno. 

 

7.4.1.1 PROJEKT 1 (v okviru UKREPA 2.1): Vzpostavitev tematske učne pešpoti na 

Veliki planini »Po sledeh pastirjev« 
 

PREDNOSTNI CILJ 2 

UKREP 2.1  
(št. 6 v shemi SRM TK2025) 

= PROJEKT 1 

Vzpostavitev tematske učne pešpoti na Veliki planini 

»Po sledeh pastirjev«  

Namen projekta Namen projekta je obogatiti ponudbo na Veliki planini in na ta 

način povezati ponudnike in usmeriti/spodbuditi obiskovalce k 

odkrivanju znamenitosti Velike planine. 

Ozadje in dodatno pojasnilo projekta: 

Velika planina je enkratna turistična destinacija v Sloveniji, ki v svoji ponudbi 

združuje bogato naravno in kulturno dediščino, povezano predvsem s 

planinskim pašništvom. Infrastruktura (nihalka, sedežnica) omogoča tako 

zimski kot tudi letni turizem, turistično ponudbo pa zaokrožujejo različni 

ponudniki gostinskih storitev. Na Veliki planini so tako prisotni predvsem 

pohodništvo, gorsko kolesarstvo in smučarski turizem, različni ponudniki pa 
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organizirajo tudi vodene oglede in druge manjše prireditve.  Kljub dobrim 

temeljem pa turistični ponudniki ugotavljajo, da je turistična ponudba na 

Veliki planini nepovezana. Zato projekt doživljajskega parka/poti naslavlja 

predvsem problem nepovezanosti turističnih ponudnikov in poskuša 

obiskovalce usmerjati k naravnim in kulturnim znamenitostim. Doživljajski 

park/pot »Po sledeh pastirjev na Veliki planini« bo oblikovan tako, da bo 

prilagojen različnim obiskovalcem na Veliki planini; odvisno od njihovega časa 

na planini, od njihovih preferenc in od smeri prihoda na planino. S krožno 

potjo in dodatnimi opcijskimi potmi bo povezal vse gostinske ponudnike, 

nekatere naravne in kulturne znamenitosti na planini, predvsem pa bo 

obiskovalce na interaktiven način spodbujal k odkrivanju Velike planine z 

vsemi svojimi čuti (vid, okus, sluh, vonj, tip). 

Pričakovani rezultat 

projekta 

1. Označena učna pot »po sledeh pastirjev« (fizična postavitev 

tabel na planini) 

2. Promocijska zgibanka z zemljevidom 

3. Spletni portal 

4. Mobilna aplikacija 

5. Izobraženi turistični vodniki 

6. Turistični program 

Aktivnosti 1. Priprava grafične/arhitekturne zasnove  

2. Pridobivanje potrebnih soglasij za postavitev tabel in 

dogovori z lastniki zemljišč 

3. Priprava vsebin (lektura, prevodi) 

4. Fizična postavitev tabel 

5. Priprava zloženke (vsebine, fotografije, kartografska 

podlaga) 

6. Spletna predstavitev projekta (priprava vsebin, fotografije) 

7. Mobilna aplikacija (priprava vsebin) 

8. Promocija projekta 

9. Priprava turističnega programa (dogovor s ponudniki na 

planini, izobraževanje vodnikov) 

10. Promocija in trženje programov 

11. Nadgradnja: spominki 

Nosilec projekta ZTŠK, v sodelovanju z Občino Kamnik. 

Partnerji Pašne skupnosti, Velika planina d.o.o., Planinska društva 

Domžale, Kamnik, Bajtar, Planinski domovi (Domžalski, Jarški, 

Črnuški, Dom na Kisovcu). 

Okvirna vrednost Skupaj: 150.000 EUR (lastna sredstva: 30.000 EUR, EU sredstva: 

120.000 EUR). 

Predvideno trajanje 2016/2017: vzpostavitev poti, priprava zemljevidov/zloženk, 

spleta; 2017: mobilna aplikacija; 2017/2018: nadgradnja – 

povezava z gorsko potjo iz Stahovica – sv. Primož – Velika 
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planina; na to vezati dogodek (v času, ko pastirji ženejo živino iz 

doline na planino – predvidoma 15. Junija vsako leto). 

 

7.4.1.2 PROJEKT 2 (v okviru UKREPA 2.1): Oblikovanje celostnega razvojnega 

načrta za Veliko planino 

 

PREDNOSTNI CILJ 2 

UKREP 2.1  
(št. 6 v shemi SRM TK2025) 

= PROJEKT 2 

Oblikovanje celostnega razvojnega načrta za Veliko 

planino  

Namen projekta Za izboljšanje konkurenčnosti ponudbe Velike planine (tako 

pozimi kot poleti – oziroma kot celoleten gorski center) je 

potrebno pristopiti k celostni vsebinski zasnovi oziroma pripravi 

razvojnega načrta Velike planine, vključno z oblikovanjem 

organizacijsko-finančnega načrta. 

S podobnimi izzivi in potrebami se soočajo številni sicer tradicionalno 

zimski gorski centri, ki se zaradi zmanjševanja snežne odeje (oziroma 

števila dni, ki omogočajo smučanje) vse bolj razvijajo v celoletne aktivne 

OUTDOOR centre. Tisti, ki te potrebe niso/ne bodo znali pravočasno 

nasloviti, bodo postali nekonkurenčni, kar vodi v nadaljnjo stagnacijo in 

nazadovanje. 

Pričakovani rezultat 

projekta 

Vsebinsko  (programsko-produktno) in organizacijsko , vključno z 

dostopom, opredeljen koncept nadaljnjega razvoja Velike 

planine kot poletno-zimskega športnega centra. 

Aktivnosti 1. Oblikovanje strateške razvojne skupine, ki bo pripravila 

strokovne podlage (programske, produktne, infrastrukturne, 

organizacijske, finančne). 

2. Inventarizacija in analiza že pripravljenih vsebinskih izhodišč 

(pregled vseh razpoložljivih dokumentov). 

3. Priprava celostnega razvojnega načrta, s podporo zunanjega 

strokovnega izvajalca. 

4. Priprava finančnega načrta in organizacijskih modelov. 

5. Aktivnosti za identifikacijo možnih razvojnih sredstev. 

Nosilec projekta Občina Kamnik. 

Partnerji Velika planina d.o.o., ZTŠK, predstavniki ključnih deležnikov, ki 

delujejo na Veliki planini in ki lahko prispevajo k njenemu razvoju. 

Okvirna vrednost  50.000 EUR (ocena vrednost priprave razvojnega načrta). 

Predvideno trajanje 2017-2018. 

 



TURIZEM KAMnik2025 
 

Stran 62 od 181 
 

 

7.4.1.3 PROJEKT 3 (v okviru UKREPA 2.1): Vzpostavitev tematske »Tunjiške 

sadjarske poti« 

 

PREDNOSTNI CILJ 2 

UKREP 2.1  
(št. 6 v shemi SRM TK2025) 

= PROJEKT 3 

Vzpostavitev tematske »Tunjiške sadjarske poti«  

Namen projekta Namen projekta je povezati sadjarske in druge kmetije odprtih 

vrat oziroma območja naravne in kulturne dediščine ter 

zgodovino sadjarstva na območju Tunjic v povezavi s slovenskim 

sadjarstvom in širše, predvsem s sadjarstvom na Avstrijskem 

Koroškem.  
Hkrati bo šlo za del čezmejne turistične poti (Tunjice, Podravje, Slovenska 

Koroška), ki bo povezovala učne in pilotne sadovnjake. Prav tako bo 

povezovala dogodke povezane s sadjarstvom, kulturno-etnološke, športne in 

strokovne prireditve, ki so privlačne za turiste. 

Pričakovani rezultat 

projekta 

1. Vzpostavljena tematska pot s primernimi označitvami, opisi. 

2. Ohranitev starih sadnih sort. 

3. Nov turistični produkt na podeželju Kamnika.  

4. Novi turistični programi za različne ciljne skupine. 

5. Zloženke na temo sadjarstva in nove poti. 

6. Odprtost kmetij in zanimanje za tovrstni projekt – vključno z 

lokalnimi proizvodi. 

7. Dvig zanimanja za tovrstno dejavnost.  

Aktivnosti 1. Raziskava pretekle sadjarske dejavnosti območja s 

poudarkom na ohranitvi in razvoju travniških sadovnjakov ter 

starih sadnih sort, ki so danes v izumiranju. 

2. Postavitev tematske učne pešpoti. 

3. Spodbuda kmetom k priključitvi k projektu ter pomoč pri 

registraciji. 

4. Promocija. 

Nosilec projekta Občina Kamnik.  

Partnerji Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice. 

Okvirna vrednost 160.000 EUR.  

Predvideno trajanje 3 leta (realizacija odvisna od uspešnosti pridobitve evropskih 

sredstev). 
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7.4.1.4 PROJEKT 4 (v okviru UKREPA 2.1): Vzpostavitev pravljičnih poti 
 

PREDNOSTNI CILJ 2 

UKREP 2.1  
(št. 6 v shemi SRM TK2025) 

= PROJEKT 4 

Vzpostavitev 7 pravljičnih poti 

Namen projekta Trenutno je ponudba, ki bi bila pisana na kožo najmlajši ciljni 

skupini in družinam v Kamniku, zelo razdrobljena, čeprav je 

možnosti veliko. Osnova projektu predstavljajo že uveljavljeni 

dogodki – Kamniške pravljične poti, Križnikov pravljični festival – 

jenkret je biv ter knjiga Kamniške pravljične poti, ki je izšla lansko 

leto. Namen projekta, da se pravljične poti (7) tudi dejansko 

vzpostavijo v naravi in da se jih družinam oziroma ljubiteljem 

zgodb približa vse dni v letu.  

S projektom si želimo otroke in družine spodbuditi, da doživijo 

naravo z vsemi čutili in da jih skozi igro, pravljice in osebno 

izkušnjo vzgajamo v okoljsko (še bolj) odgovorne. Preko projekta 

bomo promovirali trajnostni turizem, zdrav način življenja in 

celosten razvoj otrok in družinskih vrednot.  

Poti so skrbno izbrane tako, da so primerne tako za otroke, kot 

za odrasle. Poleg pripovedk in legend bodo vključevale tudi 

naravne znamenitosti kot so na primer slap Orglice, sotesko 

Predaselj in podobno. Za vsako pot smo izbrali eno izmed 

kamniških zgodb-pripovedk, katera se posredno povezuje z 

destinacijo. Večina zgodb je zapisanih v knjigi »Kamniške 

pravljične poti«, katera je izšla leta 2015. 

Pričakovani rezultat 

projekta 

Vzpostavljenih 7 pravljičnih poti – z zgodbo in označbami na 

terenu (ki vključujejo različne naravne in kulturne točke).  Preko 

projekta pravljičnih poti postane destinacija družinam najbolj 

prijazna v okolici Ljubljane, pravljične poti pa postanejo eden od 

glavnih motivov prihoda domačih obiskovalcev.  

Aktivnosti 1. Identifikacija poti (lokacija, potek) – izbira poti, primernih za 

otroke. 

2. Izbira zgodb – pravljic in opis poti s strani strokovnjaka PD 

Kamnik.  

3. Priprava izvedbenega načrta. 

4. Pridobivanje dovoljenj.  

5. Izbira izvajalca za kipce in table in njihova postavitev.  

6. Priprava trženjskih podpornih gradiv (publikacija, mobilna 

aplikacija, predstavitev na destinacijski spletni strani). 
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7. Izobraževanje ponudnikov. 

8. Promocija, tematski poudarek na pravljičnih poteh na 

Festivalu pohodništva v Kamniško-Savinjskih Alpah. 

Nosilec projekta ZTŠK. 

Partnerji Planinsko društvo Kamnik, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, 

Irena Cerar, Kamniški turistični ponudniki. 

Okvirna vrednost Okvirno 150.000,00 EUR (za 7 poti). 

Predvideno trajanje 2016 otvoritev prve poti (okvirna dinamika vzpostavitev po 1 pot 

na leto). 

 

 

7.4.1.5 PROJEKT 5 (v okviru UKREPA 2.1): Aktivnosti v okviru kolesarskega 

produkta 

 

PROJEKT 5 

Na osnovi v produktnem načrtu podanih smernic pripraviti 5-letni operativni program 

dela za produkt kolesarjenja = 

smernice podane v poglavju 7.4.3.2 (PRODUKTNI NAČRT Kolesarjenje) 

Za ta produkt je potrebno razdelati produkti načrt in v akcijski načrt vključiti 

identificirane projekte 

Nosilec projekta  ZTŠK. 

Partnerji Občina Kamnik, Kolesarsko društvo Calcit Kamnik in drugi 

ponudniki. 

 

 

7.4.1.6 PROJEKT 6 (v okviru UKREPA 2.1): Vzpostavitev dveh novih destinacijskih 

prireditev in nadgradnja 2 vodilnih obstoječih 

 

PROJEKT 6 

Vzpostavitev dveh novih destinacijskih prireditev in nadgradnja 2 vodilnih obstoječih 

destinacijskih prireditev =  

smernice podane v poglavju 7.4.3.2 (PRODUKTNI NAČRT Prireditve) 

Nosilec projekta – 2 

novi destinacijski 

prireditvi (Mesto rož in 

Kamniški kulinarični 

ZTŠK. 
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festival) 

Nosilec projekta – 2 

obstoječi 

destinacijski 

prireditvi (Dnevi 

narodnih noš in oblačilne 

dediščine in Kamfest) 

Obstoječa organizacijska struktura. 

Pomembno: Narodne noše so odličen produkt, ki bi se moral 

poznati v Kamniku in pri ponudnikih preko celega leta in ne samo 

nekaj dni v letu (urejene izložbe, trgovinice, spominki, večkrat v 

letu predstavitve narodnih noš, oblačenja, možnost 

fotografiranja). Prireditev je potrebno razvijati v smeri stalnega 

produkta. 

Partnerji Organizatorji prireditev in turistični ponudniki. 

Okvirna vrednost Ocena vrednosti 2 novih prireditev se naredi ob vsebinski in 

organizacijski zasnovi prireditev, obstoječe se z manjšimi 

dodatnimi letnimi vložki  nadgrajuje (iskanje finančnih virov), 

Kamfest pa predvsem učinkoviteje umešča v promocijske kanale 

destinacije. 

Predvideno trajanje Vzpostavitev 2 novih destinacijskih prireditev v letih 2017 in 2018, 

nato letno izvajanje. 

 

7.4.1.7 PROJEKT 7 (v okviru UKREPA 2.1): Nadgradnja Okusov Kamnika 

 

PROJEKT 7 

Nadgradnja projekta Okusi Kamnika = 

smernice podane v poglavju 7.4.3.3 (PRODUKTNI NAČRT Prireditve) 

Nosilec projekta  ZTŠK. 

Partnerji Turistični ponudniki.  

Okvirna vrednost Mehki del skozi aktivnosti/redni program dela ZTŠK, investicije v 

promocijo in delo zunanjih izvajalcev pa do 10.000 EUR letno. 

Predvideno trajanje Priprava načrta nadgradnje v letu 2016 in nato implementacija. 
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7.4.2 Produktni razvojni načrti – osnova za opredelitev projektov v okviru 

ključnih produktov 
 

V nadaljevanju podajamo smernice za posamezne ključne produkte (4 nosilni produkti), 

za katere skrbi in jih razvija/upravlja DMO:  

pohodništvo, kolesarjenje (ki pomembno oblikujeta aktivni oddih), prireditve in 

kulinariko. 

Ti produktni razvojni strateški načrti so osnova za pretvarjanje v aktivnosti, ki se 

izvajajo v okviru rednega programa dela ZTŠK in drugih partnerjev. 

 

7.4.2.1 Pohodništvo 
 

Na kratko – KJE SMO 

Pregled stanja produkta smo podali v okviru analitičnega dela (priloga, poglavje 6.6.2). V 

nadaljevanju na kratko povzemamo, v čem smo močni in kje smo šibki. 

V čem smo 

močni na 

področju 

pohodništva 

 Edino mesto v Sloveniji, po katerem je poimenovan del Alp. 

 Pestrost, raznolikost in privlačnost naravnega okolja (Alpe, visokogorje, 

alpske planote, pred-alpski svet, dolinski svet ob rekah in potokih, 

gozdov).  

 Izredne naravne danosti za razvoj različnih zvrsti pohodništva na 

relativno majhnem prostoru: od tematskih, sprehajalnih, pravljičnih, 

povezovalnih dolinskih poti, do gorniških in alpinističnih.  

 Ugodna prometna in geografska lega, ki omogoča relativno enostavno 

prehodnost. Pristop do izhodiščnih točk je omogočen z javnimi 

prevoznimi sredstvi (vlak, avtobus) in osebnim avtomobilom. 

 Velika planina, edinstvena planota s pastirskim naseljem, dostopna z 

nihalko. 

 Menina planina (do vrha, kjer je planinski dom, vodi več markiranih poti iz 

Tuhinjske doline; ter doline Drete). 

 Že vzpostavljen Pohodniški festival.  

 Uspešen in izobražen planinski kader ter aktivni markacisti planinskih 

društev. 

 Pohodniški paketi, združeni s termalno ponudbo Term Snovik. 

 Urejene markirane in vzdrževane poti. 

 Bogata in pestra naravna, kulturna in kulinarična dediščina, ki omogoča 

razvoj tematskih poti in zgodb ter pozitivnih doživetij na terenu. 

 Priložnosti v povezavah v okviru Kamniško-Savinjskih Alp. 

V čem smo šibki 

(pomanjkljivosti) 

 Ni presežkov – veliko ponudbe, ki pa ni (razen Velike planine) 

razlikovalna. Bolj »klasične« alpske destinacije (v Sloveniji npr. tiste v/na 
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na področju 

pohodništva 

obrobju Triglavskega narodnega parka) so bolj konkurenčne in 

prepoznavne. 

 Neenotna označenost in slaba opremljenost tematskih oziroma 

sprehajalnih ter povezovalnih poti s tablami, klopmi in drugo podporno 

infrastrukturo, parkirišča ob izhodiščih. 

 Nepovezanost oziroma nesistematično delo na trženju te ponudbe.  

Deležniki Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, Planinsko društvo Kamnik, Planinsko 

društvo Domžale, Velika planina d. o. o., TD Tuhinjska dolina, TD Motnik, TD 

Kamniška Bistrica, gorski vodniki, Gostišče s prenočišči Mili vrh (trži pohodniške 

programe), Zdravilni gaj Tunjice – Gibanova; Planinsko društvo Bajtar, Rekreacijsko 

društvo Rigelj, PD Matica (ima kočo v Kamniški Bistrici), planinske koče: Črnuški 

dom, Domžalski dom in Jarški dom na Mali planini, Planinski dom na planini Kisovec, 

Dom v Kamniški Bistrici, Kamniška koča na Kamniškem sedlu, Zoisova koča na 

Kokrškem sedlu,  TD Kamn'k (organizira pohode od Pod skale do Budnarce), Terme 

Snovik (pohodniški paketi).  

Točke 

razlikovanja  

(v čem smo 

lahko drugačni) 

 Preprosta dostopnost – Ljubljani najbližji dostop do Alp. 

 Pravljične poti – nagovarjanje družin, družinam najbolj prijazna 

destinacija v bližini Ljubljane.  

 Ponudba pohodništva za različne ciljne skupine – od družin, lahkih 

sprehodov, razglednih tur do zahtevnejših tur (nevarnost tega je 

dejstvo, da ima destinacija nekaj za vsakogar, kar hkrati pomeni, da 

ni prepoznavna po nekem specifičnem, presežnem produktu). 

Opredelitev 

ključnega USP  

Ljubljani najbližja, najbolj raznolika in najbolj dostopna pohodniška 

doživetja – destinacija, ki omogoča najbolj preprost in hiter dostop 

do Alp, tudi za družine. Destinacija, kjer vsak najde svoje poti in 

svoje pohodniške izzive. 

KAJ ŽELIMO DOSEČI 

Cilj Želimo postati vidna pohodniška destinacija, ki nudi privlačne 

možnosti za raznolike ciljne skupine, še posebej pa postane 

prepoznavna za družine (varnost, zgodbe/pravljice, dostopnost, 

lepi tereni).  

Cilj je, da pohodništvo razvijemo kot produkt, ki motivira k obisku. 

Podaljšati dobo bivanja in Kamnik predstaviti kot alpsko mestece, ki je 

svet blizu glavnega mesta, a dovolj daleč, da si v mirnem okolju gostje 

privoščijo sproščujoč počitek in aktivnosti v naravi.   

RAZVOJNI NAČRT – smernice, ki so osnova za oblikovanje projektnih idej  

Kaj so potrebne 

aktivnosti 

1. Obstoječe planinske poti so dobro označene s strani Planinskih 

društev – za njih skrbijo planinska društva. 

2. Ostale, nižinske poti, so z izjemo tematskih pešpoti po Tuhinjski 

dolini in Motniške turistične pešpoti trenutno slabo označene 

oziroma niso. Potrebno bi bilo torej urediti in enotno označiti 
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nižje ležeče poti:  ki bi bile primerne za manj naporne in manj 

zahtevne pohode; v tem okviru bi bilo potrebno določiti 

enotnega vzdrževalca = Projekt vzpostavitve 7 pravljičnih poti. 

Primer: (1) od Snovika do Miklavža, (2) od Kamnika do Zdravilnega 

Gaja, (3) od Kamnika do Kamniške Bistrice po Koželjevi poti, (4) od 

Snovika do Motnika, (5) od Kamnika do Arboretuma, (6) od 

Kamnika do Snovika, (7) od Kamnika do Starega gradu, od 

Kamnika skozi Podgorje do Komende…  Poti se razvijejo kot jasno 

definirane poti, ob katerih je tudi vsa potrebna infrastruktura 

(klopce, zemljevidi, materiali, okrepčevalnice).  Vsaka pot ima 

svojo zgodbo/pravljico. Na poteh je potrebno identificirati tudi 

ponudnike hrane in drugih znamenitosti.  

3. Projekt »Razgledi Kamnika«: Tematska povezava vseh točk z 

najlepšimi razgledi (Mali grad, Stari grad, Velika planina, vrh 

Grintovca, Arboretum), na katerih se postavijo daljnogledi in 

panoramske slike. Do razglednih točk peljejo urejene pohodniške 

poti. 

4. Skupaj s sosednjimi občinami, ki so v Kamniško-Savinjskih Alpah, 

se pripravijo trase in uredijo hribovske pohodniške poti. Torej 

povezava občin, ki mejijo na Kamniško-Savinjske Alpe (tudi 

Železna Kapla, Luče, Jezersko …). Pripraviti je potrebno 

težavnostno ovrednotene pohodniške poti in popisati možnosti 

nastanitev, okrepčevalnic, dodatnih dejavnosti, znamenitosti 

(balvan, vrtače, vetrnice …).  

5. Občina Kamnik postane vodilni partner in regijski center 

dogajanja v okviru Kamniško-Savinjskih Alp. 

6. Povezovanje znotraj regije in v okviru in oblikovati večdnevne 

pohodniške pakete.  

7. Razviti vsa potrebna orodja za predstavitev pohodniškega 

produkta in izboljšati promocijo na specializiranih portalih, 

sejmih, borzah, dogodkih, vključevanje pohodniških poti na e-

sisteme (GPS). 

8. Nadalje razvijati in krepiti Pohodniški festival. 

9. Spodbujanje pohodništva preko različnih dogodkov preko leta. 

10. Povezati se z gorskimi vodniki in jih vključiti v turistično ponudbo.  

11. Znani alpinisti postanejo ambasadorji pohodništva. 

12. Izboljšati kulinarično ponudbo v kočah in gostilnah, 

okrepčevalnicah ob poteh (delo na Okusih Kamnika). 

Omejitve in 

tveganja 

 Problem s pridobivanjem dovoljenj. 

 Premalo sredstev za infrastrukturno ureditev. 
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 Nepovezanost. 

 Nezadostna in ne ciljna promocija. 

 Nastanitveni ponudniki niso dovolj motivirani za informiranje in 

priporočanje gostom. 

 Dostop do izhodiščnih točk za goste, ki nimajo svojega avtomobila. 

Prvi naslednji 

korak 

 Sestaviti projektno delovno skupino za POHODNIŠTVO (ki se 

usklajuje tudi s skupino za povezovanje v okviru Kamniško-

Savinjskih Alp). 

 Na osnovi podanih smernic pripraviti 5-letni operativni program 

dela za produkt pohodništva. 

 

7.4.2.2 Kolesarjenje 
 

Na kratko – KJE SMO 

Pregled stanja produkta smo podali v okviru analitičnega dela, v poglavju 3.4.6.2. V 

nadaljevanju na kratko povzemamo, v čem smo močni in kje smo šibki. 

V čem smo 

močni na 

področju 

kolesarjenja 

 Najtežji kolesarski maraton v Sloveniji, Maraton Alpe Scott, z 

mednarodno udeležbo. 

 Močan gorski odsek kolesarskega društva Calcit Kamnik.  

 Možnost izposoje električnih koles v TIC Kamnik.  

 Priljubljene cestne kolesarske poti (primer: v Kamniško Bistrico, na 

Črnivec ali Kranjski Rak, Tuhinjsko dolino s Kozjakom). 

 Prvo mesto s startom etape kolesarske dirke Giro Rosa izven Italije.  

 Članstvo v GIZ kolesarjenje & pohodništvo. 

 Povezovanje v okviru Kamniško-Savinjskih Alp. 

 Nihalka in sedežnica na Veliko Planino, ki omogočata  prevoz koles. 

 Športne prireditve: MTB Eliminator, Maraton Alpe, vzpon od Term 

Snovik do Velike planine, voden kolesarski izlet od Snovika do Motnika. 

V čem smo šibki 

na področju 

kolesarjenja 

(pomanjkljivosti) 

 Neprepoznavnost destinacije kot destinacije za kolesarjenje – ponudba še 

ni oblikovana kot produkt in se kot takšna tudi še ne trži. 

 Neoznačenost kolesarskih poti na terenu. 

 Potrebno urediti gorske poti, da ne prihaja do konfliktov med pohodniki 

in kolesarji ali kolesarji in pastirji (npr. na Veliki planini). 

 Ni manj zahtevnih kolesarskih poti, ki bi povezovale vsaj glavne turistične 

ponudnike. 

 Ni promocijskega gradiva. 

 Ponudniki v destinaciji ne poznajo produkta in svoje ponudbe ne 

prilagajajo kolesarjem. 

 Servisne trgovine v Kamniku so (2); ni jih pa npr. ob samih poteh; npr. v 

Kamniški Bistrici ali pri spodnji postaji nihalke bi morala biti po ena 

»servisna« točka. 
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Točke 

razlikovanja  

(v čem smo 

lahko drugačni) 

 Preprosta dostopnost – Ljubljani najbližji dostop do kolesarjenja v 

Alpah. 

 Pump tracki (zanimivo zaradi bližine Ljubljane) za izboljšanje 

tehničnih kolesarskih veščin.  

 Zimsko kolesarjenje na Veliki planini: fed bike (kolesarjenje po 

snegu). 

 Kolesarjenje po trasi Maratona Alpe (Kamnik – Jezersko – Železna 

Kaplja – Solčava – Luče – Gornji Grad – Kamnik). Urediti traso 

Maraton Alpe, da postane priljubljena »alpska« kolesarska steza, ki 

povezuje ponudnike občin Kamniško-Savinjskih Alp. 

 Družinam prijazne kolesarske ture (samo pod pogojem, da se 

uredijo primerne in varne kolesarske poti). 

Opredelitev 

ključnega USP 

(opredelitev 

ključne 

prednosti)  

(Ljubljani najbližja) in najbolj dostopna pristna alpska kolesarska 

doživetja – primarno za gorsko kolesarjenje in cestno. Destinacija, 

kjer vsak najde svoje poti in svoje kolesarske izzive. 

Smo kolesarsko izhodišče, ki nudi hiter štart proti vzponom, kakor tudi 

proti ravninskim predelom. Obdana s planinami destinacija nudi 

razglede, v bližini pa lahko v turistični ponudbi, strnjeni na enem mestu 

(Arboretum Volčji Potok, Terme Snovik, Zdravilni Gaj, Velika planina, 

staro mestno jedro, Kamniška Bistrica) uživajo tudi spremljevalci, kateri 

morda ne kolesarijo. Prav tako je destinacija primerna za priprave, saj 

imamo wellness ponudbo in terapevtske storitve, kar je pomembno za 

regeneracijo športnikov. 

KAJ ŽELIMO DOSEČI 

Cilj Želimo postati vidna kolesarska destinacija, ki nudi privlačne 

možnosti kolesarjenja za raznolike ciljne skupine, ki jih odlikuje 

preprosta dostopnost in varnost. 

Kolesarjenje razviti kot produkt, ki motivira k obisku, tudi za nekaj dni. 

Podaljšati dobo bivanja in Kamnik predstaviti kot alpsko mestece, ki je 

svet blizu glavnega mesta, a dovolj daleč, da si v mirnem okolju gostje 

privoščijo sproščujoč počitek in aktivnosti v naravi.   

RAZVOJNI NAČRT – smernice, ki so osnova za oblikovanje projektnih idej 

Kaj so potrebne 

aktivnosti 

1. Kot eno najbolj temeljnih aktivnosti je za večjo konkurenčnost 

produkta potrebno delati na zagotavljanju primerne 

infrastrukture: urediti ceste za cestno kolesarstvo, določiti poti za 

turno/gorsko kolesarjenje, določiti poligon za kolesarske spuste. 

2. Popis in označenje najzanimivejših poti v Kamniku in okolici. 

Poti morajo biti razdeljene na zahtevnejše (trasa maraton Alpe 

ipd.), družinam prijazne (Kamniška Bistrica, Črnivec, okoli Term 

Snovik, Palovški hribi ... – tudi znotraj družinskega segmenta 
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različne stopnje) in gorske (Velika planina, Stari grad, Menina, 

Šenturška gora ...). Trase opisati v skladu z dobrimi praksami in 

vpis tras v vse ključne sisteme. 

3. V sodelovanju s turističnimi ponudniki z izobraževanjem, izvedbo 

delavnic in oblikovanjem sistema kriterijev, vzpostaviti učinkovito 

storitveno verigo, ki bo zagotavljala kvalitetno storitev kolesarjem 

v destinaciji. Poskrbeti za kontrolo kakovosti storitev. 

4. Prizadevanje za organizacijo dirk svetovnega prvenstva na 

progah, kot je npr. bodoča proga na Veliki planini. 

5. Povezati akterje na področju kolesarstva in zasnovati skupno 

promocijo, pripraviti skupne kolesarske pakete. 

6. Organizirati vodene kolesarske ture in jih vključiti na mobilne 

aplikacije ter spletne portale (bicikel.com). 

7. Izdelati karto kolesarskih poti po Kamniku. 

8. Ambasador Luka Mezgec – pove, kje on trenira za večje dirke.  

9. Trasa Maraton Alpe: Vzpostaviti obstoječo traso (ki deluje 

trenutno kot »prireditev«) kot kolesarski turistični produkt.   

10. Preučitev primerov dobrih praks na področju kolesarjenja 

(primerljive destinacije). 

11. Ob trasah potrebno identificirati turistične ponudnike (kulinarična 

ponudba), ki svojo ponudbo prilagodijo potrebam in pričakovanjem 

kolesarjev. 

12. Ureditev vseh elementov kolesarjem prijazne destinacije: 

specializacija oziroma kategorizacija nastanitvenih ponudnikov za 

kolesarjenje, izposoja koles, servis koles, zemljevidi kolesarskih 

poti, kolesarska info točka. 

Omejitve in 

tveganja 

 Problem s pridobivanjem dovoljenj – zakonodaja. 

 Kolesarske poti niso označene v naravi (le narisane trase). 

 Premalo sredstev za infrastrukturno ureditev. 

 Gre za produkt, ki zahteva zelo premišljeno razvojno in 

promocijsko delo, za jasne kolesarske segmente – nujna je 

vključitev lokalnih kolesarskih specialistov, poznavalcev terena in 

produkta.  

 Nezadostna in ne ciljna promocija. 

Prvi naslednji 

korak 

 Sestaviti projektno delovno skupino za KOLESARSTVO (ki se 

usklajuje tudi s skupino za povezovanje v okviru Kamniško-

Savinjskih Alp). 

 Imenovati vodjo produkta, ki je odličen poznavalec lokalnega 

okolja in produkta. Primer dobre prakse delo na kolesarskem 

produktu v Dolini Soče (Gornje Posočje), ki ima opredeljenega 
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produktnega managerja, ki usklajuje razvojne aktivnosti, jih 

pospešuje in skrbi . 

 Na osnovi podanih smernic pripraviti 5-letni operativni program 

dela za produkt kolesarjenja. 

 

7.4.2.3 Prireditve 

 
Na kratko – KJE SMO 

V čem smo 

močni na 

področju 

prireditev 

 Nekaj tradicionalnih in že prepoznavnih prireditev, ki ustvarjajo močen 

obisk. 

 Krovni dogodki imajo močen mednarodni potencial. 

V čem smo šibki 

na področju 

prireditev 

(pomanjkljivosti) 

 Premalo izkoriščene prireditve za ustvarjanje motiva za večdnevni 

prihod. 

 Krovne prireditve so premalo vključene v distribucijske-informacijske 

kanale pri ponudnikih v destinaciji, pa tudi v sosednjih turističnih 

destinacijah. 

Točke 

razlikovanja  

(v čem smo 

lahko drugačni) 

 Prepoznavni krovni destinacijski dogodki, ki se odvijajo le v 

Kamniku in temeljijo na lokalnih zgodbah. 

 Narodne noše, cvetje. 

Opredelitev 

ključnega USP  

Močne 4 TOP prireditve v naročju Kamniško-Savinjskih Alp. 

KAJ ŽELIMO DOSEČI 

Cilj Razviti 4 TOP prepoznavne prireditve, ki imajo mednarodni 

domet, od katerih vsaj 2 ustvarjata motiv za večdnevni prihod.  

RAZVOJNI NAČRT – smernice, ki so osnova za oblikovanje projektnih idej 

Koncept 4 TOP 

prireditev 

Poleg manjših tradicionalnih športnih in kulturnih prireditev (ki se 

bodo še naprej odvijale) bo dogajanje v mestu slonelo na 4 

osrednjih (TOP) destinacijskih prireditvah, ki bodo v konceptu 

celostnega razvoja in promocije destinacije odigrali pomembno in 

vidno vlogo. Osrednji štirje glavni (okvirno tedenski) dogodki bodo 

temeljni gradniki prepoznavnosti destinacije, ki se izvajajo vsako leto 

v istem obdobju, tržijo pa se tudi kot dodatna ponudba za ponudnike 

prenočitev v destinaciji. Na vseh prireditvah bodo vključeni skupni 

produkti (Okusi Kamnika, spominki, prodajni produkti), na info 

točkah pa bo predstavljena ponudba destinacije.  

Za vsako prireditev se izdela vsebinski koncept oziroma razvojni 

načrt. 
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Mesto rož  

Prireditev gradi na enem najbolj prepoznavnih elementov turistične 

ponudbe občine Kamnik – to je Arboretum Volčji Potok kot največji 

arboretum in park oblikovane narave v Sloveniji. Na ta način povežemo 

mesto z njegovim zaledjem. Prireditev se tesno poveže s kulinariko. 

Osrednji partner je Arboretum Volčji Potok. 

Kamfest  

V zadnjem času se je festival zelo dobro razvil in uveljavil. Z vidika 

destinacije ga je potrebno predvsem promocijsko spodbujati in 

pravočasno terminsko opredeliti, da ga lahko umestimo tudi v druge 

turistične programe in pakete. Skrb za vsebinski in razvoj je v domeni 

organizatorja, ZTŠK pa ga umešča kot eno od TOP 4 destinacijskih 

prireditev. 

Dnevi (festival) narodnih noš, oblačilne dediščine in narodno 

zabavne glasbe 

Festival je prerastel v regijski forum na temo oblačilne dediščine – 

potrebna je vsebinska nadgradnja, dvig kakovosti in podaljšanje v 

tedenski dogodek. Razviti želimo nove turistične pristope (produktov in 

storitev) za interpretacijo regionalne oblačilne dediščine (interpretacijski 

center oblačilne dediščine, namenjen prezentacijam, delavnicam, 

predavanjem, izobraževanju). 

Kulinarični festival Okusi Kamnika  

Gre za novo destinacijsko prireditev, skozi katero želimo pospeševati  

delo na znamki Okusi Kamnika.  

Druge aktivnosti 1. Na vseh ključnih prireditvah zagotoviti destinacijskega 

animatorja, ki na prepoznavni in opazni destinacijski stojnici 

predstavlja ponudbo Kamnika. Poleg tega narediti tudi izbor 

nekaterih prireditev v sosednjih občinah/destinacijah, s katerimi 

se dogovori za brezplačno stojnico (dogovor v okviru Srca 

Slovenije, pa tudi z drugimi destinacijami).  

2. Pravočasna priprava koledarja prireditev (vseh prireditev, v 

katerih so vidno označene/izpostavljene osrednje). 

3. Privlačna predstavitev na destinacijskem portalu. 

4. Okrepljena distribucija informacij – promocija.  

5. Najti najbolj optimalen način izvedba koledarja prireditev pred 

TIC-em v Kamniku (dostopnost informacij tudi izven odpiralnega 

časa oziroma za mimoidoče) – display ali predstavitvena tabla.  
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Časovno 

načrtovanje 

Potrebno je izdelati tudi časovnico dogodkov in dejavnosti: 

A. Pozimi: Velika planina, Terme Snovik, tekaške proge, 

adrenalinsko plezanje, decembrske prireditve, … 

B. Spomladi: šolski tabori, mesto rož, muzeji, Arboretum Volčji 

Potok … 

C. Poleti:  terme Snovik, bazen, Kamfest … 

D. Jeseni: taborjenja, festival narodnih noš in narodno-zabavne 

glasbe, sejmi na Šutni, Stari grad, Učna pot, Arboretum, 

»nakupovalna Šutna« …  

Omejitve in 

tveganja 

 Nepravočasna priprava koledarja prireditev. 

 Ne dovolj dodelan koncept TOP krovnih prireditev. 

 Nezainteresiranost ponudnikov za informiranje o prireditvah in 

njihovo trženje. 

Prvi naslednji 

korak 

 Sestaviti projektno delovno skupino za vsako prireditev. 

 Na osnovi podanih smernic pripraviti razdelan koncept vsake 

prireditve. 

 

7.4.2.4  Kulinarika 
 

Na kratko – KJE SMO 

Pregled stanja produkta smo podali v okviru analitičnega dela, v poglavju 3.4.6.9. V 

nadaljevanju na kratko povzemamo, v čem smo močni in kje smo šibki. 

V čem smo 

močni na 

področju 

kulinarike 

 Projekt Okusi Kamnika. 

 Trnič kot produkt (in spominek). 

 Prireditve, ki se vežejo na produkt: Praznik trniča in Dan trniča na Veliki 

planini (avgust), mesečne tržnice Okusi Kamnika – Podeželje in Eko, 

vključevanje jedi na vsako večjo prireditev v organizaciji ZTŠK, 

tekmovanje v pripravi tuhinjske postrvi, Golf turnir Okusi Kamnika .... 

V čem smo šibki 

na področju 

kulinarike 

(pomanjkljivosti) 

 Pomanjkanje kakovostne lokalne gostinske ponudbe, še posebej v 

središču Kamnika – več ponudnikov zaprtih ob koncu tedna. 

 Premalo se uporablja lokalna hrana. 

 V projekt Okusov Kamnika še niso vključeni vsi gostinski ponudniki. 

 Slabo prepoznavanje produkta (Okusi Kamnika) med domačini. 

 Zaenkrat še nihče ne izvaja »nadzora« nad produktom (da bi npr. 

obiskovali gostilne, če je njihova prezentacija pravilna ipd). 

 Zaenkrat še nimamo prepoznavnega kulinaričnega dogodka. 

Točke 

razlikovanja  

(v čem smo 

lahko drugačni) 

 Okusi Kamnika. 

 Zgodba trniča in produkt trniča – »Trnič na vsako mizo«. 
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Opredelitev 

ključnega USP  

Zgodba o trniču, ki je krovna destinacijska zgodba, ki skozi 

ljubezensko zgodbo poveže srednjeveško mesto Kamnik in Veliko 

planino, hkrati pa ponudi konkretno doživetje. 

KAJ ŽELIMO DOSEČI 

Cilj Želimo postati destinacija s kakovostno in prepoznavno 

kulinarično ponudbo, zbrano pod Okusi Kamnika – da postaja 

kulinarika tudi motiv prihoda (v prvi fazi za domačega 

obiskovalca).  

RAZVOJNI NAČRT – smernice, ki so osnova za oblikovanje projektnih idej 

Kaj so potrebne 

aktivnosti 

Kamnik je s projektom Okusi Kamnika naredil veliko v smeri 

zaokroženega produkta (od ponudbe pri gostincih, prireditvah, 

turističnih programov do produktov), ki ima svojo zgodbo, CGP. 

Kamnik se je z zgodbo trniča dobro in razlikovalno pozicioniral, 

vendar pa so Okusi Kamnika še vedno preveč »projekt« in premalo 

»produkt«, ki živi na terenu in ki ustvarja prihode. Produkt potrebuje 

aktivno upravljanje, nadgradnjo v smeri dviga kakovosti in promocije, 

tudi med domačini. 

Aktivnosti za nadgradnjo produkta: 

1. Razviti zgodbo trniča v poldnevno doživetje (ki ga je mogoče 

kupiti). 

2. Umestitev Okusov Kamnika na vse večje kamniške prireditve. 

Na določenih (v celoti na 4 TOP destinacijskih prireditvah) morajo 

Okusi Kamnika postati edina ponudba v okviru dogodka.  

3. Hkrati se razvije nova kulinarična destinacijska prireditev (ena 

izmed TOP 4), ki izkorišča trend priljubljenosti kulinarike in 

povečuje prepoznavnost Okusov Kamnika.  

4. Dodatno razviti jedi in menije (tudi enostavne tipične jedi in jih 

predvsem približati turistom). 

5. Izvajanje delavnic oziroma izobraževanj za gostince (za 

motiviranje, da se Okusom Kamnika priključi več ponudnikov ter 

za dvig kakovosti ponudbe). 

6. Kamniške jedi je potrebno približati tudi lokalnim 

gospodinjstvom, saj bomo le tako jedi razširili tudi v širši prostor 

(ko bodo gostje tudi na obiskih jedli npr. kloštrsko kremšnito, bo 

le ta prišla do širše prepoznanih jedi). Promocija preko receptov 

lahko poteka tudi preko Kamničan-ke (stalna rubrika), brošur, 

spleta ...  

7. V pripravi jedi bi se morale prvenstveno uporabljati lokalne 

sestavine, s čimer bomo pospešili tudi kmetijstvo in druge 

panoge. Vzpostavitev zelene lokalne nabavne verige. 
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Kulinarični turizem v povezavi z lokalnimi kmeti in povezava 

gostincev ter skupen nastop do kmetov, s čimer bi lahko dosegli 

nižje cene in večji odkup.  

8. Vzpostaviti povezavo Okusov Kamnika s Firštovo mizo 

(navezava skozi Firštov golaž in izkoriščanje lokacije, kjer se 

nahaja Firštova miza, za vključitev v programe) – priprava 

koncepta in implementacija. 

9. Vzpostavitev Okusov Kamnika kot znamke kakovosti (Kamnik 

Quality) – kar je opredeljeno v okviru Prednostnega cilja 3, Ukrep 

15. Vzpostaviti standarde in komisijo za ocenjevanje jedi (primer 

dobre prakse Ljubljana Quality – znamka kakovosti, ki temelji na 

ocenjevanju na terenu na 2 leti). 

10. V destinacijske pakete vključiti ponudnike Okusov Kamnika (to 

opredeliti kot pogoj). 

11. Pripeljati jedi v kuhinje domačinov in na mize gostiln po 

Sloveniji – predvsem trnič in različne uporabe le-tega v slovenski 

kulinariki. Poskrbeti, da trnič in izročilo pastirstva na Veliki planini 

postane spomenik državnega pomena, nadalje pa tudi vpis v 

Unescovo dediščino (tudi s pomočjo večjih območij – npr. občine 

Kamniško-Savinjskih Alp). 

12. Trnič pripeljati na številna prodajna mesta v Sloveniji. 

Omejitve in 

tveganja 

Trenutno se v Sloveniji številne destinacije usmerjajo v kulinarični 

turizem, čeprav imajo le redke res pravi potencial in trg za to. 

Potrebno je biti drugačen, z jasnimi cilji in jasnim konceptom razvoja 

Okusov Kamnika. 

Prvi naslednji 

korak 

 Sestaviti projektno delovno skupino za KULINARIKO. 

 Na osnovi podanih smernic pripraviti 5-letni operativni program 

dela za produkt kulinarike (Okusi Kamnika). 
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7.4.3 Pomembni PODPORNI UKREPI na področju produktov 
 

7.4.3.1 UKREP 2.2: Trajnostni management destinacije 

 

POMEMBNO: Gre za izredno pomemben ukrep, ki prispeva k temeljnemu 

strateškemu cilju 2025 – da Kamnik postane najbolj trajnostna destinacija v 

Sloveniji. 

PREDNOSTNI CILJ 2 

UKREP 2.2  
(št. 7 v shemi SRM TK2025) 

Trajnostni management destinacije – po pridobitvi 

znaka Slovenia Green Destination delo po 

trajnostnem razvojnem načrtu (na osnovi poročila) 

Namen projekta Izboljšati trajnostno stanje destinacije po vseh ključnih 

indikatorjih trajnostnega razvoja oziroma trajnostnega turizma 

(kot so opredeljeni na globalni ravni) in vključitev destinacije v 

zelene trženjske kanale (tudi preko STO, ki vzpostavlja sistem 

trženja zelenih destinacij in produktov oziroma ponudnikov).  

Pričakovani rezultat 

projekta 

Kamnik postane prepoznaven po svojem trajnostnem delovanju 

med strokovnimi javnostmi, med splošnimi pa kot kakovostna 

zelena destinacija, ki vse bolj deluje po trajnostnih načelih.  

Aktivnosti Občina Kamnik je v letu 2015 pristopila v Zeleno shemo 

slovenskega turizma (ZSST), ki jo razvija STO z namenom 

pospeševanja trajnostnih praks v slovenskem turizmu (za 

izboljšanje konkurenčnosti in verodostojnosti obljube 

pozicijskega slogana Slovenija. Zelena. Aktivna. Zdrava). Kamnik 

je znak Slovenia Green Destination pridobil marca 2016. 

Pridobljeni znak je šele začetek kontinuiranega in strateškega 

dela na izboljšanju stanja (področja narava, okolje, identiteta in 

kultura, turizem in poslovanje ter destinacija in varnost). 

1. V letu 2016 in v prihodnjih letih je potrebno aktivnosti 

(akcijski načrt iz poročila ob pridobitvi ocene Slovenia 

Green Destination  – predlog izboljšav) vključiti v redni 

program dela ZTŠK in ga izvajati v partnerstvu z Občino 

Kamnik, saj številni ukrepi presegajo področje turizma. 

2. Delo s turističnimi ponudniki za ozaveščanje o pomenu 

trajnostnega poslovanja. Motiviranje ponudnikov za 

pridobivanje okoljskih certifikatov in spodbujanje razvoja 

zelenih produktov (ki se glede na danosti destinacije odvijajo 

v naravi, na trajnosten način). 
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3. Razvoj zelenih nabavnih verig (spodbujanje pridelovalcev na 

eni strani in ponudnikov na drugi). 

4. Vključitev pridobljene ocene v okviru naziva Slovenia Green 

Destination v trženje destinacije (preko kanalov ZTŠK ter 

preko STO). 

5. Spodbujanje razvoja novih zelenih produktov se vključi 

tudi v Ukrep 13 (= KAMtur pospeševalnik). 

6. Oblikovanje komunikacijske strategije, kako trajnostno 

delovanje komunicirati na trgu (na ravni destinacije in 

usmerjanje ponudnikov, kako naj to vključijo v svojo 

komunikacijo). 

Nosilec projekta ZTŠK. 

Partnerji Občina Kamnik – in celotna Zelena ekipa (ki je že vzpostavljena v 

okviru ZSST – projekta za pridobitev naziva Slovenia Green 

Destination). 

Načrtovana sredstva Vsako leto se naredi operativni načrt aktivnosti in njihovo 

vključitev v redni letni program dela ZTŠK. Priporočeno je, da se 

v podporo trajnostnim aktivnostim v obdobju do 2025 v okviru 

proračuna ZTŠK vloži vsaj 100.000 EUR oziroma 10.000 EUR 

letno, (v oceno niso vključeni projekti za trajnostno mobilnost in 

drugi trajnostno naravnani projekti s strani Občine Kamnik). 

Predvideno trajanje Začetek 2016 (marca 2016 pridobljen znak SLOVENIA GREEN 

DESTINATION) – in nato kontinuirano delo. 

Kazalnik 2015 2020 

Število certificiranih 

nastanitvenih ponudnikov 

1 6 

Zelena nabavna veriga  Ni podatkov V verigo so vključeni vsi 

gostinski ponudniki, ki 

nudijo Okuse Kamnika 

+ vsi certificirani 

nastanitveni ponudniki 

SLOVENIA GREEN 

PRODUCT (v letu 2016 šele 

v razvoju) 

0 4 
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7.4.3.2 UKREP 2.3: Povezovanje doživetij v pakete 

 

PREDNOSTNI CILJ 2 

UKREP 2.3  
(št. 8 v shemi SRM TK2025) 

Povezovanje doživetij destinacije v TOP 1, 2, 3 in 5-

dnevne pakete in vključitev v prodajne kanale. 

Namen projekta Povezati obstoječo ponudbo in pospešiti prodajo destinacije. 

Pričakovani rezultat 

projekta 

Oblikovani TOP destinacijski programi (pol-dnevni in dnevni 

obisk, 2-dnevni, 3-dnevni in 5-dnevni oddih v Kamniku), ki 

pomagajo pri pozicioniranju in še posebej prodaji destinacije. Gre 

za TOP (najbolj reprezentativne)  programe, ki se lahko nato 

nadalje prilagajajo ciljnim skupinam in posameznim 

povpraševanjem. 

Aktivnosti 1. Pregled vse obstoječe paketne ponudbe (destinacija, ključni 

ponudniki), analiza in oblikovanje ugotovitev, kot osnova za 

nadgradnjo – v sodelovanju s  ponudniki. Veliko je že 

pripravljenega, potrebno predvsem bolj sistematično 

predstaviti. 

2. V osnovi se razvije posamezna nekajurna doživetja, ki 

delujejo kot samostojen, zaokrožen produkt (neke vrste 

modularna doživetja, ki pa se nato sestavljajo v večurne in 

dnevne programe/izlete/oglede, z dodajanjem nastanitvenih 

opcij pa tudi večdnevne). Vsak ta modul mora imeti privlačno 

vsebino, nosilca – izvajalca, ceno, opredeljeno trajanje in 

ciljno skupino. 

3. Programe se nato vključi v ponudbo vseh nastanitvenih 

turističnih ponudnikov: cilj je, da vsak gost v svojem 

nastanitvenem objektu dobi informacijo, kaj se dogaja v 

destinaciji, kaj si je mogoče ogledati (organizirano ali 

individualno, kje je mogoče dobiti informacijo, kje/kdaj je 

odhod itd.).  

4. Destinacija tudi razvije (oziroma nadgradi, po potrebi 

izboljša obstoječe) vsaj 5 do 10 razlikovalnih 

incentive/team-building doživetij, ki nagovarjajo podjetja. 

5. Vsaj 3 dnevna doživetja/izlete je potrebno vključiti v 

prodajne kanale RDO Osrednja Slovenija (izleti v regiji) – da 

se aktivno tržijo tudi preko njih. 

6. V osnovi pa je ključna vzpostavitev organizacije in izvedbe 

teh paketov (ZTŠK oziroma agencije; možna alternativa je 

spodbuditi mlade preko KAMtur pospeševalnika, da se lotijo 

dejavnosti izvajanja programov – agencijske dejavnosti torej).  
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7. Priprava načrta za vključitev doživetij/paketov v 

distribucijske kanale (ponudniki v destinaciji, ZTŠK, Srce 

Slovenije, RDO Osrednja Slovenija, incoming agencije). 

8. Novo spletno mesto je vzpostavljeno na način, da si lahko 

turist sam sestavlja doživetje po meri (trgovina doživetij). 

Nosilec projekta ZTŠK. 

Partnerji Identifikacija zainteresiranih ponudnikov in njihova vključitev v 

pripravo modulu/paketov. 

Načrtovana sredstva 15.000 EUR za pripravo paketov, podporne aktivnosti v okviru 

rednega dela ZTŠK. 

Predvideno trajanje V letu 2017 vzpostavitev, vključno z zagotovitvijo izvedbe 

destinacijskih programov in vključitvijo v prodajne kanale, nato 

kontinuirano delo na razvoju in trženju. 

 

 

7.4.3.3 UKREP 2.4: Razvoj zgodb v doživetja (paketi) 

 

PREDNOSTNI CILJ 2 

UKREP 2.4  
(št. 9 v shemi SRM TK2025) 

Razvoj zgodb v obliki doživetij (ki se kupijo kot 

nekajurna doživetja/paketi) 

Namen projekta Izkoriščanje sodobnih trženjskih pristopov (zgodb) za oblikovanje 

zanimivih doživetij.  

Pričakovani rezultat 

projekta 

Vsaj 2 zgodbi Kamnika, ki sta pretvorjeni v zanimivo doživetje (ki 

ga je mogoče kupiti kot program – kar pomeni, da mora imeti 

razvito/vzpostavljeno ponudbo). Predlagamo, da se vzpostavita 

naslednji dve zgodbi kot produkt: Trnič in Veronika. 

Aktivnosti 1. Identifikacija zgodb (strategija kot krovno destinacijsko 

zgodbo opredeljuje ljubezensko zgodbo o  trniču). >>> Več v 

poglavju 8.4.4. 

2. Pretvorba zgodbe v doživetje (paket, ki vključuje ogled, 

znamenitost, kulinariko, neko doživetje …).  

3. Za vsako zgodbo se pripravi operativen razvojni načrt za 

oblikovanje produkta in za naprej tudi za razvoj ponudbe 

(gradi se obstoječih resursih, jih povezuje, hkrati pa tudi 

razvija/nadgrajuje). 

Nosilec projekta ZTŠK. 

Partnerji Identifikacija partnerjev po zgodbah. 

Načrtovana sredstva Potrebna sredstva se opredelijo v okviru operativnega 

razvojnega načrta. Produkt je mogoče vzpostaviti in na trg 
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ponuditi že na osnovi zdajšnjega stanja (brez infrastrukturnih 

vložkov) in v okviru zdajšnjih promocijskih kanalov, dodatni 

vložki pa so potrebni za vzpostavitev novih vsebin v okviru teh 

produktov. Razvojni načrt je osnova za iskanje finančnih sredstev 

in prijave na ustrezne razpisne vire. 

Predvideno trajanje 2016/2017 priprava načrta, vzpostavitev produktov 2018/2019. 

 

 

7.4.3.4 UKREP 2.5: Projekti podporne javne infrastrukture in projekti za oživljanje 

starega mestnega jedra 

 

PREDNOSTNI CILJ 2 

UKREP 2.5 
(št. 10 v shemi SRM TK2025) 

Projekti podporne javne (in druge) infrastrukture in 

projekti za oživljanje starega mestnega jedra 

Namen projekta Gre za najbolj kompleksen in investicijsko zahteven ukrep, ki 

predstavlja nujno osnovo za to, da je destinacija in še posebej 

staro mestno jedro bolj konkurenčna in privlačna za obisk – 

hkrati pa tudi bolj urejena in prijetna za bivanje. 

Staro mestno jedro bo živo toliko, kot bo v njem zanimivega za 

videti in kupiti. Če bodo to le prazne stare razpadajoče hiše, v njem 

ne bo ljudi. Če pa bo v njem veliko delujočih 

trgovin/lokalov/obratov/ zanimivosti, bo za obisk več zanimanja, 

posledično pa bo porastel tudi zaslužek prodajalcev in hiše se bodo 

lahko obnavljale. V tem trenutku obiskovalcev v mestu ni dovolj, da 

bi zapravili toliko, da bi se najemnikom pokrili vsi stroški. 

Delovanje na tem področju presega delovanje ZTŠK, zato je tu 

potrebno aktivno delo in partnerstvo z Občino Kamnik. 

Pričakovani rezultat 

projekta 

Bolj urejena destinacija in oživljeno staro mestno jedro – mesto, 

ki živi. 

Aktivnosti za 

ureditev destinacije 

in razvoj javne ter 

javne turistične 

infrastrukture 

 

Gre za projekte, ki 

niso »ozko« 

turistični, ampak 

predstavljajo tudi 

V okviru tega ukrepa prioritete se med Občino Kamnik, ZTŠK in 

drugimi partnerji usklajujejo in izvajajo projekti, kot so javne 

investicije v turistično infrastrukturo (izven pohodniških in 

kolesarskih oziroma tematskih poti – ki smo jih opredelili v okviru 

Ukrepa 6, v prioriteti 2 – PRODUKT) in ureditev destinacije/kraja, 

ki so sestavni deli programov dela na ravni občine. 

Ti projekti so vezani na investicije s strani Občine Kamnik, 

zasebnikov ter razvojne programe regije in območnega 

Razvojnega partnerstva središča Slovenije in vključujejo 

projekte, kot so: 
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izboljšanje kakovosti 

življenja za 

prebivalce. 

 

Zato jih navajamo kot smernice oziroma predloge, ki še niso 

oblikovani kot projekti/ukrepi, saj še nimajo identificiranih 

investicijskih virov in termina izvedbe. V obdobju do leta 2025 

te smernice predstavljajo osnovo za oblikovanje projektnih 

idej, v skladu z možno investicijsko dinamiko. 

 

1. Projekt vzpostavitve »Mestne plaže«. 

2. Ureditev in obnova starega mestnega jedra, fasad, 

vzpostavitev/razvoj urbanih elementov mest, kot so parki, 

klopi in drugi elementi urbanih ambientov. 

3. Ureditev, vzdrževanje in upravljanje javne turistične 

infrastrukture (tematske, učne, pravljične, kolesarske, 

pohodniške oziroma rekreacijske poti).>>>Več v produktnih 

načrtih v poglavju 7.4.2. 

4. Prenova oziroma razvoj športno-rekreacijske 

infrastrukture in objektov. Identificiran je zelo pomemben 

projekt gradnje pokritega olimpijskega bazena, kot 

dopolnitev obstoječe termalne ponudbe na lokaciji Term 

Snovik (Terme Snovik so identificirani kot zainteresiran 

zasebni investitor, vendar pa je za zaprtje finančne 

konstrukcije potrebno identificirati dodatne 

partnerje/investitorje, preučiti možne poslovne modele in 

partnerstva). 

5. Projekt vzpostavitve Muzeja planinstva. 

6. Projekt vzpostavitve ponudbe Plečnikovega dvorca. 

7. Električne polnilne postaje. 

8. Prenova delov ali stavb starega mestnega jedra s 

turističnimi vsebinami (javno-zasebno partnerstvo). 

9. Promocija in ozaveščanje okolja za vlaganja v turizem in 

prazne objekte kulturne dediščine (v sodelovanju z lastniki 

prek objave ponudbe objektov, izdelave in objave predštudij 

in alternativnih rešitev možne rabe le-teh).  

10. Drugi projekti na ravni občine, ki prispevajo k urejenosti 

destinacije. 

Aktivnosti za 

oživljanje starega 

mestnega jedra 

V letu 2013 je bil pripravljen osnutek Strategija razvoja in 

oživitve mestnega središča Kamnika za obdobje 2013 do 2020 

(Zavod Šajn, 2013), ki pa ni potrjen, kljub temu pa predstavlja 

za ukrep kakovostno vsebinsko osnovo. 
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Dokument opredeljuje ureditvene, logistične, programske in 

sistemske ukrepe, kot so: 

1. Ukrepi prenove in urejanja trgov 

2. Ukrepi prenove in urejanja ulic 

3. Ukrepi prenove in urejanja poljavnih prostorov 

4. Ukrepi prenove in urejanja zelenih površin 

5. Ukrepi vzpostavljanja virtualnega javnega prostora 

6. Ukrepi vzpostavljanja prireditvenega javnega prostora 

7. Ukrepi za urejanje tekočega prometa 

8. Ukrepi za urejanje mirujočega prometa 

9. Ukrepi za urejanje peš prometa 

10. Ukrepi za urejanje kolesarskega prometa 

11. Ukrepi za urejanje javnega prometa 

12. Ukrepi za urejanje povezav 

13. Ukrepi za urejanje rekreacijske osi 

14. Ukrepi za urejanje degradiranih urbanih območij 

15. Ukrepi za urejanje zasebnih grajenih objektov 

16. Ukrepi za urejanje javnih objektov 

17. Ukrepi za urejanje umeščanja novih stavb in objektov 

18. Ukrepi za razvoj urbane opreme 

19. Ukrepi za razvoj kulturne dediščine 

20. Ukrepi za razvoj programskih območij 

21. Ukrepi za upravljanje mestnega središča kot nakupovalnega 

središča (ponudbeni management) 

 

Dinamika izvajanja in vložena sredstva se vodijo preko 

razvojnih aktivnosti Občine Kamnik, v odvisnosti od sredstev 

in prioritet. 

Kaj je še pomembno v okviru tega ukrepa – podajamo 

smernice:  

 Uvedba spodbud za oživljanje ponudbe mestnega jedra v 

Kamniku prek postopne spremembe politike najemnin, 

celostne promocije ponudbe mesta in spodbud za naložbe v 

»hiše z namenom in dejavnostjo«, ki prispevajo h kakovostni 

in pestrejši ponudbi. 

 Dodatno je potrebno lastnike lokalov spodbuditi, da bodo 

imeli lokale polne in da jih ne bodo spreminjali v 

stanovanja. Delno je mogoče sofinancirati najemnino za 

določene dejavnosti, ki jih želimo imeti v mestu (če si npr. 
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želimo na Šutni samo določene dejavnosti; npr. rokodelce, 

oblikovalce, šivilje narodnih noš, izdelovalce nakita, slikarje, 

grafike, pivnice …, lahko za te dejavnosti sofinanciramo 

najemnino). S tem ukrepom bomo lokale približali 

najemnikom in potencialnim podjetnikom, kar bo tudi 

povečalo pretok ljudi in potrošnjo.  

 Dogodki naj bodo umeščeni med lokale, da bodo gostinci, 

ki celo leto delujejo v Kamniku s pomočjo le teh lažje 

preživeli. 

 Pred lokali se ob večjih dogodkih predstavijo domači 

razstavljavci. 

 Najem stojnice za degustacije pred lokali naj se poceni, saj 

bodo le-ti, ki bodo imeli stojnice in dogodke dajali življenje in 

vsebino temu prostoru. 

 Prednost pri postavitvi stojnice ob večjih dogodkih naj 

imajo pred svojimi lokali sedanji najemniki, ne pa drugi, ki 

jim tako zaprejo vhode. 

 Dogodki in vsebine v starem mestnem jedru naj se začnejo 

celostno oglaševati. Da bodo ljudje začeli prihajati v mesto. 

Naj Šutna postane – »butična nakupovalna Šutna« in naj se 

uvede kupon ugodnosti za trgovine v starem mestnem jedru. 

 Za oživitev starega jedra se organizirajo manjši 

promocijsko-prodajno-pospeševalni dogodki, kot so Sejem 

obrti in podjetništva, Sejem stare obrti in umetnosti, Pozdrav 

pomladi, Eko tržnica … 

 Dnevi odprtih vrat. 

Nosilec sklopa Občina Kamnik. 

Partnerji ZTŠK in drugi partnerji po projektih. 

Predvideno trajanje Postopna implementacija 2016 do 2025. 

 

7.4.3.5 UKREP 2.6: Trajnostna mobilnost 

 

PREDNOSTNI CILJ 2 

UKREP 2.6  
(št. 11 v shemi SRM TK2025) 

Trajnostna mobilnost 

Namen projekta Izboljšati trajnostno mobilnost v občini – za potrebe lokalnih 

prebivalcev in turistov. Gre za izredno kompleksno, temeljno 

področje delovanja, ki presega turistično dejavnost in predstavlja 

eno temeljnih razvojnih delovanj Občine Kamnik. 



TURIZEM KAMnik2025 
 

Stran 85 od 181 
 

Pričakovani rezultat 

projekta 

Z vidika turizma je potrebno uvajati posamezne »mehke« 

ukrepe, ki povečujejo trajnostno mobilnost in prispevajo k 

verodostojnosti obljube zelene destinacije. Destinacija potrebuje 

rešitve, ki bodo prijazne do potreb oseb, ki pripotujejo v 

destinacijo brez avtomobila, ter  do pohodnikov in kolesarjev. 

Stanje Občina Kamnik je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje 

operacij »Celostne prometne strategije«  (ki ga je v letu 2015 

objavilo Ministrstvo za infrastrukturo) pridobila sredstva za 

izdelavo celostne prometne strategije iz naslova področja 

ukrepov trajnostne mobilnosti – na tej osnovi se v letu 2016 

pristopi k izdelavi Celostne prometne strategije, ki bo 

opredelila ukrepe. 

Ključne aktivnosti – 

ki so pomembne z 

vidika turizma, 

vendar pa bodo 

aktivnosti 

opredeljene skozi 

novo Strategijo 

prometne ureditve 

Potrebno pripraviti načrt trajnostne mobilnosti, ki naj pokrije 

naslednje:  

1. V prvi vrsti se preuči dosedanje delovanje povezovalnega 

Kamnikbusa (ki je s 1. 1. 2016 ukinjen) – in na osnovi 

ugotovitev predlaga izboljšanje delovanja ter ponoven (vsaj v 

sezonah) zagon. 

2. Javni prevozi. 

3. Transferi in alternativne oblike mobilnosti. 

4. Informiranje in promocija zelene mobilnosti. 

5. Spodbujanje in pospeševanje rabe javnega prevoza 

(spodbude, popusti za turiste, ki pridejo v destinacijo z javnim 

prevozom, ali pa na recepciji v času bivanja pustijo svoj ključ).  

6. Prometni režimi in parkiranje ter infrastruktura za 

umirjanje in upravljanje prometa.  

7. Infrastruktura za pohodnike in kolesarje. 

8. Možnost prevoza koles (z avtobusom, nihalko na Veliko 

planino). 

Nosilec projekta Občina Kamnik. 

Partnerji ZTŠK in identificirani partnerji. 

Predvideno trajanje Aktivno delo 2016 do 2025 (+) 
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8. TRŽENJSKA STRATEGIJA 
 

8.1 Izhodišča 
 

Trženje predstavlja eno od štirih prioritet delovanja.  

PROBLEMATIKA – kratek povzetek  

Destinacija je trenutno v precejšnji meri prepoznavna kot izletniška destinacija, manj 

(oziroma v  omejenem obsegu – predvsem skozi aktivnosti Term Snovik) pa destinacija 

za stacionarni (aktivni) oddih.  

Glavna problematika je vezana na premajhen obseg nočitev, premajhno zasedenost in 

hkrati preveliko sezonskost.  

KLJUČNI IZZIV NA PODROČJU TRŽENJA 

Ključni izziv je, izboljšamo ključne turistične kazalnike v občini Kamnik, s poudarkom na 

večanju števila stacionarnih gostov in krepitvi pred in posezone. 

S trženjsko strategijo iščemo odgovore na vprašanja:  

1. kako izboljšati prepoznavnost destinacije, 

2. kako okrepiti razumevanje ponudbe, ki jo destinacija nudi – skozi to pa povečanje 

povpraševanja, 

3. kako skupaj s ponudniki oblikovati in izvesti optimalen promocijski splet, 

4. kako povečati vse ključne turistične kazalnike (nočitve, prihodi, zasedenost, 

prihodki). 

 

8.2 Cilji in kazalniki na področju trženja, kot izhajajo iz SRM 

TK2025 
 
 

PREDNOSTNI CILJ 1 

Povečati prepoznavnost in obisk Kamnika 

PRIČAKOVANI REZULTAT 

Kamnik postane prepoznavna destinacija, jasno pozicionirana kot 

(Ljubljani najbližja) aktivna in vitalna alpska destinacija – kar vodi k rasti 

obiska, širitvi sezone in izboljšanju zasedenosti. 

KAZALNIK 1.1 Povečanje števila nočitev 4 do 7 % letno. 

KAZALNIK 1.2 Povečanje zasedenosti (3 % letno). 
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KAZALNIK 1.3 Povečanje števila nočitev izven 2 osrednjih poletnih mesecev (6 

% letno). 

KAZALNIK 1.4 Ohranitev in rahlo povečanje povprečne dobe bivanja na 2,71. 

KAZALNIK 1.5    1 celostna promocijska kampanja na leto. 

KAZALNIK 1.6 Odličen spletni portal, ki letno beleži 10-odstotno rast obiska. 

SMERNICE – 

KONCEPT DELA 

 

 

1. Krepimo znamko (navznoter do ponudnikov in prebivalcev in 

navzven do turistov). 

2. Znamko pretvarjamo v učinkovita in kreativna sporočila 

(vizualna in verbalna). 

3. Razvita imamo učinkovita trženjska infrastrukturna orodja, 

poudarek na sodobni digitalni platformi. 

4. Izvajamo optimalen miks klasičnih in digitalnih orodij in vsaj 1 

zaokroženo kampanjo letno. 
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8.3 Ključne trženjske opredelitve 
 

8.3.1 Tržno pozicioniranje 
 

POTREBNO JE UVODNO POJASNILO GLEDE ODNOSA MED VIZIJO IN TRŽNIM POZICIONIRANJEM: 

V viziji smo opredelili, kaj želimo na področju turizma doseči (kje bo Kamnik 2025 z razvojnega vidika), 

tržno pozicioniranje pa opredeli način, kako želimo, da ciljni trgi in segmenti vidijo Kamnik kot turistično 

destinacijo, v odnosu do konkurenčnih destinacij. Tukaj je izpostavljen vidik turista. 

 

Tržno pozicioniranje smo oblikovali na naslednji način: 

→ PRVI KORAK: Kaj ima destinacija Kamnik, katere so glavne značilnosti ponudbe = 

naše ključne prednosti in značilnosti. 

→ DRUGI KORAK: Kaj pričakujejo ciljni obiskovalci. 

→ TRETJI KORAK: Kaj je tisto, kar imamo drugačnega, na čemer lahko gradimo 

razlikovanje od drugih (konkurenčnih) destinacij. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

= TRŽNO POZICIONIRANJE, 

ki odgovarja na vprašanje, kako nas bodo videli ciljni obiskovalci. 
 

 

PRVI KORAK: Kaj ima destinacija Kamnik, katere so naše ključne prednosti? 
 

1. V PRVI VRSTI: Velik kontrast med ponudbo srednjeveškega mesteca Kamnik in 

pristno naravo Kamniško-Savinjskih Alp. 

2. Srednjeveško mesto z bogato dediščino, umeščeno v naročje Kamniško-Savinjskih 

Alp, z raznovrstno turistično ponudbo in aktivnostmi. 

3. Velika planina, edinstvena planota s pastirskim naseljem (edinstvena pastirska 

arhitektura). 

4. Menina planina, prostrana gozdnata kraška planota, za katero vlada vse večje 

zanimanje. 

5. Bogata Plečnikova dediščina (Kamnik in okolica). 

6. Rojstno mesto Rudolfa Maistra, slovenskega generala. 

7. Terme Snovik, Ljubljani najbližje terme in najvišje ležeče terme v Sloveniji.  

8. Arboretum Volčji Potok, največji botanični vrt v Sloveniji. 

9. Holistični center zdravja v Naravnem zdravilnem gaju Tunjice, ki velja za edino točko 

v Sloveniji z znanstvenimi dokazi o zdravilnih učinkih na različna bolezenska stanja in 

živo vodo z izjemno energijsko močjo. 

10. Izviri vitalnosti: naravna zdravilna termalna voda in živa voda z energijsko močjo. 
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11. Golf igrišče z 18 luknjami. 

12. Raznolike pohodniške in kolesarske poti. 

13. Prepoznavne tradicionalne prireditve. 

14. Bližina Ljubljane in bližina mednarodnega letališča – osrednja in ugodna lega za 

odkrivanje regije in Slovenije. 

15. Povezanost s Savinjsko dolino (Logarsko dolino). 

 

DRUGI KORAK: Kaj so pričakovanja ciljnih skupin (obstoječih in potencialnih)? 

 

1. Preprosta dostopnost do destinacije (urejen, povezan/kar najbolj neposreden 

dostop, parkirišča, dobre ceste, označenost – gre za fizično označenost na terenu, pa 

tudi preprosto komuniciranje lokacije na spletu). 

2. Kakovostna ponudba, vezana na primarni motiv prihoda ter  kakovostna in raznolika 

dodatna destinacijska ponudba – aktivnosti, ogledi/izleti, zabava, kulinarična 

ponudba … Pričakujejo, da se v destinaciji nekaj dogaja. 

3. V mestnem jedru pričakujejo živahno dogajanje oziroma urejeno in živo staro 

mestno jedro (lokali, ponudba trgovinic, spominki, gostinska ponudba, več privlačnih 

motivov za obisk, zvečer tudi možnost »iti nekam«). 

4. Jasne namige, kaj si je vredno ogledati, doživeti (»koncepti TOP 5«). 

5. Kakovostne informacije (kakovosten spletni portal destinacije in ponudnika). 

6. Čisto in urejeno okolje, ohranjena naravna in kulturna krajina, urejena počivališča, 

klopi, koše za smeti. 

7. Usmerjevalni sistem in interpretacijske table. 

8. Dostopnost do posameznih turističnih točk (označenost, parkirišče). 

 

TRETJI KORAK: Kaj je tisto, kar imamo drugačnega, na čemer lahko gradimo 

razlikovanje od drugih (konkurenčnih) destinacij? 

 

Iz prvega koraka smo izbirali tisto, kar je drugačnega, razlikovalnega: 

1. Destinacija močnih kontrastov (srednjeveško mestece in Kamniško-Savinjske Alpe). 

2. Aktivna vitalna celoletna alpska destinacija. 

3. Destinacija, kjer si dediščina in narava podajata roko. 

 

Kako se Kamnik pozicionira? Prikazujemo v shemi na naslednji strani. 
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V nadaljevanju je podan koncept tržnega pozicioniranja – in ne slogan. Koncept se v izvedbeni fazi 

pretvarja v kreativne verbalne rešitve (in slogan). 

Shema 11: Tržno pozicioniranje Kamnika 

Kamnik 
Kamniško-Savinjske 

Alpe

Privlačno srednjeveško 
mestece z izjemno 

dediščino, v naročju 
Kamniško-Savinjskih Alp.

Pristna in vitalna 
alpska aktivna doživetja v 

naročju Kamniško-
Savinjskih Alp 

Edinstvena sinergija kontrastov 
med srednjeveškim mestecem Kamnik in 

neokrnjenim naravnim okoljem Kamniško-Savinjskih Alp, 
ki ju od nekdaj povezuje ljubezenska zgodba trniča.  

               
Ljubljani najbližja destinacija za aktivni alpski oddih, ki nudi zaokrožena doživetja term, edinstvene 

dediščine, raznolikih aktivnosti po meri posameznika, 
pristnih Okusov Kamnika in številne točke za odkrivanje. 

Dostopna in celoletna. 

USP:
Velika planina

Prepoznavna 
veduta: 
Kamniško 
sedlo

USP:

Staro mestno 
jedro Kamnika 
s prepoznavno 
veduto Malega 
gradu

Destinacija v naročju planin, 
kjer si dediščina in narava podajata roko. 

V vas prebudi vitalnost*.

* Željo in energijo biti aktiven, odkrivati, se poglobiti vase in najti notranjo moč. 

Kontrasta poveže 
ljubezenska zgodba trniča.

TRŽNO POZICIONIRANJE DESTINACIJE

 

 

Premik v pozicioniranju gre od nediferencirane izletniške ali stacionarne destinacije v 

smeri razvoja destinacije kot zaokrožene destinacije za aktivni (alpski termalni) oddih, 

ki v obiskovalcu prebudi željo in energijo po odkrivanju, vračanju k sebi in po 

aktivnostih. 
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8.3.2 Strategija geografskih trgov, ciljnih segmentov in promocijskih orodij 
 

Cilji so opredeljeni do leta 2020, ko se naredi njihova evaluacija in oblikuje cilje do 2025. 
 

8.3.2.1 Domači trg 
 

TURISTIČNI KAZALNIKI 

Danes Cilj 2020 (kvantitativni cilji so opredeljeni do leta 

2020, ko se naredi evaluacija rezultatov in na 

ugotovitvah zastavijo cilji do 2025) 

Nočitve: 19.457 

Prihodi: 9.080 

 

Domači gostje predstavljajo 

v Kamniku 43,04 % 

prihodov, ustvarijo pa 

zaradi krajše povprečne dobe 

bivanja manjši delež nočitev 

(34,99 %).  

 

Indeks nočitev domači 

gostje 2015/2008: 93,75 

 

PDBi: 2,14 dni 

V destinaciji je povprečna 

PDB: 2,64 dni 

Indeks nočitve 2020/2015: 120  

 
Gibanje trga do 2020: 
 Destinacija ima za stacionarno bivanje predvsem 

priložnosti na tujih trgih, vendar tudi domači trg 

ostaja pomemben, tako za stacionarni turizem kot 

za dnevne obiske. 

 Domače prenočitve rastejo po 3 do 4-odstotni letni 

rasti in v letu 2020 znašajo 23.350. 

 To pomeni, da leta 2020 predstavljajo 32,158 % 

nočitev (torej manjši delež kot 2015, ko je bil 35 %, 

ker bodo bolj rasle tuje nočitve zaradi bolj aktivne 

internacionalizacije in zaradi trenda upada domačih 

gostov v Sloveniji). 

 Cilj je zadržati povprečno dobo bivanja oziroma 

jo povečati na okvirno 2,20 dni, povečanje ni 

realno. 

PRODUKTI 

Danes Cilj 2025 

Dnevni obiski: 

 Rekreacija, z malo 

potrošnjo. 

 Kopanje, wellness. 

 Prireditve. 

Stacionarni obisk 

 Aktivni oddih v naravi. 

Dnevni obiski: 

 Povečati potrošnjo gostov na dnevnih izletniških 

obiskih, ki so v prvi vrsti rekreativne narave 

(gostinska ponudba). 

 Okrepiti kopanje in wellness in ga v večji meri 

povezati še z dodatnim obiskom Kamnika (oziroma 

drugih točk). 

 Okrepiti organizirane skupine na vodenih 

programih. 

 Okrepiti družine na dnevnih izletih. 
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 Prireditve. 

Stacionarni obisk 

 Okrepiti aktivni oddih v naravi. 

 Okrepiti družinske počitnice. 

NAČIN POZICIONIRANJA na domačem trgu 
Na domačem trgu delamo tako na krepitvi privlačnosti Kamnika kot izletniške 

destinacije (krepitev produktov, ki so vezani na zgodbe in ki ustvarjajo potrošnjo);  

pri tem je poudarek na družinah. Ob tem delamo na pozicioniranju Kamnika kot 

zaokrožene, prijetne destinacije v naročju Kamniško-Savinjskih Alp, ki nudi vse za 

prijeten aktiven oddih, zelo prijazen družinam. 

CILJNE SKUPINE 

DNEVNI obiskovalci  

(nekajurni, poldnevni in celodnevni obiski) 

STACIONARNI obiskovalci  

(ki ustvarijo vsaj 1 nočitev) 

Geografsko:  

 Domačini – občina 

 Regija 

 Druge slovenske regije Slovenije. 

Geografsko:  

 Druge slovenske regije.  

 

1. Celodnevni organizirani izlet 

(ogledi, kulinarika) (= organizirane 

skupine, še posebej upokojenska 

združenja) 

2. Kopanje (= starejši in mlajši pari, 

družine) 

3. Izlet s kopanjem (ob kopanju še 

kakšna zanimiva točka/ogled 

oziroma doživetje (= starejši pari, 

družine) 

4. Kolesarjenje (= kolesarji, različni 

segmenti) 

5. Pohodništvo (= rekreativci, različni 

segmenti) 

6. Sprehod v naravi (npr. Arboretum – 

družine, pari) 

7. Naravoslovni dnevi (= osnovne šole) 

8. Team-building (= podjetja)  

9. Seminarji, konference, poslovna 

srečanja (= podjetja)  

10. Poroke 

11. Študijsko potovanje (= strokovne 

skupine, podjetja) 

1. Aktivni oddih (= družine, aktivni pari 

srednjih let in aktivni upokojenci) 

2. Aquafun/vodna zabava (= družine) 

3. Kopanje v termah (= upokojenci) 

4. Poroke (= manjša skupina slavljencev 

ali za bivanje vsaj poročni par) 

5. Seminarji, konference, poslovna 

srečanja (= podjetja) 
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12. Prireditve (= domačini in okoliški 

prebivalci, druge regije) 

13. Golf (= golf igralci) 

14. Ribolov (= ribiči) 

15. Holistično zdravljenje. 

STRATEGIJA NA DOMAČEM TRGU 
PROMOCIJA DO 

INDIVIDUALNEGA 

KUPCA (B2C) 

Na domačem trgu so trženjske aktivnosti večinoma usmerjene 

na individualnega/končnega kupca (B2C). Le-ta prihaja v lastni 

režiji, informacije v največji meri išče preko interneta.  

Dobro se odziva na dogodke (pomembna je kakovostna in 

pravočasna informacija, promocija) in na konkretne akcije 

pospeševanja prodaje (posebne ponudbe). Z njim je potrebno 

stalno komunicirati, graditi prepoznavnost, informirati o novostih, 

komunicirati skozi zgodbe in dajati motive za obisk (pomembne so 

PR aktivnosti v domačih medijih in prisotnost na družbenih 

omrežjih – kjer pa potrebujejo vsebino in ne klasično oglaševanje). 

ZAOKROŽENA 

PROMOCIJSKA 

KAMPANJA 

(Vsaj) 1-krat letno se skupaj s ključnimi ponudniki izpelje ena 

zaokrožena kampanja, ki predstavlja konkretne ponudbe, namige 

in motive za prihod. 

DIGITALNA 

PRISOTNOST 

Temeljna strategija za domači trg je digitalna: osnova je (1) 

vsebinsko in tehnično odlična destinacijska spletna stran, (2) 

aktivna prisotnost na nekaj družbenih omrežjih, (3) delo na 

vsebinah (content marketing). 

ORGANIZIRANE 
SKUPINE 

Pomemben segment, do katerega je potrebno pristopiti 

aktivno. Gre za upokojenska združenja, osnovne šole in vrtci ter 

druge organizirane skupine. 

Pri organiziranih skupinah je pomembno, da do njih pristopi 

destinacija, organizirano, in ne vsak ponudnik posebej. Destinacija 

za nagovarjanje tega trga nujno potrebuje dobre 

dnevne/poldnevne izlete, različne teme in ciljne skupine (>>> 

Opredeljeno v okviru Ukrepa 08). 

DOMAČINI Zelo pomembna ciljna skupina so domačini (prebivalci občine). 

Šele takrat, ko sami sprejmejo ponudbo, ki jo ponuja njihov kraj 

(kolesarske in pohodne poti, sprehodi po mestu, kopanje, 

kulinarika …), lahko rečemo, da dobi nek kraj pravi utrip in je s tem 

tudi privlačnejši za turiste. 

PROMOCIJSKA ORODJA/AKTIVNOSTI 

1. Temelj so kakovostna trženjska infrastrukturna orodja: destinacijski portal. 

2. Izdelani organizirani programi po meri ciljnih skupin (za upokojenska in druga 
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združenja, team-building programi za podjetja, za šole in vrtce). 

3. Aktivna prisotnost na družbenih omrežjih (potrebno upoštevati specifičnost 

domačega gosta). 

4. Izkoriščanje prireditev v destinacij in bližnjih destinacijah (npr. Srce Slovenije) za 

predstavitev ponudbe (majhna premična stojnica, informator). 

5. Udeležba na dveh do treh sejmih letno (v drugih regijah) – skupaj s ponudniki. 

6. Izvedba ene zaokrožene promocijske kampanje na leto, skupaj s ponudniki – 

predstavitev konkretnih ponudb. 

7. Aktivno delo z domačimi novinarji (sporočila za javnost, vsaj 1 krat letno novinarska 

konferenca, 1 študijsko potovanje na leto – skozi zgodbe). 

8. Dnevni odprtih vrat (ki so tudi za tuje obiskovalce) – posebni dogodki, popusti.  

9. Vključevanje KAMtur ambasadorjev. 

10. Aktivno komuniciranje s prebivalci (preko občinskih glasil in kanalov). 

11. Newsletter – aktivno delo na širjenju baze naročnikov. 

12. Pridobivanje kontaktov (nagradne igre za bazo kontaktov). 

13. Izkoriščanje PR kanalov STO (TTA in newsletter). 

 

8.3.2.2 Tuji trgi 
 

TURISTIČNI KAZALNIKI 

Danes Cilj 2020  (kvantitativni cilji so opredeljeni do leta 2020, 

ko se naredi evaluacija rezultatov in na ugotovitvah 

zastavijo cilji do 2025) 

Danes  

Nočitve: 36.333 

Prihodi: 12.092 

 

Tuji gostje predstavljajo v 

Kamniku 56,95 % prihodov, 

ustvarijo pa zaradi daljše 

povprečne dobe bivanja večji 

delež nočitev ev (65,12 %).  

 

Indeks nočitev tuji gostje 

2014/2008: 106,54 

 

PDB: 3,00 dni 

V destinaciji je povprečna 

PDB: 2,69 dni 

Indeks nočitve 2020/2015: 147 

 
Gibanje trga do 2020: 
 Destinacija se mora za rast nočitev v prvi vrsti 

aktivneje usmeriti na tuje trge.  

 Ob tem pa tudi krepiti skupine/individualne goste, ki 

so že v Sloveniji. 

 Tuje nočitve rastejo po 4 do 7-odstotni letni rasti in v 

letu 2020 znašajo 49.203. 

 To pomeni, da leta 2020 predstavljajo 67,81 % 

nočitev. 

 Cilj je zadržati oziroma malo povečati povprečno 

dobo bivanja na okvirno 3,10 dni, večje povečanje ni 

realno. 
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GEOGRAFSKI TRGI  

Danes Cilj 2025 

Prvih 10 trgov: 

Izrael, Nizozemska, Srbija, 

Italija, Nemčija, Madžarska, 

Hrvaška, Češka republika, 

Avstrija, Belgija 

 

(v letu 2015 predstavljalo 

80,25 % tujih nočitev)  
Prvi trg opravi 5.920 nočitev, 10. pa 

1.385. Vsi ostali, ki sledijo, so 

izredno razpršeni in prispevajo od 

nekaj sto do nekaj deset nočitev. 

Kateri so naši cilji trgi? 

1. Nizozemska in Belgija (nadalje krepiti) 

2. Srbija in Hrvaška (nadalje krepiti) 

3. Italija (povrniti vsaj na stanje iz leta 2008) 

4. Nemčija (obrniti rast navzgor) 

5. Avstrija (nadalje krepiti) 

6. Češka republika (trend ponovno obrniti navzgor) 

7. Izrael (nadalje izkoriščati oziroma krepiti dober trend) 

 

PRODUKTI 

Danes Cilj 2025 

Dnevni obiski  

 Organizirani programi 

ogledov Kamnika in 

Velike planine (nekajurni 

izleti); (večinoma tuji 

gostje, ki bivajo v 

Ljubljani). 

Stacionarni obisk 

 Aktivni oddih. 

Dnevni obiski: 

 Okrepiti organizirane skupine (iz Ljubljane) na vodenih 

programih. 

 Okrepiti individualne prihode tujih gostov, ki bivajo v 

drugih destinacijah (regija in Gorenjska ter Savinjska 

dolina). 

Stacionarni obisk 

 Nadalje krepiti aktivni oddih. 

 Okrepiti primarni motiv zaradi lege, ki omogoča 

odkrivanje regije in Slovenije. 

 Doseči, da se prireditve prodajajo kot 2 do 3-dnevni 

paket. 

NAČIN POZICIONIRANJA na tujih trgih 
(Ljubljani najbližja) aktivna alpska termalna destinacija, ki nudi ki nudi zaokrožena 

doživetja term, edinstvene dediščine, raznolikih aktivnosti po meri posameznika, 

pristnih Okusov Kamnika in številne točke za odkrivanje (v destinaciji in širše). 

CILJNE SKUPINE 

DNEVNI obiskovalci  

(nekajurni, poldnevni in celodnevni obiski) 

STACIONARNI obiskovalci  

(ki ustvarijo vsaj 1 nočitev) 

1. Organizirani programi (ogledi, 

kulinarika) (= organizirane skupine iz 

Ljubljane) – prodaja preko Turizma 

Ljubljana 

2. Individualni obiski destinacije (= tuji 

turisti, ki so že v Sloveniji in iščejo 

1. Aktivni oddih (= družine, aktivni pari 

srednjih let in aktivni upokojenci) – 

aktivnosti in odkrivanje  

2. Golf 

3. Ribolov 
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zanimive kraje) 

STRATEGIJA NA TUJIH TRGIH 
Pri oblikovanju strategije upoštevamo dejstvo, da ima destinacija nekaj močnejših 

turističnih ponudnikov, ki so na trgu prisotni sami (vsak od večjih ponudnikov v 

destinaciji pa ima precej specifične trge/ciljne skupine), zmogljivosti pa so omejene 

zaradi česar je smiselno aktivnosti na trgih izvajati skupaj/usklajeno. Manjši ponudniki 

(z nekaj sobami) so prisotni na tujih trgih preko ZTŠK kanalov in preko OTA (on-line 

rezervacijskih sistemov, kot je Booking.com). 

DIGITALNA 

PRISOTNOST 

Temeljna promocijska strategija je digitalna: osnova je res  

(1)kakovostna (vsebinsko in tehnično) destinacijska spletna stran, 

(2) aktivna prisotnost na nekaj družbenih omrežjih, (3) delo na 

vsebinah (content marketing) in (4) digitalni marketing – 

oglaševanje.  

ZAOKROŽENA 

PROMOCIJSKA 

KAMPANJA ZA 

TUJE 

OBISKOVALCE 

1-krat letno (poletna sezona) se skupaj s ključnimi ponudniki 

izpelje ena zaokrožena kampanja, ki k obisku motivira tuje 

turiste, ki so že v Sloveniji (uporabiti izsledke v letu 2014 izvedene 

ankete med tujimi gosti na terenu in analizo preteklih dveh podobnih 

kampanj). 

ORGANIZIRANE 
SKUPINE 

Pomembno priložnost predstavlja sodelovanje v okviru RDO 

Osrednja Slovenija in sistem spletne trgovine doživetij – kjer so 

na www.visitljubljana.com v prodajo vključeni tudi izleti po 

regiji (seveda mora destinacija zagotoviti izvajalca programa). 

PROMOCIJSKE 

AKTIVNOSTI NA 

TUJIH TRGIH V 

PODPORO 

PONUDNIKOM 

V okviru Ukrepa 03 smo predlagali vzpostavitev operativne 

promocijske skupine, ki redno vsako leto načrtuje letni 

izvedbeni promocijski načrt (sejmi, borze, workshopi, delo z 

agenti – podpora za vključitev destinacije v kataloge 

organizatorjev potovanj, oglaševanje itd).  

PROMOCIJSKA ORODJA/AKTIVNOSTI 

1. Temelj so kakovostna trženjska infrastrukturna orodja: destinacijski portal. 

2. Izdelani večdnevni programi in TOP destinacijska dnevna doživetja po meri ciljnih 

skupin. 

3. Aktivna prisotnost na družbenih omrežjih (potrebno upoštevati specifičnost tujega 

gosta). 

4. Oblikovanje optimalnega spleta orodij skupaj s ponudniki: sejmi, borze, workshopi, 

delo z agenti – podpora za vključitev destinacije v kataloge organizatorjev potovanj, 

oglaševanje itd. 

5. Standardizacija trženja na sejmih (enotna uporaba promocijskega materiala in 

značilnih predmetov, enotne uniforme, degustacijski program). 

6. Izvedba ene zaokrožene promocijske kampanje na leto, skupaj s ponudniki, ki 

nagovarja tuje turiste, ki so že v Sloveniji. 
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7. Aktivno delo s tujimi novinarji (preko kanalov STO in Turizma Ljubljana). 

8. Študijska potovanja za tuje organizatorje potovanj. 

9. Študijska potovanja za novinarje (skupine in individualna, blogerji; delo v 

sodelovanju s STO in Turizmom Ljubljana). 

10. Dnevi odprtih vrat (ki so tudi za tuje obiskovalce) – posebni dogodki, popusti.  

11. Vključevanje KAMtur ambasadorjev. 

12. Newsletter (prilagojen tujim turistom). 

13. Vključevanje novic v PR/newsletter kanale preko STO. 

14. Pomoč manjšim nastanitvenim ponudnikom – kjer je to potrebno, da svojo 

ponudbo vključijo tudi v OTA sisteme (on-line rezervacijske sistem, kot je 

Booking.com). 
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8.3.3 Destinacijska znamka 
 

V analitičnem delu smo povzeli stanje na področju znamke (>>> Priloga – na koncu 

dokumenta, poglavje 6.7). 

Krovna destinacijska znamka 

 

Krovna turistična tržna znamka destinacije Kamnik ostaja obstoječa znamka  

To ni turistična znamka, to je znamka tudi za področje športa, kulture, gospodarstva. 

(Kamnik je ime, Mali grad je simbol, Kamniško sedlo je veduta) 

 

Glede na koncept tržnega pozicioniranja se predlaga, da se v znamko                                      

(kot sestavni del znaka) umesti: 

Kamniško-Savinjske Alpe 

(ne kot slogan, zgolj kot geografsko opredelitev; slovenska in tuje različice; medtem ko se 

slogan lahko komunicira na ravni copy-wiritinga – kreativnih sporočil) 

S tem destinacijo umestimo v naročje Alp – Kamniško Savinjskih Alp in podpiramo 

komuniciranje kontrastne ponudbe zgodovinskega mesta in narave. Hkrati je 

enostavno, razumljivo in destinacijo jasno umestiti.  

Tudi tujcem bo razumljiva povezava med imenom kraja Kamnik in imenom Alp. 

SMERNICE – AKTIVNOSTI 

1. Nadgradnja priročnika CGP/brand boo-a, v skladu s pozicioniranjem destinacije – 

kot je že opredeljeno v Ukrepu 01 (oblikovanje tiskanega majhnega folderja, ki 

komunicira zgodbo znamke, na kreativen način, drugače kot klasični prospektni 

materiali). 

2. Znamko aktivno vključiti v vso komuniciranje na ravni občine in na ravni 

ponudnikov, na osnovi jasnih pravil (predlog, da se vključi v pogodbo, ki jo podpišejo 

člani Partnerske mreže – Ukrep 17).  

3. Dodelava kreativnega komuniciranja znamke (nove fotografije, prepoznavna modra 

in zelena barva, tipografija itd, verbalna sporočila). 
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UPRAVLJANJE ZNAMKE 

→ Lastnik in upravljavec destinacijske znamke je Zavod za turizem in šport v občini 

Kamnik. 

→ Cilj upravljanja je široka, pravilna, konsistentna in učinkovita uporaba znamke, ki bo s 

trgom komunicirala na profesionalen, kreativen in dosleden način. 

→ Orodje za to je Priročnik CGP/Brand book in tiskani folder znamke skozi zgodbo 

(Ukrep 01).  

→ Ko se vzpostavlja produktna znamka kakovosti (Ukrep  15), je potrebno vzpostaviti 

jasno povezavo in odnos do krovne znamke. 

→ Klasične produktne znamke (po produktih) niso načrtovane (kot je primer produktne 

znamke v Dolini Soče – Festivalley). 

 

 

8.3.4 Destinacijska zgodbarska piramida 

 
V komuniciranje destinacije želimo aktivneje vnesti koncept zgodbarjenja. Naloga 

strategije je opredelitev krovne oziroma temeljne zgodbe za Kamnik kot turistično 

destinacijo, ki pomaga graditi krovno prepoznavnost destinacije, ter vzpostavitev odnosov 

do zgodb na nižjih ravneh (oblikovanje piramide zgodb). 

 

Piramida zgodb za Kamnik kot turistično destinacijo  

Piramida zgodb je sestavljena iz treh ravni: 

1. KROVNA RAVEN = KROVNA ZGODBA. To je (ljubezenska) zgodba o trniču, ker 

zgodba najbolj čustveno in specifično poveže Kamnik kot srednjeveško mesto z 

Veliko planino, kot ikono za Kamniško-Savinjske Alpe. Ta zgodba mora delovati kot 

produkt (doživetje, ki ga je mogoče kupiti). 

2. RAVEN KLJUČNIH PONUDNIKOV/IKON = KLJUČNE ZGODBE. Sem umestimo 

zgodbe Kamnika (krovna zgodba zgolj za Kamnik), Veliko planino, Terme Snovik, 

Arboretum Volčji potok, Kamniško Bistrico … Tudi te zgodbe morajo delovati kot 

produkt. 

3. POSAMEZNE MIKRO ZGODBE = na tej ravni se lahko dodajajo posamezne 

zgodbe, ki niso nujno kot produkt, ampak privlačne pripovedi, legende, bajke, 

vezane tudi na aktualne dogodke. 

Ravni so prikazane v spodnji shemi. 
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Shema 12: Prikaz ravni piramide zgodb za Kamnik kot turistično destinacijo  

 

 

Smernice za krovno zgodbo in aktivnosti za razvoj zgodb kot produkta 

NAMEN KROVNE ZGODBE 

Čustveno osmišljanje krovne znamke Kamnik in še posebej vzpostavitev povezave med 

srednjeveškim mestom Kamnik in Kamniško-Savinjskimi Alpami (kot je koncept trženjskega 

pozicioniranja destinacije). 

TEMATIKA KROVNE ZGODBE 

Krovna zgodba = 
ljubezenska zgodba 

o trniču

Mikro zgodbe 
(ki niso nujno kot produkt)

Kamnik
Veronikina 

zgodba

Velika 
planina

Terme 
Snovik 

Piramida zgodb 
za Kamnik 

kot turistično destinacijo

KROVNA 
RAVEN 

DESTINACIJE

RAVEN 
KLJUČNIH 

PONUDNIKOV – 
IKON 

Nekaj zgodb je že vzpostavljenih – POTREBNO JIH JE 
IDENTIFICIRATI IN RAZVITI KOT ZGODBE – PRODUKT.

Navezava na 
krovno ljubezensko  
zgodbo Slovenije in 
Ljubljane 
(ljubljena)

Zgodba o 
Živi vodi

RAVEN MIKRO 
ZGODB

Arboretum 
Voljči potok

7 pravljičnih 
poti In druge

Kamniška 
Bistrica
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Krovna zgodba je ljubezenska zgodba, pripovedovana skozi posebnost Kamnika oziroma 

Velike planine – to je sir trnič. 

SPOROČILO  

Osrednje sporočilo zgodbe je, da sta Kamnik in Velika planina že dolgo povezana in delujeta 

v polnem smislu kot celota – kot par sirov trnič. To je prostor, kjer gresta dediščina in narava 

z roko v roki, kjer se urbano povezuje z naravo. 

AKTIVNOSTI ZA OBLIKOVANJE ZGODBE KOT PRODUKTA/DOŽIVETJA 

Zgodba že obstaja in kar je ključno – se zadnjih nekaj let že razvija kot produkt. Potrebno jo 

je kreativno napisati kot zgodbo (po pravilih zgodbarjenja; v pomoč so lahko smernice, ki so 

predstavljene v projektu STO »Zgodbe v slovenskem turizmu8). 

Aktivnost je opredeljena kot Ukrep 09. 

  

                                                           
8
 Na voljo na povezavi:  

http://www.slovenia.info/si/Zgodbe-v-slovenskem-turizmu.htm?ps_projekt_zgodbarjenje=0&lng=1.  
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8.4 Predstavitev ukrepov na področju trženja 
 
 
Shema 13: Prikaz ukrepov v okviru prioritete Trženje 

 

Povečati prepoznavnost 
in obisk Kamnika

Trženje 

PREDNOSTNI CILJ 1

PRIORITETA 1

P
R

IO
R

IT
E

T
N

I  
U

K
R

E
P

U2: Okrepiti komuniciranje znamke 
in zgodbe destinacije do internih in 

eksternih javnosti 
Projekt �Kaj? KAMnik!  

(vsak ponudnik/deležnik, prebivalec 
in gost dobi v roke zgodbo znamke 

Kamnika).  

U3: Posodobitev trženjskih 
infrastrukturnih orodij 

(foto banka, splet, tiskani 
materiali ...),  

v skladu s komunikacijsko 
strategijo v U2

U1: Povezano in osredotočeno izvajanje  promocijskih aktivnosti 
(digitalni marketing in izbrane tradicionalne promocijske aktivnosti)

U5: Mreža info točk (pri 
ključnih ponudnikih) in 
destinacijski animator

U4: Vzpostavitev operativne 
promocijske skupine, ki jo sestavljajo 

ZTŠK in ključni ponudniki (ki redno 
dogovarjajo in usklajujejo 

promocijske aktivnosti)

P
O

D
P

O
R

N
I  

U
K

R
E

P
I

 
 

 

8.4.1 PRIORITETNI  UKREP 1.1: Povezano in osredotočeno izvajanje 

promocijskih aktivnosti 
 

PREDNOSTNI CILJ 1 

UKREP 1.1 
(št. 1 v shemi SRM TK2025) 

Povezano in osredotočeno izvajanje promocijskih 

aktivnosti (digitalni marketing in izbrane 

tradicionalne promocijske aktivnosti) 

Namen projekta Povečati prepoznavnost destinacije in povpraševanje/obisk. 

Podporni ukrepi: 

 U2: Okrepiti komuniciranje znamke in zgodbe destinacije do 

internih in eksternih javnosti Projekt »Kaj? KAMnik!«;  
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 U3: Posodobitev trženjskih infrastrukturnih orodij (foto 

banka, splet, tiskani materiali ...), v skladu s komunikacijsko 

strategijo v U2; 

 U4: Vzpostavitev operativne promocijske skupine, ki jo 

sestavljajo ZTŠK in ključni ponudniki (ki redno dogovarjajo in 

usklajujejo promocijske aktivnosti); 

 U16: KAMtur partnerska mreža za povezano delo na razvoju 

in promociji (na osnovi pogodbenega razmerja).  

Strategija orodij po trgih je opredeljena v poglavju 8.4.2. 

Pričakovani rezultat 

projekta 

Uresničevanje kvantitativnih ciljev (povečano število prihodov, 

nočitev, zasedenosti). 

Aktivnosti 1. Redno letno usklajevanje načrta promocije s podporo 

Delovne promocijske skupine (za operativno usklajevanje 

promocijskih aktivnosti). 

2. Izvajanje promocijskega izvedbenega načrta (v okviru 

rednega program dela ZTŠK). 

Nosilec projekta ZTŠK. 

Partnerji Turistični ponudniki (člani KAMtur partnerske mreže). 

Načrtovana sredstva Promocijska sredstva v okviru rednega programa dela ZTŠK in 

združevanje sredstev s ponudniki. 

Predvideno trajanje Vzpostavitev v drugi polovici 2016 in nato kontinuiran projekt. 
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8.4.2 Pomembni PODPORNI UKREPI na področju produktov 
 

8.4.2.1 UKREP 1.2: Okrepiti komuniciranje znamke in zgodbe destinacije do 

internih in eksternih javnosti 
 
PREDNOSTNI CILJ 1 

UKREP 1.2  
(št. 2 v shemi SRM TK2025) 

Okrepiti komuniciranje znamke in zgodbe destinacije 

do internih in eksternih javnosti  

= Projekt „Kaj? KAMnik!“  

(vsak ponudnik/deležnik, prebivalec in gost dobi v 

roke zgodbo znamke Kamnika).   

Namen projekta Za jasno pozicioniranje Kamnika in njegove ponudbe je nujna 

osnova, da komuniciramo jasna in poenotena trženjska sporočila, 

kaj destinacija nudi (kaj je znamka, zgodba, produkti, doživetja, 

kaj je tu mogoče videti in doživeti) – še posebej glede na trenutno 

slabo razumevanje, kakšen tip destinacije je Kamnik. To je 

potrebno doseči ne samo na destinacijski ravni (preko DMO 

ZTŠK), ampak tudi preko komuniciranja ponudnikov. Ključno v 

osnovi pa je, da Kamnik razumejo in s turizmom živijo 

prebivalci! 

Pričakovani rezultat 

projekta 

Jasna sporočila, kaj je zgodba Kamnika in kaj nudi, ki jih na 

poenoten način komunicira tako destinacija kot ponudniki – s 

čemer prispevamo k večji prepoznavnosti in s tem večjemu 

obisku Kamnika. Gre torej za povečanje internega razumevanja 

(do ponudnikov in drugih deležnikov), kaj nudi Kamnik, in 

eksternega (do gostov). 

Aktivnosti 1. Nadgradnja identitete znamke (kot je zdaj opredeljena 

priročniku CGP in znamke), v skladu z opredeljenim krovnim 

pozicioniranjem in produktnim konceptom.  

2. Pretvorba v pričujoči strategiji opredeljenega krovnega 

pozicioniranja, zgodb in produktov v kreativna in trženjsko 

učinkovita sporočila (copy writing) – to bo osnova za vsa 

posodobljena trženjska orodja. 

3. Priprava tiskanega zložljivega folderja, ki to zgodbo (in 

ponudbo) na kratko in na kreativen način predstavi (primer 

dobre prakse je Leogang Saalfelden). 

4. Predstavitev in distribucija do vseh ponudnikov in KAMtur 

ambasadorjev, izkoriščanje kanalov tudi za predstavitev 
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prebivalcem. 

5. Distribucija preko ponudnikov in KAMtur ambasadorjev do 

vseh gostov in strokovnih javnosti. 

6. Opredelitev aktivnosti za večje identificiranje s Kamnikom 

in njegovimi danostmi do internih javnosti – prebivalcev = 

POSEBEN SKLOP AKTIVNOSTI.  

Nosilec projekta ZTŠK. 

Partnerji Vsi deležniki v destinaciji (zasebni, javni in nevladni sektor) in 

KAMtur ambasadorji. 

Načrtovana sredstva 10.000 EUR (priprava vsebine, oblikovanje in tisk). 

Predvideno trajanje Prva polovica leta 2017 se sporočila opredelijo, pripravi se tiskani 

folder in nato distribuira vsem deležnikom. Stalno delo skozi 

projekt turističnih ambasadorjev (Ukrep 18). 

 

 

8.4.2.2 UKREP 1.3: Posodobitev trženjskih infrastrukturnih orodij 
 

PREDNOSTNI CILJ 1 

UKREP 1.3  
(št. 3 v shemi SRM TK2025) 

Posodobitev trženjskih infrastrukturnih orodij  

(foto banka, splet, tiskani materiali ...),   

v skladu s komunikacijsko strategijo v U1   

Namen projekta Učinkovito komuniciranje in predstavitev Kamnika. 

Pričakovani rezultat 

projekta 

Posodobljena ključna trženjska orodja: nov spletni portal 

(oziroma celotna sodobna digitalna platforma za digitalno 

trženje), odlična foto banka, družbeni mediji, trženjsko (in 

stroškovno) učinkovita tiskana promocijska gradiva. 

Aktivnosti Aktivnosti: 

1. Razviti nov skupen spletni portal (odzivni design), ki 

omogoča učinkovito platformo za digitalno trženje – in 

zagotoviti aktivno in učinkovito posodabljanje in upravljanje 

(administracija). Specifikacijo za portal oblikuje ZTŠK na osnovi 

primerov dobre prakse (izbor treh res relevantnih in odličnih 

destinacijskih portalov, na osnovi katerih se opredeli najbolj 

optimalno rešitev za Kamnik – tehnično, trženjsko, produktno 

pa tudi glede načina vnašanja in posodabljanja podatkov 

(odnos ZTŠK in ponudniki).  

2. Nadgraditi foto banko, po temah/produktih/zgodbah, kot jih 

opredeljuje pozicioniranje in produktna strategija Kamnika. 

3. Postopno prenoviti tiskane materiale (uporaba temeljnih 



TURIZEM KAMnik2025 
 

Stran 106 od 181 
 

sporočil iz Ukrepa 1 in novih fotografij). 

4. Vsebinsko zastaviti osnove za učinkovito uporabo 

digitalnih orodij – družbenih omrežij (za vsebinsko 

nadgradnjo se priporoča vključitev strokovnjaka za digitalno 

trženje, ki pripravi strategijo pojavnosti in upravljanja 

družbenih omrežij in za določeno obdobje tudi upravlja 

glavne profile: Facebook, Instragram, Twitter, Pinterest). 

5. Preučiti in v skladu z ugotovitvami implementirati 

»digitalne prikazovalnike« (ki so v pomoč za predstavitev 

ponudbe na TIC-u, pri ponudnikih in nastopih v tujini). 

Nosilec projekta ZTŠK. 

Partnerji Zunanji izvajalci (kreativne marketinške agencije) in turistični 

ponudniki. 

Načrtovana sredstva  Spletni portal (prenova, nadgradnja): 10.000 EUR. 

 Foto banka (enkratni vložek): 5.000 EUR, nato redno 

posodabljanje. 

 Video vsebine (enkratni vložek): 15.000 EUR, nato skrb za 

nove vsebine. 

 Tiskane publikacije: v zdajšnjih okvirih, s tendenco 

zmanjšanja vložkov in preusmeritvijo sredstev v digitalne 

vsebine/orodja. 

 Družbeni mediji: v letu 2016/2017 se pripravi strategija, 

zunanji izvajalec prevzame vsaj za 3 mesece v upravljanje: 

5.000 EUR. 

Predvideno trajanje Postopna in zelo premišljena implementacija orodij. 

 

 

8.4.2.3 UKREP 1.4: Vzpostavitev operativne promocijske skupine (za redno 

dogovarjanje in usklajevanje promocijskih aktivnosti) 

kih infrastrukturnih orodij  

PREDNOSTNI CILJ 1 

UKREP 1.4 
(št. 4 v shemi SRM TK2025) 

Vzpostavitev operativne promocijske skupine, ki jo 

sestavljajo ZTŠK in ključni ponudniki (ki redno 

dogovarjajo in usklajujejo promocijske aktivnosti) 

Namen projekta V izvajanje promocijskih aktivnosti aktivno vključiti ključne 

turistične ponudnike – za doseganje večjih sinergij in boljših 

rezultatov. 

Pričakovani rezultat 

projekta 

Okrepljeno sodelovanje na področju promocije in večje 

izkoriščanje prireditev v destinaciji za motiviranje za prihod 
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(priprava destinacijskih paketov, ki temeljijo na prireditvi). 

Aktivnosti 1. Sestava delovne promocijske skupine (imenovanje članov – 

vključena podjetja, ki vlagajo v promocijo na tujih, pa tudi na 

domačem trgu). 

2. Natančna opredelitev delovanja skupine (dinamika 

sestajanja, področja usklajevanja ipd.). 

3. Vsakoletni dogovor o skupnih promocijskih aktivnostih (na 

domačem in na tujih trgih) – in njihova izvedba (vsaj 1 

zaokrožena kampanja na leto in več posameznih), z 

ustreznim kombiniranjem tradicionalnih in sodobnih 

pristopov. 

4. Uskladitev med partnerji in s STO (saj se na tujih trgih 

izkorišča trženjske/distribucijske kanale STO). 

5. Del promocijskega budgeta ZTŠK gre za partnersko 

izvajanje aktivnosti (vložki na strani ZTŠK in ponudnikov – 

če se aktivnosti izvajajo neposredno v podporo prodaji 

posameznega partnerja). Ne gre več toliko za krovno 

destinacijsko promocijo in promocijo/prodajo na strani 

ključnih ponudnikov, ampak tesnejše povezovanje in podpora 

destinacije ponudnikom in obratno (>>> Več v Poglavju 

8.4.3).  

6. Sestajanje skupine ob posebnih promocijskih projektih. 

Nosilec projekta ZTŠK. 

Partnerji Ključni turistični ponudniki (ki so člani partnerske mreže, ki jo 

opredeljuje Ukrep 16), ki vlagajo v promocijo na tujih, pa tudi na 

domačem trgu. 

Načrtovana sredstva Delo poteka v okviru rednih aktivnosti ZTŠK. Članstvo/delo v 

skupini ni plačano. 

Predvideno trajanje Vzpostavitev skupine v letu 2016, nato kontinuirano usklajevanje. 

 

 

8.4.2.4 UKREP 1.5: Mreža info točk in destinacijski animator 

usklajujejo promocijske aktivnosti) 

PREDNOSTNI CILJ 1 

UKREP 1.5 
(št. 5 v shemi SRM TK2025) 

Mreža info točk (pri ključnih ponudnikih) in 

destinacijski animator 

Namen projekta Povečati število točk, kjer gostje lahko dobijo kakovostne 

informacije o destinaciji in tehtna, individualizirana priporočila. 

Pričakovani rezultat Vzpostavljena mreža vsaj 10 info točk (pri ključnih ponudnikih), ki 
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projekta so enotno opremljene in kjer lahko gost tudi tiskane materiale in 

ustno napotitev. 

Aktivnosti Aktivnosti za vzpostavitev info točk: 

1. Identifikacija zainteresiranih ponudnikov (skozi javni poziv); 

nujno vzpostaviti večjo/vidno Kamnik info točko tudi v novem 

vstopnem info centru v Arboretumu Volčji Potok (ki se 

načrtuje za leto 2016). 

2. Opredelitev vizualnega izgleda info točke (panoji, s 

prepoznavno destinacijsko podobo). 

3. Izobraževanje ponudnikov. 

4. Vzpostavitev sistema za redno vzdrževanje materialov (ki 

jih ponudniki sami prevzemajo na osrednjem TIC-u Kamnik). 

Druge aktivnosti: 

5. ZTŠK zagotovi destinacijskega animatorja (ki je informator 

oziroma vodnik), ki je na voljo na ključnih točkah (npr. v 

Termah Snovik ob določenih terminih v vseh konicah sezone, 

ko je tam polno gostov, ter na raznih prireditvah na območju 

in izven. 

6. Interaktivni digitalni prikazovalniki. 

7. Predlog, da se preuči (pripravi se osnovna 

»predinvesticijska«  študija) za vzpostavitev destinacijske 

kartice popustov – in se nato na osnovi ugotovitev sprejme 

odločitev, ali se sistem vzpostavi. Primer dobre prakse Kartica 

Bohinj. 

Nosilec projekta ZTŠK. 

Partnerji Zainteresirani turistični ponudniki. 

Načrtovana sredstva 3.000 EUR na točko. 

Predvideno trajanje Vzpostavitev v drugi polovici 2016 in nato kontinuiran projekt. 
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9. PODJETNIŠTVO IN KAKOVOST 
 

9.1 Izhodišča 

 
Področje podjetništva in kakovosti predstavlja eno od štirih prioritet delovanja = 

PREDNOSTNI CILJ 3.  

PROBLEMATIKA 

Turizem v Kamniku ima dobro pozicijo skozi organiziranost Zavoda za turizem in šport v 

občini Kamnik. V občini deluje le nekaj močnejših ponudnikov (gospodarskih subjektov), ki 

jim je turizem primarna dejavnost. Neposredno je v gostinstvu (dejavnost nastanitve in 

strežbe pijač in hrane) v občini zaposlenih 206 oseb (od vseh zaposlenih v občini 6.194 – 

podatki SURS za leto 2015), kar je 3,32 odstotke (slovensko povprečje je: 3,97). Primanjkuje 

pa želje in pripravljenosti za vlaganje v turizem kot podjetniško zgodbo – tudi med mladimi. 

Zato je v destinaciji premalo dodatne ponudbe (ki pa je pomembna za ustvarjanje večje 

potrošnje, sploh za dnevne obiskovalce). 

Druga problematika je vezana na kakovost (ponudbe, storitve, predstavitve ponudbe, 

komunikacije itd). Ker je velika večina ponudnikov manjših, ni potrebnih znanj, kadrovskih 

in finančnih sredstev za vlaganje v kakovost, razvoj, izobraževanje – zato je tu vloga DMO še 

toliko pomembnejša. 

KLJUČNI IZZIV NA PODROČJU PODJETNIŠTVA & KAKOVOSTI 

Ključni izziv je, da (1) razvijemo podjetništvu v turizmu prijazno okolje, ki bo spodbudilo 

posameznike in podjetja, da bodo razvijali novo ponudbo, nove produkte, jih 

nadgrajevali in izboljševali ter (2) razvijemo sistem, ki bo sistematično spodbujal dvig 

kakovosti. 
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9.2 Cilji in kazalniki na področju podjetništva in kakovosti, kot 

izhajajo iz SRM TK2025 
 
 

PREDNOSTNI CILJ 3 

Spodbuditi podjetništvo in kakovost ter okrepiti pomen turizma 

PRIČAKOVANI REZULTAT 

Skozi ukrepe spodbujanja podjetništva in pospeševanja kakovosti 

krepimo pomen turizma ter nenehno izboljšujemo pestrost ponudbe in 

kakovost izkušnje v destinaciji. 

KAZALNIK 1.1 V okviru KAMtur Centra znanja in kakovosti se izvede 1 

študijsko potovanje, 2 vsaj 1-dnevna izobraževanja, 1 

usposabljanje za vodnike/letno in 1 širše srečanje vseh 

zainteresiranih ponudnikov/deležnikov v destinaciji. 

KAZALNIK 1.2 V okviru KAMtur Pospeševalnika se sofinancira letno vsaj 5 

podjetniških idej (v skupni vrednosti 50.000 EUR).  

KAZALNIK 1.3 Znamko Kamnik Quality letno pridobi vsaj 5 ponudnikov. 

KAZALNIK 1.4:    Število zaposlenih v turizmu in gostinstvu se poveča do 2020 

za 10 %). 

SMERNICE – 

KONCEPT DELA 

 

 

1. Pospešujemo podjetništvo v turizmu – za razvoj dopolnilne 

ponudbe (poudarek na inovativnosti in zelenem) in novih 

ponudnikov. 

2. Skozi izobraževanja in usposabljanja se izboljšujemo 

(destinacija in ponudniki) in dosegamo boljše rezultate. 
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9.3 Predstavitev ukrepov na področju podjetništva in kakovosti 
 

Shema 14: Prikaz ukrepov v okviru prioritete Podjetništvo in kakovost 

 

 

 

 

 

  

Spodbuditi podjetništvo in kakovost ter okrepiti 
pomen turizma

Podjetništvo in 
kakovost

PREDNOSTNI CILJ 3

PRIORITETA 3
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U13: KAMtur center 
znanja in kakovosti 

(izobraževanja, 
usposabljanja, študijski 

ogledi, raziskave,
turistični vodniki)  

U12: KAMtur pospeševalnik 
(sklad za spodbujanje razvoja in implementacijo 

podjetniških idej – 
poudarek na inovativnosti in zelenem)  

U14*: Spodbujanje razvoja dodatnih 
dejavnosti 

(rokodelci, sadjarji, 
čebelarji, turistične kmetije, turistična in 
druga društva, proizvodnja hrane  ) in 

vključitev ponudbe v ITP-je in 
promocijske kanale 

U15: Razvoj in vzpostavitev znamke kakovosti – koncept �Kamnik 
Quality  (najprej na področju kulinarike – Okusi Kamnika, kasneje 

širitev na druge produkte)

* Ukrepi so del občinskih politik, a so izrednega pomena za razvoj turizma

PROJEKT 1:
Nadgradnja "Hiše keramike, 

zakaj pa ne majolka"
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9.3.1 PRIORITETNI  UKREP 3.1: KAMtur pospeševalnik (sklad za spodbujanje 

razvoja in implementacijo podjetniških idej) 
 

PREDNOSTNI CILJ 3 

UKREP 3.2  
(št. 12 v shemi SRM TK2025) 

KAMtur pospeševalnik (sklad za spodbujanje razvoja 

in implementacijo podjetniških idej – poudarek na 

inovativnosti in zelenem) 

Namen projekta Spodbuditi podjetništvo in motivirati posameznike in podjetja k 

novim produktom, novi ponudbi in nadgradnji obstoječe. S tem 

želimo spodbuditi razvoj dodatne, dopolnilne turistične ponudbe, 

ki bo omogočila, da turist v destinaciji zapravi več. 

Pričakovani rezultat 

projekta 

V okviru KAMtur Pospeševalnika se sofinancira letno najmanj 5 

podjetniških idej (v skupni vrednosti 50.000 EUR). Letni obseg se 

lahko veže na obseg pobrane turistične takse (in pomnoži s 

faktorjem 3). 

Aktivnosti 1. Priprava operativnega projektnega načrta. 

2. Potrditev s strani Občine Kamnik in zagotovitev vsakoletnih 

sredstev. 

3. Letni razpisi, v skladu z opredeljenimi cilji in kriteriji (eden od 

kriterijev je finančna soudeležba prijavitelja). 

4. Vzpostavitev sistema mentorstva sofinanciranim idejam.  

5. Vzpostavitev kanalov za promocijo projektov, ki so bili 

podprti s KAMtur pospeševalnikom. 

 

Vsako leto se pripravi iz strategije definiran cilj in opredeli razpis 

za spodbujanje potrebnih dejavnosti/projektov/infrastrukture 

(primer – eno leto pohodniške poti, kolesarske, letno sankališče, 

javna infrastruktura (WI-FI idr.) in pa tudi zasebna infrastruktura 

(adrenalinski park, plezalna stena, ureditev rečnih športov, »zajla 

čez Bistrico«, ledeno plezanje, sankanje z Jermance, tekaška 

proge v Kamniški Bistrici, spuščanje z gumenjaki po Bistrici …). 

lahko pa tudi za razvoj produktov (vodenja, inovativna doživetja, 

inovativni produkti.  

Nosilec projekta Občina Kamnik – KIKŠtarter. 

Načrtovana sredstva Letno 50.000 EUR. 

Partnerji ZTŠK. 

Predvideno trajanje Začetek v letu 2017, nato postane letna aktivnost. 
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9.3.2 Pomembni PODPORNI UKREPI na področju podjetništva in kakovosti 
 

9.3.2.1 UKREP 3.2: KAMtur center znanja in kakovosti 
 

PREDNOSTNI CILJ 3 

UKREP 3.2  
(št. 13 v shemi SRM TK2025) 

KAMtur center znanja in kakovosti 

(izobraževanja, usposabljanja, študijski ogledi,  

raziskave, turistični vodniki) 

Namen projekta Vzpostaviti center znanja in kakovosti, s pomočjo katerega se bo 

sistematično in stalno delalo na prenosu znanj, usposabljanjih, 

izobraževanjih, na izboljšanju kakovosti ponudbe in storitev ter 

na izboljšanju kakovosti izkušnje gosta v destinaciji. 

Pričakovani rezultat 

projekta 

Stalni pretok znanja do ponudnikov, stalna skrb za izboljšave, 

stalni prenos relevantnih informacij do ponudnikov, stalna 

usposabljanja turističnih vodnikov – s čemer se razvija nova 

ponudba in dviga kakovost obstoječe ponudbe v destinaciji. 

Aktivnosti V okviru rednega letnega programa se opredeli program 

izobraževanj, študijskih ogledov in usposabljanj, pri čemer si 

prizadevamo za izvedbo najmanj (letno): 

1. 1 študijsko potovanje (kamor se povabi vse zainteresirane 

ponudnike – plačilo osnovnih stroškov s strani ponudnikov. 

2. 2 vsaj 1-dnevna izobraževanja (teme se opredelijo v letnih 

programih ZTŠK; okvirno gre za teme, kot so trženje 

ponudbe – s poudarkom na digitalnem trženju, odnos in 

komunikacija do gosta, tuji jeziki). 

3. 1 usposabljanje za vodnike/letno (število novih vodnikov vse 

opredeljuje glede na potrebe, za obstoječe pa se izvede vsaj 1 

izobraževanje/usposabljanje letno – novosti, trendi, novi 

pristopi). 

4. 1 letno širše usklajevalno srečanje vseh zainteresiranih 

deležnikov v destinaciji (kjer se predstavi rezultate in zastavi 

delo za naprej). 

 

Druge aktivnosti: 

1. Promocija in motiviranje ponudnikov za pridobivanje eko 

znakov (delavnice in individualni pristop). 

2. Spremljanje ključnih turističnih kazalnikov (tistih, ki jih ne 

spremlja SURS) – v prvi vrsti je pomembna turistična 

potrošnja, spremljanje obiska, ki je vezan na posamezne 

izletniške točke (delno se že spremljajo, vendar ne 
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sistematično), število prodanih izletov, obiski muzejev. 

3. Merjenje zadovoljstva obiskovalcev: priprava enotnega 

vprašalnika z osnovnimi vprašanji za kvalitativno zaznavo 

izkušnje na destinaciji (opredelitev obdobja, ko se izvaja 

anketiranje, priprava vprašalnika in izvedba; primerjave na 

letni ravni). V prvi vrsti se sprejme dogovor z večjimi turističnimi 

ponudniki, pa tudi manjšimi, ki to spremljajo, da v svoje 

»hotelske« ankete vključijo vsaj eno vprašanje, vezano na 

destinacijo. 

4. Raziskave: Veliko raziskav se izvaja na krovnem nivoju (preko 

STO), vendar pogosto ne pridejo do končnih uporabnikov 

(turistični ponudniki), predlagamo, da se skozi interni 

newsletter vzpostavi način za distribucijo najbolj relevantnih 

raziskav. 

5. Spremljanje in prijave na razna tekmovanja, nagrade (vsaj 

v slovenskem merilu), skozi katere se lahko destinacija razvija 

in pridobiva na prepoznavnosti (EDEN; Sejalec in Snovalec pri 

STO, Global 100 Top Sustainable Destinations itd.) – vodenje 

s strani DMO in podpora ponudnikom pri prijavah. 

Nosilec projekta ZTŠK. 

Partnerji Vsi zainteresirani ponudniki in deležniki, turistični vodniki. 

Načrtovana sredstva Letno 5.000 EUR. 

Predvideno trajanje Postopna vzpostavitev 2016/2017 in nato stalno izvajanje. 

 

 

9.3.2.2 UKREP 3.3: Spodbujanje razvoja dodatnih dejavnosti 
 

PREDNOSTNI CILJ 3 

UKREP 3.3  
(št. 14 v shemi SRM TK2025) 

Spodbujanje razvoja dodatnih dejavnosti                     

(rokodelci, sadjarji, čebelarji, turistične kmetije, 

turistična in druga društva, proizvodnja hrane, 

spominkov in drugi manjši razvojni projektu …) in 

vključitev v promocijske kanale 

Namen projekta Spodbuditi razvoj dodatne ponudbe, podobno kot v okviru 

Ukrepa 13, s ciljem, da se okrepi podjetništvo v turizmu kot 

zaposlitvena priložnost in poveča potrošnja v destinaciji. 

Pričakovani rezultat 

projekta 

Razvoj nove ponudbe, ki se vključuje v integralne turistične 

produkte destinacije. 

Aktivnosti Ukrep je povezan z razvojnimi aktivnostmi v okviru razvojnega 
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načrta Občine Kamnik in še posebej v okviru programa Lokalne 

akcijske skupine Srca Slovenije, katere član je tudi Občina 

Kamnik. 

Nosilec projekta Občina Kamnik 

Partnerji ZTŠK in drugi partnerji, ki so opredeljeni projektno 

Predvideno trajanje V letu 2016 se sprejema nova strategija LAS Srca Slovenije za 

finančno perspektivo do leta 2020. 

 

9.3.2.2.1 PROJEKT 1: Nadgradnja »Hiše keramike, zakaj pa ne majolka« 
 

PREDNOSTNI CILJ 3 

UKREP 3.3  
(št. 14 v shemi SRM TK2025) 

= PROJEKT 1 

Nadgradnja »Hiše keramike, zakaj pa ne majolka« 

Namen projekta Namen projekta ponovno oživeti Majoliko, da postane 

pomembnejši del turistično-kulturne zgodbe Kamnika. 

Pričakovani rezultat 

projekta 

V okviru projekta nadgradnje: 

1. Vzpostaviti večjo delavnico (proizvodnjo) izdelovanja majolik 

in na podlagi tega kupiti primerno opremo  

2. Nova delovna mesta (upravljavec, izdelovalci – poslikovalci-

privabiti mlade preko šolnin) 

3. Hiša keramike, zakaj pa ne majolika odprta vse dni v letu – 

kot prodajalnica in kjer se redno izvajajo dogodki/delavnice 

4. Oblikovanje turističnih programov za različne ciljne skupine. 

5. Majolika kot spominek: ponovno tudi kot protokolarno darilo.  

6. Majolka kot del Okusov Kamnika. 

Aktivnosti 1. Uvedba šolnin – kot spodbuda za zaposlitev mladih za 

izdelovalca in poslikovalca majolk. 

2. Zaposlitev upravljavca. 

3. Poiskati primeren prostor za proizvodnjo. 

4. Podaljšati delovni čas in uvedba rednih delavnic/dogodkov – 

na način aktivnega sodelovanja. 

5. Uvedba vzgojno-izobraževalnih programov za kamniške šole. 

6. Promocijske aktivnosti (skozi dneve lončarstva v okviru večjih 
destinacijskih prireditev, preko nakupa keramičnih lončkov za 
razne sejme, preko umestitve Majolike k Okusom Kamnika, 
kjer spodbudimo gostince, da ima vsaka gostilna tudi 
majoliko,…).  

7. Vključitev izdelovalcev majolk v turistične produkte (prikaz 

izdelave, delavnice). 

8. Promocija (vzpostavitev cgp-ja, spletna trgovina, promocija 
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na vseh dogodkih v Kamniku, majolka kot protokolarno 

darilo, vzpostavitev spletne strani, oblikovanje zloženk ipd.). 

Nosilec projekta Društvo keramikov: Hiša keramike, Zakaj pa ne majolka. 

Partnerji ZTŠK, Občina Kamnik, kamniške šole in druge izobraževalne 

ustanove. 

Okvirna vrednost 80.000 EUR. 

Predvideno trajanje 5 let. 

 

 

9.3.2.3 UKREP 3.4: Razvoj in vzpostavitev znamke kakovosti – koncept Kamnik 

Quality  
 

PREDNOSTNI CILJ 3 

UKREP 3.4  
(št. 15 v shemi SRM TK2025) 

Razvoj in vzpostavitev znamke kakovosti – koncept 

„Kamnik Quality“ (najprej na področju kulinarike – 

Okusi Kamnika, kasneje širitev na druge produkte) 

Namen projekta Razvoj kolektivne znamke oziroma znaka kakovosti za 

ponudnike na območju, s ciljem povečanja kakovosti ponudbe in 

storitev. Pospeševanje kakovosti ponudbe in storitev:  v prvi fazi 

je vezana na Okuse Kamnika, kasneje pa lahko tudi na spominke, 

prireditve, doživetja, nastanitve …). 

Pričakovani rezultat 

projekta 

Vzpostavljena znamka kakovosti, z jasno garancijo kakovosti, ki 

se ji letno pridruži vsaj 5 ponudnikov. 

Aktivnosti 1. Najprej se opredeli natančen koncept znaka/znamke – v 

prvi vrsti produktne kategorije, nato pa posamezne kriterije, 

način ocenjevanja itd. (primer dobre prakse je Bohinjsko/From 

Bohinj – ki je širša in bolj kompleksna ali Ljubljana Quality – ki je 

zgolj za restavracije in trgovine). 

2. Začetek izvajanja projekta, ki vključuje: 

→ Oblikovanje znamke.  

→ Upravljanje in distribucija kolektivne znamke »Kamnik 

Quality« – to je delovno ime (ZTŠK je njen lastnik in 

upravljavec). 

→ Priprava in upravljanje s standardi.  

→ Ocenjevanje (izvajanje monitoringa in evalvacije 

zagotavljanja kakovosti, za kar se ustanovi komisija). 

→ Ocenjevanje na najmanj dve leti in največ tri leta). 

→ Podeljevanje nagrad kakovosti. 

→ Trženje in prodaja produktov in storitev pod 
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kolektivno znamko (v okviru TIC-a, lahko tudi preko 

prodajnih vitrin pri ponudnikih). 

Nosilec projekta ZTŠK. 

Partnerji Občina Kamnik, sestava strokovne ekipe/komisije in podpora 

strokovnjakov. 

Načrtovana sredstva 3.000 za vzpostavitev sistema dela, nato letno 1.000 EUR. 

Predvideno trajanje Začetek razvoja znamke v letu 2017. 
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10. PARTNERSTVO IN ORGANIZIRANOST 
 

10.1 Izhodišča 
 

Področje partnerstva in organiziranosti predstavlja eno od štirih prioritet delovanja = 

PREDNOSTNI CILJ 4.  

PROBLEMATIKA 

 

Podobno kot v večini slovenskih destinacij je tudi v Kamniku premalo povezovanja, 

sodelovanja, partnerstva in sinergij – med deležniki, organizacijami, ponudniki in projekti. 

Pogosto je slišati, da bi si vsi želeli več sodelovati, a je hkrati težko pritegniti akterje k 

sodelovanju, ko pride do konkretnega projekta. Spet, na drugi strani se ponudniki pogosto 

ne počutijo slišane in so do sodelovanja včasih tudi skeptični. 

Destinacija se je pretekla leta povezovala z občinami na območju Srca Slovenije (pod 

znamko Srce Slovenije), v zadnjem času pa se je vzpostavilo novo partnerstvo z občinami 

Kamniško-Savinjskih Alp. Hkrati je občina članica RDO Osrednja Slovenija. Če želimo doseči 

učinke tovrstnih geografsko-produktnih povezav, je potrebno natančneje opredeliti cilje in 

aktivnosti. 

Ker so kadrovski in finančni resursi v okviru ZTŠK in nasploh v destinaciji omejeni, je dobro 

zastavljen sistem, ki spodbuja partnerstvo, sodelovanje in povezovanje, ključnega pomena. 

ZTŠK je aktiven predvsem na distribucijski (informacijski) in promocijski (promocija, ne 

prodaja) funkciji, manj pa pokriva razvojno in operativno (produktno) funkcijo. To je 

potrebno okrepiti, saj bo le tako mogoče zasledovati opredeljene cilje. 

KLJUČNI IZZIV NA PODROČJU PARTNERSTVA in ORGANIZIRANOSTI 

Kako z danimi finančnimi sredstvi in kadrovskimi resursi narediti več? 
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10.2 Cilji in kazalniki na področju partnerstva in organiziranosti, 

kot izhajajo iz SRM TK2025 
 
 

PREDNOSTNI CILJ  4 

Izboljšati povezovanje, sodelovanje in organiziranost v turizmu 

PRIČAKOVANI REZULTAT 

V Kamniku skozi delujočo partnersko mrežo in mrežno povezovanje dosegamo 

sinergije in večje učinke. Povezujemo se javni, zasebni in nevladni sektor.  

Verjamemo v turizem kot generator razvoja in kakovosti življenja.  
KAZALNIK 4.1 Delujoča partnerska mreža (ki letno raste po 5 %). 

KAZALNIK 4.2 Delujoča mreža aktivnih KAMtur ambasadorjev (do leta 2020 

vsaj 20). 

KAZALNIK 4.3 Vzpostavljeno področje turizma po principih sodobne 

destinacijske management organizacije (4 področja delovanja) 

– delujoči 2 osebi polno na teh funkcijah. 

KAZALNIK 4.4 Delujoče 3 aktivne mrežne povezave (RDO Osrednja Slovenija, 

Srce Slovenije, Kamniško-Savinjske Alpe), iz katerih dosegamo 

učinke. 

KAZALNIK 4.5 Delujoči vsaj 2 aktivni delovni skupini (po produktih). 

SMERNICE – 

KONCEPT DELA 

 

 

1. Krepimo razvojno, operativno/produktno in distribucijsko 

funkcijo. 

2. Krepimo povezovanje med ravnmi (nacionalna/občinska/ 

regijska/destinacijska/ponudbena), področji in 

organizacijami. 

3. V razvoj ponudbe aktivneje vključujemo različne organizacije 

in zainteresirane posameznike. 

4. Delamo na tem, da v potencial turizma v Kamniku verjame 

vse več ljudi (negujemo odnose s turističnimi ambasadorji in 

delamo z lokalnim prebivalstvom). 
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10.3 Predstavitev ukrepov na področju partnerstva in 

organiziranosti 
 

Shema 15: Prikaz ukrepov v okviru prioritete Partnerstvo in organiziranost  

Izboljšati povezovanje, sodelovanje in 
organiziranost v turizmu

Partnerstvo in 
organiziranost

PREDNOSTNI CILJ 4

PRIORITETA 4
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U17: Nadgraditev Zavoda za turizem in šport v 
občini Kamnik 
v smeri DMO 

(Destination Management Organisation) 

U16: KAMtur
partnerska mreža za povezano delo na razvoju in promociji 

(na osnovi pogodbenega razmerja)

U18: KAMtur 
ambasadorji  

U19: Delo po 
principih projektnih in 

produktnih delovnih skupin 
– vodi ZTŠK 

(s čimer okrepimo operativnost, 
pospešimo delo in dosežemo 
vključevanje več deležnikov) 

U20: Sodelovanje in povezovanje:
RDO Osrednja Slovenija, 

Kamniško-Savinjske Alpe,
 Srce Slovenije, 

Združenje zgodovinskih mest Slovenije

 

 

10.3.1 PRIORITETNI  UKREP 4.1: KAMtur pospeševalnik (sklad za 

spodbujanje razvoja in implementacijo podjetniških idej) 
 

PREDNOSTNI CILJ 4 

UKREP 4.1  
(št. 16 v shemi SRM TK2025) 

KAMtur partnerska mreža za povezano delo na 

razvoju in promociji 

Namen projekta Okrepiti sodelovanje z zainteresiranimi ponudniki in drugimi 

deležniki – za kar je potrebno vzpostaviti sistem (partnersko 

mrežo). 

Pričakovani rezultat Učinkovitejše delo s ponudniki in drugimi deležniki (saj so 
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projekta razmerja jasno opredeljena). 

Aktivnosti 1. Razvoj partnerske mreže, v  katero vstopijo vsi 

zainteresirani turistični ponudniki in drugi deležniki v Občini 

Kamnik. Pomembni so tako javni, zasebni kot še posebej tudi 

nevladni (društveni) sektor, ki je pomemben pospeševalec 

lokalnega povezovanja in vsebin. 

2. Osnova je partnerska pogodba (pogodba se podaljšuje na 

letni ravni, ko je potrjen Program dela ZTŠK za posamezno 

leto). Pogodba opredeljuje pogoje za sodelovanje in koristi za 

člane (način sodelovanja (tudi sofinanciranja) v promocijskih 

brošurah in drugih trženjskih infrastrukturnih orodjih na ravni 

destinacije, posebne cene v primeru, da gostijo novinarje/ 

organizatorje potovanj v okviru študijskih potovanj, 

opredelitev interesa za sodelovanje v posameznih projektih, 

posebne oblike sodelovanja (kot so »dnevi odprtih vrat«). 

3. Jasno so tudi opredeljene koristi za člane. 

 

Druge aktivnosti znotraj ukrepa: 

1. Letno srečanje vseh partnerjev, ki se prestavijo na stojnicah 

v središču Kamnika. Gre za vsakoletni mrežni dogodek, ki je 

primarno namenjen temu, da se ponudniki med sabo bolje 

spoznajo in povežejo. 

2. Dnevni odprtih vrat – predlog, da vsak ponudnik 4-krat na 

leto organizira v svoji »hiši« v okviru danega termina dneve 

odprtih vrat. Ti dnevi delujejo nato na ravni destinacijskih 

dnevov odprtih vrat, v vseh letnih časih. Na ta način se 

komunicira, da je ponudba privlačna vse leto. Gre za posebne 

ponudbe, popuste, dogodke. 

Nosilec projekta ZTŠK. 

Partnerji Vsi zainteresirani deležniki v destinaciji. 

Načrtovana sredstva Aktivnosti v okviru rednega program dela. Vložki niso potrebni, 

ukrep pa vzpostavlja osnovo za finančno participativno 

sodelovanje pri promocijskih aktivnostih destinacije. 

Predvideno trajanje Vzpostavitev 2016 – za začetek aktivnega delovanja v letu 2017. 
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10.3.2 Pomembni PODPORNI UKREPI na področju partnerstva in 

organiziranosti 
 

10.3.2.1 UKREP 4.2: Nadgraditev Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik v 

smeri DMO 
 

PREDNOSTNI CILJ 4 

UKREP 4.2  
(št. 17 v shemi SRM TK2025) 

Nadgraditev Zavoda za turizem in šport v občini 

Kamnik v smeri DMO                                                       

(Destination Management Organisation) 

Namen projekta Okrepiti razvojno in operativno (produktno) funkcijo in prodajo. 

Pričakovani rezultat 

projekta 

Okrepljena pozicija turizma znotraj ZTŠK in s tem več resursov za 

izvajanje razvojnih, produktnih in povezovalnih nalog. 

Aktivnosti Ni predvidena nobena formalna preureditev ZTŠK, zgolj večje 

osredotočanje na funkcije, ki zdaj niso bile pokrite v zadostni 

meri. 

Nosilec projekta ZTŠK.  

Partnerji Občina Kamnik. 

Načrtovana sredstva V okviru rednega dela ZTŠK. Postopna krepitev razvojne funkcije 

(z ustrezno finančno podporo). 

Predvideno trajanje Postopna krepitev funkcij. 

>>> Predstavitev nalog ZTŠK kot DMO (4 funkcije) je v poglavju 10.3. 

 

10.3.2.2 UKREP 4.3: KAMtur ambasadorji 
 

PREDNOSTNI CILJ 4 

UKREP 4.3  
(št. 18 v shemi SRM TK2025) 

KAMtur ambasadorji 

Namen projekta Krepiti imidž Kamnika in pozitivno naravnanost celotne občine 

do turizma. 

Pričakovani rezultat 

projekta 

V roku enega leta vzpostaviti mrežo vsaj 10 turističnih 

ambasadorjev, do leta 2020 pa 20 (ključni turistični ponudniki ter 

druge osebnosti, ki lahko pozitivno prispevajo k imidžu Kamnika 

– kot so npr. alpinist Marko Prezelj, Petra Majdič in drugi 

posamezniki, lahko tudi gospodarstveniki). 

Aktivnosti 1. Opredelitev vsebine in koncepta projekta turističnega 

ambasadorstva (namen, cilji, vsebina, aktivnosti, kriteriji za 

izbor, pristop do potencialnega ambasadorja itd.). Natančno 
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se opredelijo naloge ambasadorja – doma in v tujini. 

2. Identifikacija potencialnih ambasadorjev – stremimo k 

temu, da imamo v »bazi« tako osebnosti, ki imajo veljavo v 

domači kot v tujih javnostih (prav za slednje pa je še posebej 

pomembno, da na svojih obiskih v tujini aktivno podstavljajo 

destinacijo, tudi s promocijskimi materiali – koncept se 

natančno opredeli). 

3. Pristop do njih in predstavitev projekta. 

4. Vzpostavitev ambasadorstva. 

5. Upravljanje projekta (negovanje odnosov). 

6. Letno srečanje. 

Nosilec projekta ZTŠK. 

Partnerji Občina Kamnik. 

Načrtovana sredstva Sredstva za vzpostavitev (model, podporni materiali): 3.000 EUR. 

Predvideno trajanje Vzpostavitev v letu 2017, nato kontinuirano delo. 

 

 

10.3.2.3 UKREP 4.4: Delo po principih projektnih in produktnih delovnih skupin 
 

PREDNOSTNI CILJ 4 

UKREP 4.4  
(št. 19 v shemi SRM TK2025) 

Delo po principih projektnih in produktnih delovnih 

skupin 

Namen projekta Zaradi omejene kadrovske pokritosti za pomembne razvojne 

funkcije ZTŠK ne more pokrivati vseh področij. Zato se po 

ključnih področjih/produktih vzpostavlja sistem delovnih skupin 

– pri čemer je njihov aktivni vodja in usmerjevalec ZTŠK, po 

principih sodobnega in profesionalnega projektnega 

managementa. Določene skupine so bolj prehodne oziroma 

projektno naravnane, določene pa postanejo stalen koncept 

delovanja. Na ta način se doseže kadrovsko okrepitev DMO 

funkcij, povezovanje med organizacijami in višjo strokovnost, saj 

so vključeni kadri različnih profilov in raznovrstnih izkušenj. 

Pričakovani rezultat 

projekta 

Aktivne delovne skupine po produktih in določenih področjih: 

→ ZELENA skupina (za projekt Slovenia Green) 

→ PROMOCIJSKA skupina (za usklajevanje promocijskih 

aktivnosti) 

Delovna skupina KULINARIKA (za produkt kulinarika) 

→ Delovna skupina POHODNIŠTVO (za produkt pohodništva) 

→ Delovna skupina KOLESARJENJE (za produkt kolesarjenja) 
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→ Projektne skupine za posamezne PRIREDITVE 

Aktivnosti 1. Oblikovanje prioritet. 

2. Imenovanje članov. 

3. Opredelitev nalog in način dela posamezne skupine. 

4. Podpis članov za pristop k skupini. 

5. Srečanja vsaj 4-krat letno oziroma v odvisnosti od projektne 

dinamike. 

6. Na osnovi v strategiji podanih produktnih izhodišč vsaka 

skupina pripravi operativen načrt dela na svojem področju 

(ki je tudi osnova za vključevanje aktivnosti v program dela 

ZTŠK in Občine Kamnik). 

Nosilec projekta ZTŠK, ki pa ni nujno vodja skupin. 

Partnerji Pomembno, da se zagotavlja vključenost vseh ključnih 

deležnikov (javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja), iz 

celotne občine ter da se k sodelovanju pritegnejo strokovnjaki po 

področjih (tudi zunanji). V posamezne delovne skupine 

vključujemo različne profile strokovnjakov, glede na potrebe. 

Predvideno trajanje Postopna vzpostavitev, večina teh delovnih skupin je stalnih 

(daljše obdobje). 

 

10.3.2.4 UKREP 4.5: Sodelovanje in povezovanje (regijsko/produktno) 
 

PREDNOSTNI CILJ 4 

UKREP 4.5 
(št.20 v shemi SRM TK2025) 

Sodelovanje in povezovanje:  

Vzpostavitev aktivnih platform RDO Osrednja 

Slovenija, Kamniško-Savinjske Alpe, Srce Slovenije, 

Združenje zgodovinskih mest Slovenije 

Namen projekta Okrepiti sodelovanje na geografski in produktni osnovi ter s tem 

doseganje večjih učinkov tako na področju razvoja kot promocije. 

Pričakovani rezultat 

projekta 

Z jasno opredeljenimi prioritetami, cilji in interesi se pričakuje 

boljši iztržek po posameznem partnerstvu, hkrati pa večje 

razvojne in trženjske učinke, kot če bi delovali zgolj na občinski 

ravni. 

Aktivnosti 1. Za vsako raven se pripravi operativen akcijski načrt, ki 

opredeljuje cilje ter kaj lahko vložimo/damo in kaj 

pričakujemo. 

2. Načrt se uskladi z nosilcem, po potrebi prilagodi in potrdi. 

3. Aktivnosti se vključijo v letni program ZTŠK za turizem. 

Nosilec projekta Za Razvojno partnerstvo Srca Slovenije Občina Kamnik, ostale 

platforme ZTŠK. 
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Partnerji RDO Osrednja Slovenija, neformalno partnerstvo Kamniško-

Savinjske Alpe, Razvojno partnerstvo Srca Slovenije, Združenje 

zgodovinskih mest Slovenije.  

Načrtovana sredstva Načrtovanje obsega pripravi akcijskih načrtov. Vložki v RDO 

Osrednja Slovenija se sprejemajo letno. Vložki v Združenje 

zgodovinskih mest Slovenije obsegajo članstvo in nato delo po 

projektih. 

Predvideno trajanje Kontinuirano delo. Vstop v članstvo Združenja zgodovinskih 

mest Slovenije v letu 2016. Krepitev aktivnosti v okviru 

Kamniško-Savinjskih Alp z letom 2017. 



TURIZEM KAMnik2025 
 

Stran 126 od 181 
 

10.4 Opredelitev funkcij ZTŠK kot DMO (Destinacijske 

Management Organizacije) 
 

Predstavitev javnega zavoda ZTŠK 
 

Občina Kamnik je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik«, ki je bil sprejet na seji 

Občinskega sveta 21. decembra 2011, razširila dejavnost Agencije na področje športa in iz 

dejavnosti črtala področja podjetništva. Področje športa vključuje izvajanje nacionalnega 

programa športa, aktivnosti športa in rekreacije, upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih 

objektov v občini Kamnik, opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in 

drugih del na področju športa in rekreacije na območju občine Kamnik. 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi obsegajo dejavnosti Zavoda za turizem in šport v 

občini Kamnik: 

1. oblikovanje celovite turistične ponudbe občine Kamnik, 

2. informiranje v okviru turistično in poslovno informacijskega centra, 

3. načrtovanje, organiziranje in izvajanje marketinških in promocijskih dejavnosti 

(sejmi, borze), 

4. izobraževanje lokalnih turističnih ponudnikov, 

5. organizacija in izvajanje prireditev, 

6. raziskovanje in analiziranje (trg, učinki delovanja), 

7. sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi subjekti s 

področja turizma in malega gospodarstva, 

8. priprava razvojnih projektov v skladu z zahtevami Evropske skupnosti, 

9. vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društva, ki deluje v javnem 

interesu, 

10. spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občine 

Kamnik, 

11. upravljanje z javno športno infrastrukturo 

12. nadzor nad delovanjem športne infrastrukture 

13. upravljanje z otroškimi igrišči v občini Kamnik 

14. koordinacija s športnimi društvi in klubi. 

 

Zavod za turizem in šport v občini Kamnik opravlja svoje naloge po posameznih 

področjih, in sicer: 

1. Področje promocije in pospeševanja prodaje. 

2. Področje odnosov z javnostmi. 

3. Področje produkcije promocijskih gradiv. 

4. Področje razvoja in povezovanja turistične ponudbe. 

5. Področje informiranja in agencijske dejavnosti. 
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6. Področje turističnega in športnega spletnega portala. 

7. Področje koordinacije med turističnimi ponudniki. 

8. Področje prireditvenih dejavnosti. 

9. Področje upravljanja športnih objektov. 

10. Področje koordinacije delovanja športnih društev in klubov. 

11. Področje upravljanja otroških igrišč. 

 

Koncept dela na področju turizma v okviru ZTŠK 

V skladu s trendi na turističnem trgu gredo DMO-ji (ki so prej primarno skrbeli za trženje – M 

v kratici DMO je pomenil Marketing) bolj v meri krepitve razvojne funkcije in skrbi za dobro 

izkušnjo na destinaciji. 

Funkcije destinacijskega managementa za ZTŠK opredeljujemo po štirih sklopih funkcij, kar 

je usklajeno z mednarodno metodologijo destinacijskega managementa. 

 

Prvič: RAZVOJNA FUNKCIJA 

 

Kaj vključuje razvojna funkcija – katere aktivnosti:  

1. Načrtovanje in izvajanje turističnega razvoja na ravni občine, v partnerstvu med 

ZTŠK in Občino Kamnik  >>> Osnova je krovna razvojno-trženjska strategija turizma 

za Občino Kamnik, ki se pretvarja v letne Programe dela ZTŠK za področje turizma. 

2. Raziskave in razvoj (trženjske oziroma druge analize in raziskave, ki akterjem 

pomagajo pri strateškem in operativnem načrtovanju in učinkovitejšem delovanju na 

trgu). >>>  Osnova so raziskave in razvojne aktivnosti, ki jih izvaja STO, ob tem pa tudi 

primarne raziskave za potrebe Občine Kamnik. Opredeljeno v okviru Prednostnega cilja 

3 (Podjetništvo in kakovost, Ukrep 12). 

3. Razvoj in vodenje turističnih projektov na področju turizma (v partnerstvu z 

Občino Kamnik). 

4. Vzpostavitev in upravljanje partnerske politike med vsemi deležniki v turizmu 

(javni, zasebni, nevladni sektor ter drugi deležniki) v občini. >>> Aktivnosti so 

opredeljene v okviru Prednostnega cilja 4 (Partnerstvo in organiziranost, Ukrepi 17 do 

19). 

5. Aktivno sodelovanje z RDO Osrednja Slovenija, Kamniško-Savinjskimi Alpami 

(neformalno združenje, ki vključuje Občino Kamnik, Luče, Jezersko, Preddvor in 

Solčavo), Razvojnim partnerstvom Srca Slovenije in STO na ravni razvoja, 

načrtovanja, organizacije in trženja – iskanje sinergij, izkoriščanje platform >>> 

Aktivnosti so opredeljene v okviru Prednostnega cilja 4 (Partnerstvo in organiziranost, 

Ukrep 20). 

6. Povezovanje in koordiniranje turističnih ponudnikov pri razvoju in izvedbi 

turističnih projektov ter svetovanje turističnim ponudnikom pri razvoju podjetniških 

idej.  
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7. Združevanje finančnih sredstev in zagotavljanje finančnih virov za razvoj in 

promocijo destinacije. >>> Aktivnosti so opredeljene v okviru Prednostnega cilja 1 

(Trženje, Ukrep 03). 

8. Organiziranje in izvajanje izobraževanj turističnih subjektov v destinaciji (po 

ključnih kompetencah). >>> Aktivnosti so opredeljene v okviru Prednostnega cilja 3 

(Podjetništvo in kakovost, Ukrep 12). 

9. Spodbujanje izboljšanja kakovosti storitev. >>> Aktivnosti so opredeljene v okviru 

Prednostnega cilja 3 (Podjetništvo in kakovost, Ukrep 12 in 15). 

10. Spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture v lokalnem 

okolju ter razvoj in upravljanje javne turistične infrastrukture, ki je ključnega pomena 

za izvajanje turističnih storitev, v sodelovanju z Občino Kamnik. >>> Načrtovani 

investicijski projekti za obdobje >>> Aktivnosti so opredeljene v okviru Prednostnega 

cilja 2 (Produkti, Ukrep 10). 

11. Osveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in 

turizma. 

12. Implementacija trajnostnega managementa na ravni destinacije (in spodbujanje 

trajnostnih praks na ravni ponudnikov). >>> Aktivnosti so opredeljene v okviru >>> 

Aktivnosti so opredeljene v okviru Prednostnega cilja 3 (Podjetništvo in kakovost, Ukrep 

12). 

 

Drugič: OPERATIVNA (produktna) FUNKCIJA 

 

Kaj vključuje operativna funkcija – katere aktivnosti:  

1. Razvoj in oblikovanje integralnih turističnih produktov na krovni destinacijski 

ravni (po katerih postane destinacija prepoznavna in ki pripomorejo k jasnejšemu 

pozicioniranju destinacije na eni strani in učinkovitejšemu trženju na drugi). >>> 

Aktivnosti so opredeljene v okviru Prednostnega cilja 2 (Produkt, Ukrepi 7 do 10).  

2. Razvoj in implementacija krovne zgodbe >>> Aktivnosti so opredeljene v okviru 

Prednostnega cilja 2 (Produkt, Ukrep 09). 

3. Spodbujanje razvoja in oblikovanje turističnih produktov na destinacijski ravni 

ter njihovo vključevanje v regijske in destinacijske integralne turistične produkte. 

4. Povezovanje ponudbe v prodajne programe >>> Aktivnosti so opredeljene v okviru 

Prednostnega cilja 2 (Produkt, Ukrep 08).  

5. Organizacija in soorganizacija prireditev. 

 

Tretjič: PROMOCIJSKA FUNKCIJA 

 

Kaj vključuje funkcija – katere aktivnosti:  

1. Razvoj in upravljanje krovne destinacijske znamke. 

2. Koordinacija promocijskih aktivnosti na destinacijski ravni. 

3. Izvajanje trženjskih aktivnosti za promocijo in pospeševanje prodaje destinacije 

pod krovno tržno znamko. 
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4. Oblikovanje promocijskih orodij in gradiv za promocijo. 

5. Oblikovanje cenovne politike turističnih paketov, ki se tržijo preko DMO. 

6. Upravljanje verige pred prihodom, v času bivanja (na destinaciji) in po odhodu, 

medtem ko je primarna skrb za stacionarnega obiskovalca v domeni nastanitvenega 

ponudnika. 

7. Trženje in prodaja turističnih programov. 

8. Organizacija in izvajanje prireditev. 

 

Četrtič: DISTRIBUCIJSKA FUNKCIJA 

 

Kaj vključuje distribucijska funkcija – katere aktivnosti:  

1. Izvajanje informativne funkcije – upravljanje turistično informativnega centra (več 

spodaj).  

2. Animacija gostov na lokaciji – skrb za pozitivno izkušnjo obiskovalca na ravni 

destinacije. 

3. Vzpostavitev in upravljanje destinacijskega spletnega portala. 

4. Vzpostavitev in upravljanje drugih trženjskih infrastrukturnih orodij. 

5. Upravljanje družbenih omrežij za raven destinacije. 

6. Oblikovanje lokalne baze turistične ponudbe. 

7. Distribucija ponudbe do turističnih posrednikov. 

8. Povezovanje posameznih turističnih ponudnikov in njihovih storitev. 

9. Organiziranje in vodenje vodniške službe. Usposabljanje turističnih vodnikov (in 

aktivno upravljanje baze turističnih vodnikov). Izvajanje nadzora nad kakovostjo dela 

vodnikov in izvajanjem odloka o vodniški službi. 

 

TIC Kamnik 

 

Delo turistično informacijske pisarne se odvija na lokacijah: 

A. Na Glavnem trgu 2; skozi vse leto, poletni in zimski delovni čas, 

B. Na Malem gradu, od drugega vikenda v juniju do drugega vikenda v septembru. 

 

Aktivnosti vključujejo: 

1. Nudenje turističnih informacij in informacij o celotnem območju. 

2. Nudenje destinacijskega promocijskega gradiva in promocijskih gradiv posameznih 

ponudnikov. 

3. Prodaja spominkov in domačih produktov (pomembno je jasno izpostavljanje 

krovnih destinacijskih spominkov in produktov). 

4. Prodaja destinacijskih programov/paketov. 

5. Prodaja vstopnic za prireditve v lastni ali tuji organizaciji. 

6. Internetni kotiček. 

7. Spremljanje in analiziranje podatkov o obiskovalcih v TIC-u. 
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8. Organiziranje izletov, strokovnih ekskurzij za individualne goste in skupine. 

9. Organiziranje drugih storitev za goste. 

10. Skrb za urejenost TIC-a ter ažurno ponudbo promocijskega materiala celotne 

Slovenije. 

11. Izposoja koles. 

12. Izobraževanje in izvajanje obvezne šolske prakse. 
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Sklop V: IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STRATEGIJE  
 

11. IZVAJANJE STRATEGIJE 
 

Potrditev strategije 

 

Strategijo najprej potrdi Svet zavoda ZTŠK, nato pa jo sprejme tudi Občinski svet 

Občine Kamnik. S tem postane uradni dokument na ravni celotne občine. 

 

Kdo je odgovoren za izvajanje strategije 

 

Kot destinacijska management organizacija je za izvajanje strategije odgovoren  

Zavod za turizem in šport v občini Kamnik – in sicer za celoten pregled nad udejanjanjem 

strateškega koncepta.  

Po posameznih ukrepih so za izvajanje odgovorni opredeljeni nosilci  

(v sodelovanju s partnerji, ki so opredeljeni).  

Za projekte, ki so vezani na infrastrukturo (predvsem aktivnosti v okviru Ukrepov 7, 10 in 11), 

je zadolžena uprava Občine Kamnik. 

 

Strategija predstavlja okvir za pripravo vsakoletnih letnih programov ZTŠK. 

Operativno se strategija izvaja prek letnih programov DMO Kamnik (oziroma ZTŠK, za 

področje turizma), v katerih DMO opredeli obseg letnih tekočih nalog in nabor projektov iz 

strategije. Glede na spremenjene stanje na trgu se nabor projektov lahko spreminja. Za 

izvajanje projektov DMO oblikuje projektne skupine. 

 

Financiranje izvajanja strategije 

 

Sredstva za delovanje javnega zavoda se zagotavljajo z izvajanjem javne službe, iz 

proračunskih sredstev ustanovitelja, ter s tržno dejavnostjo, ki obsega plačila za storitve 

(trgovinska dejavnost, dejavnost incoming turistične agencije) in iz drugih virov, na način in 

pod pogoji, določenimi z veljavno zakonodajo.  

Sredstva za izvajanje promocijskih aktivnosti se pridobivajo tudi s partnerskim 

združevanjem sredstev (na osnovi partnerskimi pogodb s turističnimi ponudniki). 
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Trije sklopi namenov strateškega dokumenta 

 

Strategija izpolnjuje tri sklope namenov: 

A. STRATEŠKA RAVEN: Predstavlja strateški razvojni in trženjski okvir: podaja 

smernice za razvoj in trženje ponudbe na območju občine Kamnik ter način 

pozicioniranja destinacije. 

B. IZVEDBENA RAVEN: Z akcijskim načrtom predstavlja osnovo za letne programe 

dela ZTŠK za področje turizma (v partnerstvu z Občino Kamnik) – ukrepi se 

vključujejo v letne programe dela, v odvisnosti od prioritet in razpoložljivih sredstev. 

C. Strategija ob tem predstavlja tudi neke vrste »smerokaz« za turistične 

ponudnike, ki delujejo na območju – v katero smer razvijati ponudbo, kako se 

vključevati v integralne turistične produkte in doživetja na ravni destinacije, kako 

svojo ponudbo umeščati v destinacijske trženjske kanale in hkrati tudi kot pomoč za 

boljše razumevanje konkurenčnih prednosti turistične ponudbe Kamnika in okolice. 

 

Kako poteka spremljanje izvajanja strategije 

 

ZTŠK na letni ravni (ob koncu leta, kot osnovo za pripravo načrta dela za naslednje leto) 

pripravi analizo izvajanja strategije.  

Z operativno promocijsko skupino opredeli operativen način promocije, s posameznimi 

delovnimi skupinami pa tudi druge aktivnosti (po produktih). Celosten predlog najprej 

uskladi s Strokovnim svetom v okviru ZTŠK, nato pa ga predstavi Svetu Zavoda. 

Predloga se, da se kratka analiza preteklega leta z načrtom za tekoče leto predstavi tudi 

na širšem letnem delovnem srečanju vseh ključnih deležnikov v destinaciji (ki se izvaja v 

prvih dveh mesecih leta), s ciljem njihove aktivne vključitve v razvoj in trženje ponudbe 

destinacije. 

Ključni elementi spremljanja so: 

1. Doseganje ciljev in kazalnikov rezultatov in učinkov. 

2. Opredelitev odstopanj s predlogom za omilitev tveganj oziroma pospešitev izvajanja 

strategije v primeru večjih zaostankov. 

Vmesna ocena izvajanja in predlog sprememb 

 

Na sredini obdobja izvajanja strategije (oziroma predvidoma leta konec leta 2019) se izdela 

vmesna ocena izvajanja in predlaga sprememba ukrepov, v kolikor je potrebno. 
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Kazalniki za vrednotenje izvajanja strategije 

 
Na letni podlagi poteka evaluacija izvajanja strategije po naslednjih kazalnikov, ki so 

opredeljeni glede na cilje oziroma po prioritetah: 

 
Tabela št. 6: Opredelitev kazalnikov za spremljanje izvajanja strategije, po prioritetah 

Kazalniki, ki so vezani na kvantitativne cilje 
Kazalniki, ki so vezani 

na osrednje 

kvantitativne cilje 

1. Število turističnih prihodov; 

2. Število turističnih nočitev; 

3. Povprečna doba bivanja; 

4. Število novih turističnih ležišč; 

5. Zasedenost nastanitvenih zmogljivosti; 

6. Število novo zaposlenih oseb na področju turizma; 

7. Število obiskov v TIC-u; 

8. Število obiskov na posameznih turističnih točkah 

(znamenitosti); 

9. Potrošnja na obiskovalca (za ta kazalnik je potrebno 

vzpostaviti osnovo – anketo, kar smo opredeli v Ukrepu 12). 

Dodatni kazalniki, ki so vezani na aktivnosti po PRIORITETAH delovanja 
TRŽENJE 
(prioriteta št. 1) 

1. Poleg gornjih kazalnikov še: 

2. Rast nočitev 4 do 7 % letno. 

3. Povečanje zasedenosti (3 % letno). 

4. Povečanje števila nočitev izven 2 poletnih mesecev (6 % 

letno). 

5. 1 celostna promocijska kampanja na leto. 

6. Odličen spletni portal, ki letno beleži 10 % rast obiska. 

7. Število prodanih destinacijskih programov. 

PRODUKT 
(prioriteta št. 2) 

1. Ocena, ki jo destinacija pridobi po GSTR orodju (Slovenia 

Green Destination); 

2. Število okoljsko certificiranih ponudnikov; 

3. Število ponudnikov, ki so vključeni v zelene nabavne 

verige; 

4. Število novih inovativnih zelenih produktov; 

5. Število vzpostavljenih destinacijskih produktov, ki 

ustvarjajo nočitve (aktivni termalni oddih – poletje in 

zima). 

6. Vzpostavljen privlačen in prodajno uspešen produkt pol- 

in celodnevnega obiska Kamnika (tuji gost v 

Ljubljani/bližnjih destinacijah, domači).  
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7. 4 prepoznavne destinacijske prireditve, od katerih vsaj 2 

neposredno ustvarjata tudi nočitve (paketi). 

8. 1 mednarodno prepoznavna športna prireditev (Maraton 

Alpe). 

9. Vsaj 2 zgodbi, ki sta pretvorjeni v doživetje, ki ga je 

mogoče kupiti. 

10. Letni razvojni program Kamnik SLOVENIA GREEN 

vključuje vsaj 5 aktivnosti za izboljšanje trajnostnega 

delovanja. 

PODJETNIŠTVO in 
KAKOVOST 
(Prioriteta št. 3) 

1. Število izobraževanj, srečanj, študijskih obiskov. 

2. Obseg sofinanciranih sredstev v okviru KAMtur 

Pospeševalnika. 

3. Število ponudnikov, ki pridobi znamko »Kamnik 

Quality«. 

4. Število zaposlenih v turizmu in gostinstvu se poveča do 

2020 za 20 %). 

PARTNERSTVO in 
ORGANIZIRANOST 
(Prioriteta št. 4) 

1. Število članov v partnerski mreži. 

2. Število članov v mreži KAMtur ambasadorjev.  

3. Število aktivnih delovnih skupin. 

 

Tveganja in omilitveni ukrepi 

 

Dejavniki tveganja temeljijo na predvidevanjih objektivnih tveganj, na katere v času 

načrtovanja partnerji ne morejo vplivati. Izvajanje strategije bo skozi 10-letno obdobje 

podvrženo številnim dejavnikom tveganja, tako znotraj občine Kamnik kakor tudi zunanjim 

vplivom.  

Glavni dejavniki tveganja so: 

1. Preveč optimističen načrt – preveč nalog za omejene kadrovske vire DMO ZTŠK . 

2. Premalo finančnih virov (nesposobnost pridobiti zunanje vire financiranja 

ključnih infrastrukturnih projektov). 
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Sklop VI: AKCIJSKI NAČRT  
 

12. PREGLEDNICA UKREPOV PO 4 PRIORITETAH 
 

V tabeli za večjo preglednost povzemamo načrtovane ukrepe. 

Tabela 7: Pregled ukrepov, ki so predstavljeni v poglavjih 7,8, 9 in 10, po 4 prednostnih ciljih (prioritetah) 

PREDNOSTI CILJ 1: Povečati prepoznavnost in obisk Kamnika 

PRIČAKOVANI REZULTAT: Kamnik postane prepoznavna destinacija, jasno pozicionirana kot                                                                                                                                                                        

(Ljubljani najbližja) aktivna in vitalna alpska destinacija – kar vodi k rasti obiska, širitvi sezone in izboljšanju zasedenosti. 

Št. Vsebina Pričakovani rezultat Nosilec in partnerji Načrtovana sredstva 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

U1 Izvajanje osredotočenih 

promocijskih aktivnosti 

(digitalni marketing in 

izbrane tradicionalne 

promocijske aktivnosti) 

Uresničevanje kvantitativnih 

ciljev (povečano število 

prihodov, nočitev, 

zasedenosti). 

ZTŠK 

 

Turistični ponudniki 

(člani KAMtur 

partnerske mreže). 

Promocijska sredstva v 

okviru rednega 

programa dela ZTŠK in 

združevanje sredstev s 

ponudniki. 

          

U2 Okrepiti komuniciranje 

znamke in zgodbe 

destinacije do internih in 

eksternih javnosti = Projekt 

»Kaj? KAMnik!«  

Jasna sporočila, kaj je zgodba 

Kamnika in kaj nudi, ki jih na 

poenoten način komunicira 

tako destinacija kot ponudniki 

– s čemer prispevamo k večji 

prepoznavnosti in s tem 

večjemu obisku Kamnika.  

ZTŠK  

 

Vsi deležniki v 

destinaciji (zasebni, 

javni in civilni sektor) 

in KAMtur 

ambasadorji 

10.000 EUR  

 

(priprava vsebine, 

oblikovanje in tisk). 

          

U3 Posodobitev trženjskih 

infrastrukturnih orodij  

(foto banka, splet, tiskani 

materiali ...),   

v skladu s komunikacijsko 

strategijo v U1   

Posodobljena ključna trženjska 

orodja: nov spletni portal 

(sodobna digitalna platforma 

za digitalno trženje), odlična 

foto banka, trženjsko (in 

stroškovno) učinkovita tiskana 

ZTŠK 

 

Zunanji izvajalci 

(kreativne 

marketinške agencije) 

in turistični ponudniki 

40.000 EUR (brez 

tiskanih publikacij – ki so 

že del rednega programa 

ZTŠK in v katere se 

vložki postopoma 
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promocijska gradiva. manjšajo) 

U4 Vzpostavitev operativne 

promocijske skupine, ki jo 

sestavljajo ZTŠK in ključni 

ponudniki  

(ki redno dogovarjajo in 

usklajujejo promocijske 

aktivnosti) 

Okrepljeno sodelovanje na 

področju promocije in večje 

izkoriščanje prireditev v 

destinaciji za motiviranje za 

prihod (priprava destinacijskih 

paketov, ki temeljijo na 

prireditvi). 

ZTŠK 

 

Ključni turistični 

ponudniki (ki so člani 

partnerske mreže, ki 

jo opredeljuje Ukrep 

17) 

Delo poteka v okviru 

rednih aktivnosti ZTŠK. 

Članstvo/delo v skupini 

ni plačano 

          

U5 Mreža info točk (pri ključnih 

ponudnikih) in destinacijski 

animator 

Vzpostavljena mreža vsaj 10 

info točk (pri ključnih 

ponudnikih), ki so enotno 

opremljene in kjer lahko gost 

tudi tiskane materiale in ustno 

napotitev. 

ZTŠK 

 

Identificirani turistični 

ponudniki 

3.000 EUR na točko           

PREDNOSTI CILJ 1: Ponuditi konkurenčne turistične produkte, na temeljih trajnostnega razvoja 

PRIČAKOVANI REZULTAT: Kamnik ima razvite konkurenčne produkte in 4 TOP prepoznavne prireditve.  

Produkti odsevajo trajnostni razvojni koncept in karakter destinacije. 

Št. Vsebina Pričakovani rezultat Nosilec in partnerji Načrtovana sredstva 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

U6 PROJEKTI za izboljšanje 

konkurenčnosti nosilnih 

produktov  

(osnova so razvojni 

produktni načrti)  

AKTIVNI ALPSKI ODDIH 

(poletje, zima), DOŽIVETJE 

KAMNIKA,  

KULINARIKA, PRIREDITVE 

Prepoznavni in bolj 

konkurenčni nosilni produkti, 

po katerih postane destinacija 

prepoznavna in ki ustvarjajo 

motiv za prihod. Dva krovna 

produkta sta AKTIVNI ALPSKI 

(TERMALNI) ODDIH in 

DOŽIVETJE KAMNIKA. Ob teh 

produktih ima Kamnik 4 močne 

in prepoznavne destinacijske 

prireditve. 

ZTŠK 

 

Za vsak produkt se 

identificirajo partnerji 

(zasebni, civilni 

sektor, strokovne 

organizacije, 

zainteresirani 

posamezni in Občina 

Kamnik) 

           

P1 PROJEKT 1: Vzpostavitev tematske učne pešpoti na Veliki 

planini »Po sledeh pastirjev« 

ZTŠK, v sodelovanju 

z Občino Kamnik 

 

Pašne skupnosti, 

Velika planina d.o.o., 

150.000 EUR (lastna 

sredstva: 30.000 EUR, 

EU sredstva: 120.000 

EUR) 
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Planinska društva  

P2 PROJEKT 2: Oblikovanje celostnega razvojnega načrta za 

Veliko planino 

Občina Kamnik 

 

Velika planina d.o.o., 

ZTŠK, predstavniki 

ključnih deležnikov, ki 

delujejo na Veliki 

planini in ki lahko 

prispevajo k njenemu 

razvoju 

50.000 EUR (priprava 

načrta) 

          

P3 PROJEKT 3: Vzpostavitev tematske »Tunjiške sadjarske poti« 

 

Termin realizacije odvisen od pridobitve finančnih sredstev 

Občina Kamnik 

 

Sadjarsko-vrtnarsko 

društvo Tunjice 

160.000 EUR           

P4 PROJEKT 4: Vzpostavitev 7 pravljičnih poti ZTŠK 

 

Planinsko društvo 

Kamnik, Knjižnica 

Franceta Balantiča 

Kamnik, Irena Cerar, 

Kamniški turistični 

ponudniki 

 

Okvirno 150.000,00 EUR 

(za 7 poti) 

1. 

po

t 

         

P5 PROJEKT 5: Na osnovi v produktnem načrtu podanih smernic 

pripraviti 5-letni operativni program dela za produkt 

kolesarjenja 

ZTŠK 

 

 

Sredstva se načrtujejo 

skozi pripravo 

operativnega načrta 

          

P6 PROJEKT 6: Vzpostavitev dveh novih destinacijskih prireditev 

in nadgradnja 2 vodilnih obstoječih destinacijskih prireditev    

ZTŠK 

 

Organizatorji 

prireditev, Občina 

Kamnik 

Ocena vrednosti 2 novih 

prireditev se naredi ob 

vsebinski in 

organizacijski zasnovi 

prireditev, obstoječe se z 

manjšimi dodatnimi 

letnimi vložki  nadgrajuje 

(iskanje finančnih virov), 

Kamfest pa predvsem 
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učinkoviteje umešča v 

promocijske kanale 

destinacije 

P7 PROJEKT 7: Nadgradnja projekta/produkta Okusi Kamnika ZTŠK 

 

Turistični ponudniki – 

gostinci  

Mehki del skozi 

aktivnosti/redni program 

dela ZTŠK, investicije v 

promocijo in delo 

zunanjih izvajalcev pa do 

10.000 EUR letno 

          

U7 Trajnostni management 

destinacije – po pridobitvi 

znaka Slovenia Green 

Destination delo po 

trajnostnem razvojnem 

načrtu (na osnovi poročila) 

Pridobljen znak Slovenia Green 

Destination in jasno opredeljen 

akcijski načrt potrebnih 

izboljšav (identificirani ukrepi, 

na katerih področjih je 

potrebno v prihodnje delovati). 

ZTŠK 

 

Občina Kamnik – in 

celotna Zelena ekipa 

(ki je že vzpostavljena 

v okviru ZSST) 

Vsako leto se naredi 

operativni načrt 

aktivnosti in njihovo 

vključitev v redni letni 

program dela ZTŠK. 

Priporočeno je, da se v 

podporo trajnostnim 

aktivnostim v obdobju 

do 2025 v okviru 

proračuna ZTŠK vloži 

vsaj 100.000 EUR 

oziroma najmanj 10.000 

EUR letno (niso vključeni 

projekti za trajnostno 

mobilnost in drugi 

trajnostno naravnani 

projekti s strani Občine 

Kamnik) 

          

U8 Povezovanje doživetij 

destinacije v TOP 1, 2, 3 in 

5-dnevne pakete in 

vključitev v prodajne 

kanale. 

Oblikovani TOP destinacijski 

programi (pol-dnevni in dnevni 

obisk, 2-dnevni, 3-dnevni in 5-

dnevni oddih v Kamniku), ki 

pomagajo pri pozicioniranju in 

še posebej prodaji destinacije. 

Gre za TOP (najbolj 

reprezentativne)  programe, ki 

ZTŠK 

 

Zainteresirani 

turistični ponudniki 

 

15.000 EUR za pripravo 

paketov, podporne 

aktivnosti v okviru 

rednega dela ZTŠK 
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se lahko nato nadalje 

prilagajajo ciljnim skupinam in 

posameznim povpraševanjem. 

U9 Razvoj zgodb v obliki 

doživetij (ki se kupijo kot 

nekajurna doživetja) 

Vsaj 2 zgodbi Kamnika, ki sta 

pretvorjeni v zanimivo 

doživetje. 

ZTŠK 

 

Na osnovi razvojnega 

načrta 

          

U10 Projekti podporne javne in 

javne turistične 

infrastrukture ter oživljanje 

starega mestnega jedra 

Bolj urejena destinacija, 

oživljeno staro mestno jedro. 

Občina Kamnik  

 

Identificirani turistični 

ponudniki 

Strategija razvoja in 

oživitve mestnega 

središča Kamnika za 

obdobje 2013 do 2020 

          

U11 Trajnostna mobilnost Z vidika turizma je potrebno 

uvajati posamezne »mehke« 

ukrepe, ki povečujejo 

trajnostno mobilnost in 

prispevajo k verodostojnosti 

obljube zelene destinacije. 

Destinacija potrebuje rešitve, ki 

bodo prijazne do potreb oseb, 

ki pripotujejo v destinacijo brez 

avtomobila, ter  do pohodnikov 

in kolesarjev. 

Občina Kamnik 

 

Na osnovi Celostne 

prometne strategije za 

občino Kamnik 

          

PREDNOSTI CILJ 3: Spodbuditi podjetništvo in kakovost ter okrepiti pomen turizma 

PRIČAKOVANI REZULTAT: Skozi ukrepe spodbujanja podjetništva in pospeševanja kakovosti 

krepimo pomen turizma ter nenehno izboljšujemo pestrost ponudbe in kakovost izkušnje v destinaciji. 

Št. Vsebina Pričakovani rezultat Nosilec in partnerji Načrtovana sredstva 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

U12 KAMtur pospeševalnik 

(sklad za spodbujanje 

razvoja in implementacijo 

podjetniških idej – poudarek 

na inovativnosti in zelenem) 

V okviru KAMtur 

Pospeševalnika se sofinancira 

letno najmanj 5 podjetniških 

idej (v skupni vrednosti 50.000 

EUR).  

Občina Kamnik 

 

ZTŠK 

50.000 EUR letno  

Letni obseg se lahko 

veže na obseg pobrane 

turistične takse (in 

pomnoži s faktorjem 3) 

          

U13 KAMtur center znanja in 

kakovosti 

(izobraževanja, 

usposabljanja, študijski 

Stalni pretok znanja do 

ponudnikov, stalna skrb za 

izboljšave, stalni prenos 

relevantnih informacij do 

ZTŠK 

 

Vsi zainteresirani 

ponudniki in deležniki 

Letno 5.000 EUR           
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ogledi,  raziskave, turistični 

vodniki) 

ponudnikov, stalna 

usposabljanja turističnih 

vodnikov – s čemer se razvija 

nova ponudba in dviga 

kakovost obstoječe ponudbe v 

destinaciji. 

(prednost imajo člani 

partnerske mreže), 

turistični vodniki 

U14 Spodbujanje razvoja 

dodatnih dejavnosti                     

(rokodelci, sadjarji, 

čebelarji, turistične kmetije, 

turistična in druga društva, 

proizvodnja hrane, 

spominkov in drugi manjši 

razvojni projekti …) in 

vključitev v promocijske 

kanale 

Razvoj nove ponudbe, ki se 

vključuje v integralne turistične 

produkte destinacije. 

Občina Kamnik V letu 2016 se sprejema 

nova strategija LAS Srca 

Slovenije za finančno 

perspektivo do leta 

2020, poleg tega tudi 

drugi viri financiranja 

(aktivnosti preko 

Razvojnega partnerstva 

Srca Slovenija) 

          

P1 Nadgradnja »Hiše keramike, zakaj pa ne majolka« ZTŠK 

 

Društvo keramikov: 

Hiša keramike, Zakaj 

pa ne majolka, 

kamniške šole in 

druge izobraževalne 

ustanove 

80.000           

U15 Razvoj in vzpostavitev 

znamke kakovosti – 

koncept „Kamnik Quality“ 

(najprej na področju 

kulinarike – Okusi Kamnika, 

kasneje širitev na druge 

produkte) 

Vzpostavljena znamka 

kakovosti, z jasno garancijo 

kakovosti, ki se ji letno pridruži 

vsaj 5 ponudnikov 

ZTŠK 3.000 za vzpostavitev 

sistema dela, nato letno 

1.000 EUR 

          

PREDNOSTI CILJ 4: Izboljšati povezovanje, sodelovanje in organiziranost v turizmu 

PRIČAKOVANI REZULTAT: V Kamniku skozi delujočo partnersko mrežo in mrežno povezovanje dosegamo sinergije in večje učinke. Verjamemo v turizem 

kot generator razvoja in kakovosti življenja. 
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Št. Vsebina Pričakovani rezultat Nosilec in partnerji Načrtovana sredstva 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

U16 KAMtur partnerska mreža 

za povezano delo na razvoju 

in promociji 

Učinkovitejše delo s ponudniki 

in drugimi deležniki (saj so 

razmerja jasno opredeljena). 

ZTŠK 

 

Vsi zainteresirani 

turistični ponudniki in 

drugi deležniki 

Aktivnosti v okviru 

rednega program dela. 

Vložki niso potrebni, 

ukrep pa vzpostavlja 

osnovo za finančno 

participativno 

sodelovanje pri 

promocijskih aktivnostih 

destinacije 

          

U17 Nadgraditev Zavoda za 

turizem in šport v občini 

Kamnik v smeri DMO                                                       

(Destination Management 

Organisation) 

Okrepljena pozicija turizma 

znotraj ZTŠK in s tem več 

resursov za izvajanje razvojnih, 

produktnih in povezovalnih 

nalog. 

ZTŠK 

 

Občina Kamnik in 

člani partnerske 

mreže 

V okviru rednega dela 

ZTŠK. Postopna krepitev 

razvojne funkcije (z 

ustrezno finančno 

podporo) 

          

U18 KAMtur ambasadorji V roku enega leta vzpostaviti 

mrežo vsaj 10 turističnih 

ambasadorjev, do leta 2020 pa 

20 (ključni turistični ponudniki 

ter druge osebnosti, ki lahko 

pozitivno prispevajo k imidžu 

Kamnika – kot so npr. alpinist 

Marko Prezelj, Petra Majdič in 

drugi posamezniki, lahko tudi 

gospodarstveniki). 

ZTŠK 

 

Občina Kamnik in 

identificirani 

posamezniki 

Sredstva za vzpostavitev 

(model, podporni 

materiali): 3.000 EUR 

          

U19 Delo po principih projektnih 

in produktnih delovnih 

skupin 

 

Postopna vzpostavitev skupin 

Aktivne delovne skupine po 

produktih in določenih 

področjih: 

→ ZELENA skupina (za 

projekt Slovenia Green 

Destination) 

→ Delovna PROMOCIJSKA 

skupina (za operativno 

usklajevanje promocijskih 

aktivnosti) 

ZTŠK 

 

Člani skupin 

Ni načrtovanih sredstev, 

delo v skupini ni 

plačljivo, osnovano je na 

osnovi interesa 

ponudnika/ 

posameznika za 

sodelovanje 
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→ Delovna skupina 

KULINARIKA (za produkt 

kulinarika) 

→ Delovna skupina 

POHODNIŠTVO (za 

produkt pohodništva) 

→ Delovna skupina 

KOLESARJENJE (za 

produkt kolesarjenja) 

Projektne skupine za 

posamezne PRIREDITVE 

U20 Sodelovanje in 

povezovanje:  

→ RDO Osrednja 

Slovenija 

→ Kamniško-Savinjske 

Alpe  

→ Srce Slovenije 

→ Združenje 

zgodovinskih mest 

Slovenije 

Z jasno opredeljenimi 

prioritetami, cilji in interesi se 

pričakuje boljši iztržek po 

posameznem partnerstvu, 

hkrati pa večje razvojne in 

trženjske učinke, kot če bi 

delovali zgolj na občinski ravni. 

Za Razvojno 

partnerstvo Srca 

Slovenije Občina 

Kamnik, ostale 

platforme ZTŠK 

 

RDO Osrednja 

Slovenija, neformalno 

partnerstvo 

Kamniško-Savinjske 

Alpe, Razvojno 

partnerstvo Srca 

Slovenije, Združenje 

zgodovinskih mest 

Slovenije 

 

Načrtovanje obsega 

pripravi akcijskih 

načrtov. Vložki v RDO 

Osrednja Slovenija se 

sprejemajo letno. Vložki 

v Združenje 

zgodovinskih mest 

Slovenije obsegajo 

članstvo in nato delo po 

projektih 

          

Legenda: 

Svetlo siva: razvoj ideje   

Temno siva: izvedba projekta   

Črna::delovanje po projektu  
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KRATICE 

B2B: Business to Business (Aktivnosti do strokovnih/poslovnih javnosti) 

B2C: Business to Customer (Aktivnosti do splošnih javnosti) 

DMO: Destination Management Organisation (Destinacijska management organizacija) 

LAS: Lokalna akcijska skupina 

MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  

OTA: On-line travel agents (spletni rezervacijski prodajni sistemi 

STO: Slovenska turistična organizacija 

RRA: Regionalna razvojna agencija 

SWOT: Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 

TIC: Turistično informacijski center 

UE: Upravna enota 

Ur.l. RS: Uradni list Republike Slovenije 

USP: Unique Selling Proposition (Edinstvena prodajna priložnost) 

ZTŠK: Zavod za turizem in šport v občini Kamnik 

Občino Kamnik pišemo z malo začetnico (občina Kamnik) takrat, ko gre za območje 

občine, in z veliko (Občina Kamnik), ko gre za institucijo.  

 

VIRI 

SURS 

Analiza turističnega povpraševanja in relevantnih razvojnih dokumentov za potrebe 

izdelave Strategije razvoja turizma za občino Kamnik (2014 – 2020) – avtorji Oddelek za 

geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Strategija razvoja in oživitve mestnega središča Kamnika za obdobje 2013 do 2020 (Zavod 

Šajn, 2013) 

PRILOGA 

Analiza turističnega povpraševanja in relevantnih razvojnih dokumentov za potrebe 

izdelave Strategije razvoja turizma za občino Kamnik (2014 – 2020) – avtorji Oddelek za 

geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
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PRILOGA (kot sestavni del dokumenta): Analiza stanja 

(izvajanje pretekle strategije, analiza nastanitvenih 
zmogljivosti in povpraševanja ter oblikovanje ugotovitev po 

ključnih elementih ponudbe 
 

1. ANALIZA IZVAJANJA DOSEDANJE STRATEGIJE 
 

V uvodnem delu OGFF (2014) je bila izvedena kvalitativna ocena izvajanja dosedanje 

strategije (za obdobje 2006-2013) – ki jo povzemamo in dodatno nadgrajujemo. 

 

Strategija razvoja turizma občine Kamnik za obdobje 2007 – 2013 (sprejeta 

2006) – ključne smernice 

 

Prejšnja strategija razvoja turizma v občini Kamnik je bila sprejeta leta 2006 in se je 

nanašala na obdobje do leta 2013. Opredeljevala je načela, po katerih naj bi se razvijal 

turizem v občini, zastavila pa je tudi več ciljev. Načela, po katerih naj bi se občina ravnala pri 

implementiranju strategije, so bila naslednja: 

A. Spodbujanje javno-zasebnega partnerstva (občina bo potencialnim investitorjem 

nudila podporo pri iskanju partnerjev in jih po svojih močeh tudi spodbujala pri 

naložbah v storitve). 

B. Spodbujanje mreženja. 

C. Financiranje podpornih storitev. 

D. Okolju prijazen turizem. 

Zastavljeni cilji so bili razdeljeni v dve skupini, in sicer v mehke (kvalitativne strateške cilje) 

in trde (kvantitativne) cilje razvoja turizma.  

Prva skupina ciljev je vključevala naslednje: 

→ Povezana turistična ponudba. 

→ Promocija turizma usmerjena izključno na ciljne skupine. 

→ Javne naložbe načrtovane tako, da bodo poleg osnovne dejavnosti omogočale 

tudi razvoj turizma. 

→ Izobraženi ponudniki za razvoj visokokakovostnih storitev. 

→ Razvite inovativne storitve v turizmu. 

Druga skupina ciljev je zajemala t. i. trde oziroma kvantitativne strateške cilje: 

→ Povečati število letnih obiskovalcev v občini na približno 24.000 do leta 2013. 
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→ Povečati letne prihodke (vseh ponudnikov) iz naslova turizma za 20 % do leta 

2013. 

→ Povečati letno število nočitev na približno 85.000 do leta 2013. 

 

Ocena uspešnosti izvajanja 

 

Podajamo ključne ugotovitve glede uspešnosti izvajanja: 

A. Pregled statističnih podatkov pokaže, da cilja, ki se nanašata na število turistov in 

število prenočitev, nista bila uresničena. Tako je bilo leta 2013 po podatkih SURS v 

občini zabeleženih le 54.967 prenočitev (kar pomeni 35-odstotno zaostajanje) ter 

20.322 prihodov turistov (kar pomeni dobrih 15 odstotkov manj). Neuresničeni cilji 

pri glavnih turističnih kazalnikih v turistični dejavnosti predstavljajo enega izmed 

glavnih izzivov pri snovanju nove strategije. 

B. Pozitivno ocenjujemo delo v preteklem programskem obdobju na področju 

produktov, saj je bilo izvedenih nekaj kakovostnih projektov (Okusi Kamnika, trnič, 

Zdravilni gaj Tunjice, tematske razstave v parku Arboretum, Kamnik-bus, projekti, 

financirani s strani LAS, Kamp Alpe, Hiša keramike, zakaj pa ne majolka, rojstna hiša 

Rudolfa Maistra, razširitev Gostilne Repnik s penzionom  idr.), ki so prispevali k višji 

kakovosti turistične ponudbe destinacije, pa tudi večji prepoznavnosti destinacije.  

C. Še vedno nizka stopnja povezovanja med deležniki (predvsem horizontalna 

povezanost) zahteva jasne ukrepe za zvišanje te stopnje s postavitvijo platforme za 

ključno horizontalno povezanost vseh turističnih subjektov. 

D. Potrebno bolj usklajeno delovanje javnega in zasebnega sektorja na področju 

investicij. 

E. Nedosledno sledenje dosedanji viziji, ki je predpostavljala »povezovanje vseh 

akterjev s področja turizma s ciljem oblikovanja prepoznavnega turističnega 

območja v slovenskem merilu, ki bo omogočalo kakovostno preživljanje prostega 

časa za vse obiskovalce«, zahteva bolj osredotočeno delo, pa tudi bolj jasen 

koncept pozicioniranja (kaj nudi destinacija in koga lahko pritegne). 

F. Premalo jasno postavljeni cilji in metodologija za merjenje le-teh ter odsotnost 

sprotnega analiziranja in potencialnega prilagajanja ukrepov glede na razmere na 

turističnem trgu nalagajo jasnejše definiranje in intervalno spremljanje v bodoče. 

G. Še vedno aktualne ukrepe in neuresničene projekte iz predhodne strategije je 

smiselno umestiti v novo strategijo. 
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Ko je bila izvedena analiza, podatkov za leto 2015 še ni bilo na voljo (zato so upoštevani 

podatki za 2014). 

 

2. ANALIZA NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTI 
 

Število turističnih ležišč v občini Kamnik v letu 2014 

 

Ključni podatki: 

→ ŠTEVILO LEŽIŠČ: Občina Kamnik je imela v letu 2014 po podatkih SURS 1.456 vseh 

ležišč (kategorija SKUPAJ) oziroma 1.420 stalnih ležišč. 

→ Od tega je bila struktura (po razpoložljivi metodologiji SURS): 

 Hoteli in podobni nastanitveni objekti9: 140 ležišč (= 9,6 odstotkov vseh 

ležišč); 

 Kampi: 520 ležišč (= 35,77 odstotkov vseh ležišč); 

 Ostali nastanitveni objekti10: 796 ležišč (= 54,67 odstotkov vseh ležišč). 

→ V primerjavi s slovenskim povprečjem gre zlasti za zelo skromno zastopanost ležišč v 

hotelih (manj kot 10 odstotkov; v Sloveniji je njihov delež bistveno višji, kar 40 %) ter 

izrazito nadpovprečno zastopanost ležišč v »ostalih nastanitvenih objektih«; kamor 

spadajo apartmaji, apartmajska naselja in planinski domovi, ki so v destinaciji močno 

zastopani (v destinaciji skoraj 55 %, v Sloveniji 41 %) in kampih (v destinaciji 35 %, v 

Sloveniji 19 %). 

→ Občina Kamnik je bila 21. v Sloveniji po številu ležišč (1371 vseh ležišč), a le 33. po 

številu prihodov turistov (20.322) in 32. po številu prenočitev (54.967), kar je v veliki 

meri posledica strukture turističnih ležišč (nastanitvene zmogljivosti, kot so planinske 

koče ali kampi, ki so obiskane le v poletnem času). 

→ Občina Kamnik je imela v regiji Osrednja Slovenija 11,37-odstotni delež ležišč (regija 

Osrednja Slovenija ima 12.801 vseh ležišč), vendar, kot vidimo kasneje, s temi 

kapacitetami prispeva manj kot 5-odstotni delež nočitev. 

→ Kdo so glavni nastanitvenimi ponudniki: 

 Največji turistični ponudnik so Terme Snovik s 375 ležišči (v apartmajskih 

hišicah; ponudba obsega namestitev v sobah in apartmajih). Terme so v zadnjem 

desetletju v okolici spodbudile nastanek več manjših nastanitvenih ponudnikov. 

                                                           
9
 SURS v kategorijo Hoteli in podobni nastanitveni objekti uvršča: hoteli, moteli, penzioni, gostišča in prenočišča). 

10
 SURS v kategorijo Ostali nastanitveni objekti uvršča: apartmajska in počitniška naselja, turistične kmetije z nastanitvijo, 

zasebne sobe, apartmaji in hiše, planinski domovi in koče, delavski počitniški domovi in apartmaji, mladinski hoteli, otroški 

in mladinski počitniški domovi, drugi nastanitveni objekti, začasne nastanitvene zmogljivosti in marine. 
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 V središču mesta največjo kapaciteto nudi edini hotel Malograjski dvor (22 sob, 

50 ležišč) – ki v letu 2015 in v začetku 2016 ne deluje. 

 Med večjimi ponudniki pa so še: hostel oziroma B&B Pod skalo, Penzion 

Repnik, Prenočišče z gostiščem Pri planinskem orlu in Prenočišče Pri cesarju.  

 V Kamniku delujeta tudi dva kampa (Alpe in Pod Skalco).  

 5 planinskih domov prispeva skupaj 356 ležišč oziroma slabih 25 odstotkov od 

skupnega števila ležišč. 

 

Tabela 8: Nastanitveni ponudniki v občini Kamnik (Vir: ZTŠK) 

 Ponudnik Tip namestitve Število ležišč 

Terme Snovik Apartmajsko naselje (sobe, 

Apartmaji) 

74 apartmajev/31 

dvoposteljnih sob; skupaj 375 

ležišč 

Malograjski hotel  Hotel 50 ležišč /22 sob + 1 suite 

Pri Cesarju Apartmaji – penzion B&B 20 ležišč/11 sob 

Penzion Repnik Apartmaji – penzion B&B 20 ležišč/9 sob 

B&B in hostel Pod Skalo Hostel in B&B 31 ležišč/11 sob 

Penzion Mili Vrh Apartma, zasebni sobi 2-dvoposteljni sobi; 1 apartma 

do 4 osebe 

Gostišča s prenočišču Pri orlu Zasebne sobe 19 ležišč/8 sob  

Prenočišče Kamrica Zasebne sobe 12 ležišč/5 sob 

Prenočišča Benkovič Apartmaji  1 apartma, 8 ležišč 

Apartmaji Kotnik Apartmaji 5 ležišč/ 1 apartma 

Apartmaji Hribar Apartmaji 20 ležišč/4 apartmaji  

Apartma Jesenuc Apartmaji 9 ležišč/3 apartmaji 

Penzion Špenko Apartmaji in zasebne sobe 4-krat dvoposteljna soba, 1 

apartma za 5 oseb  

Apartma Koncilja Apartmaji 2 apartmaja za 2 osebi in 1 

apartma za 5; 14 ležišč 

Počitniška hiša Pr’ Matežič Počitniška hiša Sprejme do 8 oseb 

Turistična kmetija Trebušak Turistična kmetija 3 apartmaji/ 12 ležišč 

Penzion Berdnik Penzion 2 dvoposteljni sobi, 2 

apartmaja za 2 osebi + 

dodatno ležišče 

Kraljev Hrib Apartma in hostel  Apartma za 6 oseb, 5 sob za 2 

osebi, 1 soba za 4 osebe, 1 

družinska soba z balkonom za 

5 oseb 

Kamp Alpe Kamp 4 glamping hiše (15 ležišč) + 10 

camperjev + šotori (100 ležišč)  

Kamp Resnik Kamp 80 camperjev + 40 šotorov + 1 
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bungalov za 2 osebi 

Apartma Iška Apartma 7 ležišč 

Apartma Modrin Apartma 4 ležišča 

Domžalski dom Planinska koča 70 ležišč 

Črnuški dom Planinska koča 45 ležišč 

Dom na Kisovcu Planinska koča 50 ležišč 

Koča na Kamniškem sedlu Planinska koča 56 ležišč 

Koča na Kokrskem sedlu Planinska koča 135 ležišč 

Dom v Kamniški Bistrici Planinska koča 25 ležišč 

 

Graf 1: Struktura ležišč v občini Kamnik v letu 2014 (Vir: SURS) 

 

Gibanje turističnih ležišč (2008 do 2014 in pogled nazaj) 

 

Ključni podatki: 

→ Indeks turističnih ležišč v obdobju 2014 v primerjavi z letom 2008 je 125 – občina Kamnik 

ima v letu 2014 25 odstotkov več ležišč kot v letu 2008. 

→ Pogled gibanja po posameznih kategorijah pokaže: 

 Da je število hotelskih in podobnih ležišč ostalo skoraj enako (indeks 

2014/2008 = 102,94); 

 Najbolj se je povečalo število v kampih (indeks 2014/2008 = 260); 

 Celo zmanjšalo pa se je število ostalih ležišč (indeks 2014/2008 = 96,60). 

 

Tabela 9: Pregled števila ležišč v občini Kamnik od leta 2008 do 2014 (primerjava podatki skupna 

ležišča in stalna) 

Hoteli in 
podobni nast. 
objekti objekti

9,62 %
140

Kampi 35,571 
%

520

Ostali 
nastanitveni 

objekti
54,67 %

796

Struktura turističnih ležišč v občini Kamnik 2014
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→ Poglej nazaj (analiza OGFF, 2014) pokaže, da je občina dosegla prvi višek števila 

turističnih ležišč že v osemdesetih letih (npr. leta 1980 1126 ležišč), kasneje pa je prišlo 

do njihovega upada.  

→ Po osamosvojitvi Slovenije se je – podobno kot drugod v Sloveniji – število ležišč še 

zmanjšalo (l. 1991 na samo 401). Leta 2000 jih je imela občina 811, leta 2003 601, leta 

2005 619, za zadnje desetletje je značilna rast – število se je število do leta 2014 več 

kot podvojilo.  

Natančnejše primerjave pa ni mogoče narediti, saj se je z letom 2009 spremenila metodologija 

zbiranja in objavljanja podatkov s strani SURS. Tako je povečanje števila ležišč v zadnjih letih tudi 

posledica spremenjene metodologije in ne samo dejanskega povečevanja števila ležišč. 

 

  

Indeks 14/08

SKUPAJ STALNA SKUPAJ STALNA SKUPAJ STALNA SKUPAJ STALNA SKUPAJ STALNA SKUPAJ STALNA SKUPAJ STALNA
Kategorija 

SKUPAJ

SKUPAJ LEŽIŠČA 1160 996 1165 984 1398 1213 1328 1146 1340 1167 1371 1340 1456 1420 125,52

Hoteli in podobni nast. objekti 136 136 153 135 171 153 176 157 149 139 158 148 140 130 102,94

Kampi 200 200 200 200 400 400 400 400 400 400 400 400 520 520 260,00

Ostali nastanitveni objekti 824 660 812 649 827 660 752 589 791 628 813 792 796 770 96,60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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3. ANALIZA TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJEA 
 

Turistični prihodi in nočitve v letu 2014 

 

Ključni podatki: 

→ NOČITVE: V letu 2014 je imela občina Kamnik po podatkih SURS 56.545 nočitev, od 

tega: 

 So TUJI gostje opravili 34.790 nočitev (= 61,53 %); 

 DOMAČI  gostje pa 21.755 nočitev (= 38,47 %). 

→ PRIHODI: V letu 2014 je imela občina Kamnik po podatkih SURS 21.039 0prihodov, od 

tega: 

 So TUJI gostje opravili 11.532 prihodov (= 54,81 %). 

 DOMAČI  gostje pa 9.507 prihodov (= 45,19 %). 

→ POVPREČNA DOBA BIVANJA (PDB): V letu 2014 je imela občina Kamnik po podatkih 

SURS PDB 2,69 dni, kar je enako kot slovensko povprečje (2,72 dni), pri čemer: 

 So TUJI gostje v Kamniku v povprečju bivali 3,92 dni; 

 DOMAČI  gostje pa 2,29 dni. 

→ DELEŽ NOČITEV V REGIJI: V letu 2014 je imela občina Kamnik v regiji Osrednja 

Slovenija 11,37-odstotni delež nastanitvenih zmogljivosti, opravila pa je zgolj 4,85 % 

nočitev (padec s 6,05 % v letu 2008). 

→ Značilna je velika sezonskost. V dveh poletnih mesecih je opravljeno 35 % nočitev. 

Preostali meseci, z izjemo novembra, so relativno podobno razporejeni. 

 

Gibanje turističnega povpraševanja (2008 do 2014 in pogled nazaj) 

 

→ Število nočitev v obdobju 2008 do 2014 ostaja skoraj enako, z vmesnimi nihanji.  

→ Indeks nočitev 2014/2008 je 103,07. To pomeni, da je število nočitev v letu 2014 

skoraj enako kot leta 2008 – in to pri 25 % več ležiščih – torej se nadalje zmanjšuje 

zasedenost oziroma so bile številke iz leta 2008 (54.859 nočitev) rahlo presežene šele v 

letu 2013 (54.967 nočitev). 

→ Povprečna zasedenost vseh zmogljivosti/vseh ležišč v letu 2014 je bila zgolj 10,63 %. K 

temu zagotovo prispeva struktura ležišč (manj kot 10-odsotni delež ležišč v hotelih in 

podobnih objektih).  

→ Po letu 2008 se je začel trend padanja nočitev (v letu 2010 je bilo število za 35 % nižje 

kot 2008), nato pa po 2010 ponovno počasna rast.  
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→ Pri tem se je v obdobju 2008 do 2014 ob 3,07-odstotnem povečanju nočitev število 

prihodov povečalo skoraj za 20 % (indeks prihodov 2014/2008 je 119,15). 

→ To pomeni, da pada povprečna doba bivanja, ki je v tem obdobju se znižala s 3,11 na 

2,69 dni. 

→ Za lažje razumevanje današnje situacije je zanimiv tudi poglej nazaj (analiza OGFF, 

2014), ki pokaže: 

 Da je imela občina Kamnik v obdobju od šestdesetih do osemdesetih let 20. 

stoletja večji turistični obisk kot v devetdesetih letih (leta 1980 npr. 20.409 

prihodov, leta 1991 samo 4.705).  

 Ponovno višje številke so povezane predvsem z razvojem Term Snovik. Tako je bilo 

leta 2013 ponovno preseženo število 20.000 prihodov iz leta 1980 (20.322 prihodov v 

letu 2013), vendar gre pri tem tudi za učinek spremenjene metodologije SURS, ki je 

prispevala k višjim vrednostim, kot bi bile dobljene ob veljavnosti nekdanje 

metodologije. 

 Neposredno pa je mogoče do leta 2009 primerjati trende obiska v mestu Kamnik in 

Kamniški Bistrici (pri kateri je vključena Velika planina), ki sta pred začetkom 

obratovanja Term Snovik predstavljala glavni turistični lokaciji v občini (leta 1990 

sta npr. prispevali 93 % vseh prenočitev v občini). 

 Podatki za ta dva turistična kraja kažejo, da je mesto Kamnik beležilo največje 

število prihodov turistov sredi osemdesetih let (leta 1985: 10.654), Kamniška 

Bistrica z Veliko planino pa že sredi sedemdesetih let (leta 1974: 18.093). Številke 

iz zadnjega desetletja se potemtakem z njimi le stežka primerjajo, saj so bistveno 

manjše. 

 Podatki v novem stoletju kažejo na stagnacijo turističnega obiska v teh dveh 

krajih do leta 2009, kasnejši podatki pa žal niso več na voljo. Njuna vloga v okviru 

kamniškega turizma se je precej zmanjšala. Če sta (kot že omenjeno) l. 1990 

prispevala kar 93 % vseh prenočitev v tedanji občini Kamnik, sta leta 2009 (ko je 

bila občina Kamnik po površini manjša, saj je bila občina Komenda že skoraj 

desetletje samostojna) prispevala le še 23,1 % prenočitev. 

 

Tabela 10: Pregled števila nočitev v občini Kamnik od leta 2008 do 2014, s pregledom deleža občine 

Kamnik v regiji Osrednja Slovenija in povprečno dobo bivanja 
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Tabela 4: Pregled števila prihodov v občini Kamnik od leta 2008 do 2014  

 

 
Graf 2: Pregled števila ležišč v občini Kamnik od leta 2008 do 2014  

 

Graf 3: Pregled števila nočitev po mesecih (2014) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Indeks 2014/2008 DELEŽ 2014

DRŽAVE - SKUPAJ 54.859 45.031 35.862 46.257 51.625 54.967 56.545 103,07 100,00

DOMAČI 20.755 15.940 14.681 14.424 17.340 22.299 21.755 104,82 38,47

TUJI 34.104 29.091 21.181 31.833 34.285 32.668 34.790 102,01 61,53

REGIJA OSREDNJA SLOVENIJA 911.267 806.823 858.429 930.439 995.472 1.098.832 1.166.408 128,00

Delež nočitev Kamnika v regiji 6,02 5,58 4,18 4,97 5,19 5,00 4,85 80,53

SKUPNA PDB KAMNIK 3,11 3,14 2,76 2,87 2,82 2,70 2,69 86,50

Domači PDB v Kamniku 2,53 2,39 2,38 2,19 2,24 2,20 2,29 90,54

Tuji PDB v Kamniku 3,61 3,79 3,11 3,34 3,25 3,21 3,02 83,55

Prenočitve turistov - SKUPAJ

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Indeks 2014/2008 DELEŽ V 2014

DRŽAVE - SKUPAJ 17.657 14.357 12.982 16.116 18.280 20.322 21.039 119,15 100,00

DOMAČI 8.212 6.672 6.173 6.578 7.735 10.143 9.507 115,77 45,19

TUJI 9.445 7.685 6.809 9.538 10.545 10.179 11.532 122,10 54,81

Prihodi turistov - SKUPAJ
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Obiski po točkah 

 

Poleg podatkov SURS-a je na voljo še nekaj drugih podatkov o obisku: 

1. Na lokacijah Mali grad in TIC Kamnik, kjer deluje pisarna Turističnega 

informacijskega centra, od leta 2011 beležijo tudi število obiskovalcev. Na lokaciji 

Mali grad število obiskovalcev spremljajo le v poletnih mesecih. Ta informacija 

predvsem omogoča spremljanje števila obiskovalcev v mestu Kamnik. Podatki 

kažejo, da se število obiskovalcev na Malem gradu v zadnjih letih vztrajno povečuje, 

poleti 2014 jih je bilo zabeleženih že 5734. 

2. Podatki o obiskovalcih se spremljajo tudi na glavni informacijski točki TIC v 

Kamniku, ki jo je v zadnjih štirih letih obiskalo že preko 41.000 obiskovalcev. 

Beleženje gostov je nekonsistentno in tako za leti 2013 in 2014 pomanjkljivo. 

3. Na podlagi razpoložljivih podatkov o prepeljanih potnikih, opravljenih nočitvah, 

štetja obiskovalcev in ocen ugotavljajo, da Veliko planino letno obišče peš, z nihalko 

ali po cesti (s Kranjskega Raka) od 200.000 do 250.000 obiskovalcev, kar jo uvršča 

med najbolj turistično obiskana območja Slovenije. Če se upošteva dostopne 

podatke o prepeljanih potnikih z gondolo v zadnjih letih, Veliko planino na ta način 

letno obišče okoli 42.000 obiskovalcev. 

4. ZTŠK organizira vodenja od leta 2007. Med organizirano ponudbo vodenih izletov 

izrazito prevladujejo ogledi mesta Kamnik in pa obisk Velike planine. Programe 

praviloma prilagodijo željam obiskovalcev. Pregled podatkov od leta 2007 dalje kaže, 

da se število organiziranih vodenj na letni ravni giblje okoli 80. 
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4. STRUKTURA POVPRAŠEVANJA PO TRGIH 
 

Struktura povpraševanja po trgih v letu 2014 

 

Ključni podatki: 

→ Pregled trgov, iz katerih je največ turistov (oziroma opravljenih nočitev) pokaže za regijo 

Osrednja Slovenija precej »netipično« strukturo.  

→ VRSTI RED TRGOV V OBČINI KAMNIK: 

1. Prvih 5: Izrael, Nizozemska, Srbija, Italija in Hrvaška. 

2. Od 6 do 11: Madžarska, Nemčija, Belgija, Češka republika, Francija in Avstrija. 

→ Prvih 11 trgov je v Kamniku predstavljalo 81,5 % tujih nočitev. Prvi trg ima 4.523 

nočitev, 11. trg pa 1.182.  

→ Vsi ostali, ki sledijo, so izredno razpršeni in prispevajo od nekaj sto do nekaj deset 

nočitev. 

→ Ker je zaradi specifike povpraševanja/nočitev v Kamniku (Terme Snovik kot največji 

ponudnik, ki npr. aktivneje dela na izraelskem, nizozemskem in srbskem trgu, v 

preteklih letih pa tudi italijanskem – s precejšnjimi nihanji navzgor in navzdol v letih 

2008 do 2014; v odvisnosti od skupin), velja pogledati še vrstni red trgov glede na 

nočitve v regiji Osrednja Slovenija.  

→ V regiji so ključni trgi: Italija, Nemčija, ZDA, Velika Britanija, Francija, Avstrija, Srbija, 

kategorija Druge azijske države in Nizozemska. 

→ V občini Kamnik nekateri trgi beležijo visoke stopnje rasti (npr. Belgija), spet drugi pa 

velike padce – v letu 2008 daleč ključni trg Italija je npr. do leta 2014 upadel za dobrih 60 

%. 

 

Tabela 5: Prikaz ključnih trgov v občini Kamnik (2008 do 2014)  

 

MESTO

DRŽAVE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DELEŽ 

OD TUJIH 

NOČITEV

Indeks 

2014/2008

DRŽAVE - SKUPAJ 54.859 45.031 35.862 46.257 51.625 54.967 56.545 100,00

DOMAČI 20.755 15.940 14.681 14.424 17.340 22.299 21.755 38,47 104,82

TUJI 34.104 29.091 21.181 31.833 34.285 32.668 34.790 61,53 102,01

1. Izrael 2.673 3.241 1.416 4.890 5.049 6.034 4.623 13,29 172,95

2. Nizozemska 1.661 4.586 2.943 5.387 4.579 5.029 3.914 11,25 235,64

3. Srbija 1.028 536 599 2.410 3.597 2.811 3.649 10,49 354,96

4. Italija 7.196 5.955 2.852 3.554 3.139 3.036 2.768 7,96 38,47

5. Hrvaška 2.047 1.554 1.213 1.624 3.641 2.542 2.516 7,23 122,91

6. Madžarska 1.434 1.186 728 1.166 1.234 707 2.696 7,75 188,01

7. Nemčija 2.577 1.656 1.850 2.328 2.513 1.865 2.502 7,19 97,09

8. Belgija 378 334 496 790 1.732 2.353 1.692 4,86 447,62

9. Češka republika 2.232 1.399 1.102 801 794 541 1.414 4,06 63,35

10. Francija 527 499 518 755 791 817 1.398 4,02 265,28

11. Avstrija 915 605 881 909 430 509 1.182 3,40 129,18
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Tabela 6: Prikaz števila nočitev po državah (prikazane so vse države)  

 

 
 

MESTO

DRŽAVE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DELEŽ 

OD TUJIH 

NOČITEV
DRŽAVE - SKUPAJ 54.859 45.031 35.862 46.257 51.625 54.967 56.545 100,00

DOMAČI 20.755 15.940 14.681 14.424 17.340 22.299 21.755 38,47

TUJI 34.104 29.091 21.181 31.833 34.285 32.668 34.790 61,53

11. Avstrija 915 605 881 909 430 509 1.182 3,40

8. Belgija 378 334 496 790 1.732 2.353 1.692 4,86

Bolgarija 246 38 121 54 133 164 262

Bosna in Hercegovina 1.643 837 729 227 342 221 278

Ciper 30 - 1 - 7 - -

9. Češka republika 2.232 1.399 1.102 801 794 541 1.414 4,06

Črna gora 68 53 238 381 164 167 68

Danska 95 79 211 1.102 695 705 166

Estonija 35 32 43 23 47 42 50

Finska 91 280 222 87 176 112 259

10. Francija 527 499 518 755 791 817 1.398 4,02

Grčija 181 63 36 75 98 44 34

5. Hrvaška 2.047 1.554 1.213 1.624 3.641 2.542 2.516 7,23

Irska 54 19 107 69 93 33 5

Islandija 3 - - 10 24 - -

4. Italija 7.196 5.955 2.852 3.554 3.139 3.036 2.768 7,96

Latvija 3 6 32 32 15 8 109

Litva 69 71 80 25 62 415 39

Luksemburg 20 18 - - 21 - -

6. Madžarska 1.434 1.186 728 1.166 1.234 707 2.696 7,75

Makedonija 549 384 339 456 304 542 151

Malta 6 1 1 36 19 3 5

7. Nemčija 2.577 1.656 1.850 2.328 2.513 1.865 2.502 7,19

2. Nizozemska 1.661 4.586 2.943 5.387 4.579 5.029 3.914 11,25

Norveška 123 14 128 101 105 45 21

Poljska 359 318 609 727 772 459 586

Portugalska 142 6 42 7 17 5 5

Romunija 128 110 112 250 149 119 134

Ruska federacija 59 192 480 486 548 591 636

Slovaška 265 199 266 324 471 235 209

3. Srbija 1.028 536 599 2.410 3.597 2.811 3.649 10,49

Španija 602 223 359 341 331 351 118

Švedska 156 82 53 70 159 125 98

Švica 197 101 244 163 225 151 265

Turčija 58 56 132 48 42 66 27

Ukrajina 4.960 3.304 395 435 608 426 555

Združeno kraljestvo 563 356 872 920 552 659 272

Druge evropske države 17 143 30 18 19 71 56

Južna Afrika - 16 6 9 19 2 -

Druge afriške države 15 1 56 9 16 2 13

Avstralija 20 33 120 28 41 80 127

Nova Zelandija 34 6 24 5 14 13 10

Druge države in ozemlja Oceanije 6 - - - - 10 -

1. Izrael 2.673 3.241 1.416 4.890 5.049 6.034 4.623 13,29

Japonska 221 40 14 21 24 22 11

Kitajska (Ljudska republika) 32 51 35 43 39 70 43

Koreja (Republika) 10 8 9 42 15 14 1.121 3,22

Druge azijske države 16 19 47 46 51 152 96

Brazilija 56 18 25 28 42 36 41

Druge države Južne in Srednje Amerike 16 102 87 50 16 15 19

Kanada 170 144 108 190 55 55 102

Združene države (ZDA) 110 117 170 275 256 194 443

Druge države in ozemlja Severne Amerika 8 - - 6 - - 2
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Zavod za turizem in šport v občini Kamnik je decembra 2014 izdelal Analizo turističnega 

povpraševanja in relevantnih razvojnih dokumentov za potrebe izdelave Strategije 

razvoja turizma za občino Kamnik (2014 – 2025) – avtorji Oddelek za geografijo Filozofske 

fakultete Univerze v Ljubljani.  

Analiza temelji na uradno dostopnih statističnih podatkih (SURS) (število turističnih ležišč, 

ležišča po vrstah nastanitvenih objektov, prihodi obiskovalcev, dinamika njihovih obiskov, 

nočitve in podatki o izvoru (narodnosti) obiskovalcev). 

Ta dokument je osnova, iz katere povzamemo nekatere ključne analitične vidike – v 

poglavjih 3.2 do 3.4. 
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5. KAJ O KAMNIKU MENIJO TUJI OBISKOVALCI 

(TERENSKO ANKETIRANJE) 
 

V okviru analize OGFF (2014) je bilo izvedeno tudi terensko anketiranje in sicer 2 tipa: 

1. PRVA ANKETA: Raziskava turističnega povpraševanja v občini Kamnik (6 lokacij 

anketiranja, 370 izvedenih anket11; od sredine julija do začetka oktobra 2014); 

2. DRUGA (DODATNA) ANKETA: Anketiranje tujih obiskovalcev v Ljubljani in na Bledu 

(302 tuja turista, avgust in september 2014), osnovni namen anketiranja pa je bil 

ugotoviti, ali na najbolj turistično obiskanih lokacijah med naključno izbranimi 

obiskovalci najdemo takšne, ki v času obiska Slovenije najdejo čas za obisk tudi manj 

»uveljavljenih« turističnih območij občine Kamnik. 

 

Izsledki anketiranja na 6 lokacijah v Kamniku 

Od vseh obiskovalcev, zajetih v vzorec, je bilo tako 72 % domačih in 23 % tujih. Med domačimi gosti so 

prevladovali Kamničani (50 obiskovalcev), vendar smo v vzorec vključili tudi obiskovalce iz kar 48 drugih 

slovenskih občin. Anketirani tuji obiskovalci (anketirali smo 102 tujca) so prihajali iz 22 držav, med njimi 

so prevladovali obiskovalci iz Nemčije, Nizozemske in Francije. 

Na osnovi odgovorov 370 anketiranih obiskovalcev kamniške občine (268 domačih in 102 

tuja) v poletnem in jesenskem času leta 2014, lahko na kratko izpostavimo nekatere 

značilnosti: 

1. Dolžina obiska. Skoraj 60 % vseh je kamniško občino obiskalo le za nekaj ur (kar je 

posledica velikega deleža obiskovalcev z bližnjih območij med anketiranci), za 

enodneven izlet pa se je odločilo 26,8 % vprašanih, več dni pa je na območju občine 

preživelo skoraj 14 % vprašanih. 

2. Tuji obiskovalci Kamnika se v povprečju zadržijo v Sloveniji 9,7 dni, kar kaže na to, da 

je občina Kamnik predvsem cilj tistih tujih turistov, ki imajo na voljo za ogled 

Slovenije več časa. To opozarja, da je Kamnik turistična destinacija sekundarnega 

pomena, ki ne sodi med zaželene cilje tujih turistov, ki Slovenijo obiščejo le za krajši 

čas. Za Kamnik se torej odloča posebna skupina tujih obiskovalcev, ki imajo poseben 

motiv (npr. gore, narava). 

3. Način potovanja. Večina anketirancev je pričakovano pripotovala z osebnim 

avtomobilom, delež teh obiskovalcev je izrazito prevladujoč med anketiranci na 

Veliki planini (z avtom so prispeli na izhodiščno točko) in Termah Snovik. Nekoliko 

bolj so zastopane druge oblike prevoza pri obiskovalcih Kamnika (mesta) 

                                                           
11

 Skupaj je bilo opravljenih 370 anket. 82 anket na Veliki planini, 63 v Termah Snovik, po 62 v Kamniški Bistrici 

in na TIC-u Kamnik (mestno središče), 51 na izletniški točki Sv. Primož ter 50 v Arboretumu Volčji Potok. 
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(prevladujejo obiskovalci z vlakom) in Kamniške Bistrice, kjer je priljubljen način 

obiska tudi s kolesom (17 obiskovalcev) in z motorjem (7 obiskovalcev). Javni prevoz 

v večji meri uporabljajo tuji obiskovalci. 

4. Pridobivanje informacij. Večina anketirancev (60 %) je dobila informacije o 

Kamniku in njegovi okolici od prijateljev, znancev in sorodnikov. Med drugimi viri 

informacij o Kamniku in njegovi turistični ponudbi je na prvem mestu internet (38,1 

% anketirancev), drugi viri informacij so bili bolj skromno zastopani (televizija, 

različni prospekti in podobna gradiva, TIC Kamnik). Pri anketiranih slovenskih 

državljanih so izrazito v ospredju ustni viri informiranja (77,1 %) pred spletom (35,3 

%). Pri anketiranih tujih obiskovalcih predstavljajo ustni viri informacij 33,3 %, sicer 

pa prevladuje internet (58,8 %), informacije turističnega centra (TIC Kamnik) pa je 

navedlo 14,7 %. 

5. Prevladujoči motivi za obisk. Prevladujejo razlogi povezani s privlačnostjo 

naravnega okolja, pokrajine. Za obiskovalce so zanimiva tista mirna območja, ki 

ponujajo precej možnosti za različne oblik rekreacije, od najbolj sproščujoče 

(sprehodi, gibanje) do bolj aktivnih kot npr. pohodništvo, alpinizem in druge oblike; 

 Da se območja obiska glede na privlačnost razlikujejo tudi po tem, da obiskovalci 

nekatera območja obiščejo kot edini cilj (npr. Arboretum Volčji Potok, 

rekreacijsko točko Sv. Primož), obiske drugih lokacij pa kombinirajo med seboj 

(mesto Kamnik z obiskom Kamniške Bistrice ali Velike planine ipd.); 

 Prepoznavnost in privlačnost. Izmed šestih območij, kjer smo izvajali anketiranje, 

so se Velika planina, Kamniška Bistrica in Arboretum Volčji Potok izkazali najbolj 

poznani tako v nacionalnem okviru kot tudi širše, saj so bili med anketiranci 

obiskovalci z območja celotne Slovenije in iz številnih držav. Podobno velja tudi 

za mesto Kamnik, kjer pa predvsem prevladujejo številni tuji obiskovalci. 

 Prepoznavnost posameznih območij,. Anketiranci večinoma poznajo tudi ostale 

turistično zanimive lokacije v občini. Večina anketirancev je odgovorila, da 

poznajo Kamnik (97,0 %), sledijo pa Kamniško-Savinjske Alpe (88,6 %), Kamniška 

Bistrica (88,1 %), Arboretum Volčji Potok (82,4 %) in Terme Snovik (79,4 %). 

 Izrazito privlačno naravno okolje, pokrajina. Na treh območjih anketiranja, kjer so 

obiskovalci lahko med razlogi za obisk obkrožili tudi privlačno pokrajino, je 

večina prepoznala ta razlog kot najpomembnejši. Na Veliki planini so prav vsi 

anketiranci navedli privlačno pokrajino kot razlog za obisk, tudi na območju 

Kamniške Bistrice in Sv. Primoža je preko 80 % vprašanih izpostavilo prav ta 

razlog obiska. 

 Možnost za sprehod, gibanje, pohodništvo je izrazito prevladujoč za obiskovalce 

Sv. Primoža (zelo poznana kamniška dnevna rekreacijska točka), ki jo je kot 

razlog za obisk navedlo kar 88 % vprašanih. Podobno kažejo tudi odgovori 

anketiranih v Arboretumu Volčji Potok, kamor prihaja 70 % obiskovalcev, gibanje 
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oz. pohodništvo pa je pomemben motiv tudi za obiskovalce Kamniške Bistrice 

(64,5 %) in Velike planine (61 %). 

 Mirna okolica. Ta razlog so navajali številni anketiranci, prevladovali pa so na Sv. 

Primožu (68,6 % vprašanih) in na Veliki planini (62,2 %). Najmanj so ta razlog 

navajali v Termah Snovik, kjer smo med odgovori marsikdaj zabeležili tudi 

pripombo, da je prevelika gneča včasih na tej lokaciji lahko že tudi moteč 

dejavnik. Podobne zabeležke smo zaznali tudi na območju Arboretuma Volčji 

Potok. 

 Upoštevanja vreden je tudi delež anketirancev, ki so kot pomemben razlog za 

obisk izpostavili lahek in kratek dostop. Največ vprašanih je to bližino izpostavilo 

za Terme Snovik (44,4 %) in Kamniško Bistrico (43,5 %). Med vsemi zdraviliškimi 

kraji so prav Terme Snovik najbližje osrednjeslovenski urbani aglomeraciji, zato 

je takšen delež pričakovan. Podobno velja za Kamniško Bistrico, ki velja za enega 

najbližjih dostopov do visokogorja. 

 Kvalitetna in zanimiva gostinska ponudba. Med anketiranci je zelo malo takih, ki 

so tovrsten razlog navedli kot pomemben, še največ vprašanih je ta razlog 

navedlo na Veliki planini. Vsekakor odgovori potrjujejo, da obstoječa gostinska 

ponudba v povezavi z drugimi motivi za obisk različnih turističnih točk v kamniški 

občini še ne igra pomembne vloge. 

6. Zadovoljstvo s posameznimi elementi turistične ponudbe. Obiskovalci so najbolj 

zadovoljni z ohranjeno naravo in pokrajinsko podobo območja, saj jo je kot odlično 

ocenilo kar 84,8 % anketirancev. Tri četrtine (74,3 %) anketirancev je kot odlično 

ocenilo tudi prijaznost in ustrežljivost domačinov, okrog 60 % pa športnorekreacijsko 

ponudbo občine (60,6 %) ter "ohranjenost in vključevanje bogate kulturne dediščine" 

(58,6 %). Najnižja deleža ocen "odlično" sta dobila ponudba (27,5 %) in cena 

prenočišč (31,6 %). Malenkost višji delež (34,0 %) ocen odlično so anketiranci 

namenili ponudbi hrane v gostinskih lokalih. 

7. Poznavanje Okusov Kamnika in trniča. 26 % anketirancev je izjavilo, da pozna 

Okuse Kamnika, delež tistih, ki poznajo trnič pa je nekoliko višji (37,0 %). Ne glede na 

povedano je ugotovljena stopnja poznavanja obojega razmeroma visoka, če pri tem 

upoštevamo, da sta predmet promocije šele kratek čas. 

 

Izsledki anketiranja na Bledu in v Ljubljani 

Zavedali smo se, da bomo tako v Ljubljani kot na Bledu anketirali večinoma obiskovalce, ki 

se bodo v Sloveniji ustavili za krajši čas in bodo zato obiskali le bolj prepoznane turistične 

destinacije. Pa vendar nas je zanimalo, ali ti obiskovalci na svoji poti po Sloveniji sploh slišijo 

za Kamnik oz. katero od kamniških znamenitosti in koliko je takšnih, ki v svoj itinerarij 

vključijo tudi katero od znamenitosti kamniške občine. 
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Med vsemi vprašanimi je bilo le 10 % takšnih, ki so že slišali za Kamnik. Del teh je 

poznalo tudi Veliko planino in Volčji Potok. Samo 8 vprašanih je občino že obiskalo, 5 pa jih 

je to še načrtovalo. Med njimi sta dva Avstrijca in Izraelca, preostali pa po en obiskovalec iz 

Francije, ZDA, Romunije, Madžarske, Češke, Avstralije. Štirje obiskovalci so si ogledali le Veliko 

planino, en obiskovalec le mesto Kamnik, vsi ostali pa so si ogledali več zanimivih lokacij v 

občini. 

Glavna ugotovitev je, da je Kamnik razmeroma slabo poznan med obiskovalci, ki se v 

Sloveniji ustavijo za krajši čas. 

Glede na nekoliko bolj poglobljeno raziskavo (tujih) obiskovalcev občine Kamnik (PRVA 

ANKETA) in naključnim vzorcem anketiranih tujih turistov na lokacijah Bled in Ljubljana pa 

ugotavljamo, da se za obisk občine Kamnik odločajo pretežno tisti tuji obiskovalci, ki se 

v Sloveniji zadržijo dlje časa, se individualno organizirajo in imajo lasten prevoz. Po 

drugi strani pa številčno najbolj zastopani tuji obiskovalci, ki obiskujejo samo (ali predvsem) 

»osrednje slovenske turistične destinacije«, kot SO Bled, Postojnska jama, Ljubljana, Piran, 

potujejo organizirano, v Sloveniji ostanejo le nekaj dni (pogosto se zadržijo na omenjenih 

lokacijah samo na poti, v tranzitu), njihove lokacije obiska so točno (in v naprej) določene, 

večinoma se niti ne informirajo o drugih možnostih in priložnostih. 
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6. OBLIKOVANJE UGOTOVITEV PO POSAMEZNIH 

VSEBINSKIH SKLOPIH IN OPREDELITEV IZZIVOV 
 

Povzemamo ključne ugotovitve, ki smo jih oblikovali na osnovi inventarizacije ponudbe in 

problemske analize po glavnih elementih: (1) destinacijski vidik, (2) lokacijski vidik, (3) 

povezovanje, (4) primarna ponudba, (5) sekundarna ponudba, (6) produkti, (7) trženje 

(promocijske aktivnosti in znamka), (8) pozicija turizma in organiziranost in (9) trajnostni 

razvoj.  

Hkrati so za vsak vsebinski sklop oblikovani izzivi, ki iz tega izhajajo. 

 

6.1 Kamnik kot turistična destinacija (ugotovitve in izzivi) 
 

Sklop 1: DESTINACIJA 

KLJUČNE UGOTOVITVE 

A. Kamnik je z vidika organiziranosti zaokrožena turistična destinacija, ki pokriva 

območje celotne občine Kamnik. Ko govorimo o destinaciji Kamnik, s tem mislimo na 

celotno območje, ki ga pokriva občina Kamnik. 

B. Z vidika tipa ponudbe (in motivov za prihod) ima kar nekaj »težav«: ni tipična 

zdraviliška destinacija, kljub močno izraženi ponudbi termalnega turizma (vendar bolj 

kopališkega in wellness kot zdraviliškega turizma), ni tipična zgodovinska mestna 

destinacija in prav tako ni tipična alpska destinacija. Kakšna destinacija torej je? 

C. Destinacijo odlikuje precejšnja raznolikost ponudbe: srednjeveško mesto Kamnik v 

naročju Kamniško-Savinjskih Alp, z dolino Kamniške Bistrice in Veliko planino ter 

možnostmi aktivnega oddiha in rekreacije, ki jih omogoča umeščenost v planine 

oziroma alpski prostor.  

D. Destinacija je z vidika tipa ponudbe prepoznavna predvsem po srednjeveškem 

Kamniku in Veliki planini, ob tem pa konkretnih točkah obiska/ponudbe: med najbolj 

prepoznavnimi so Terme Snovik, Arboretum Volčji potok, Golf Arboretum in Zdravilni 

gaj Tunjice.  

E. Ni pa Kamnik še toliko prepoznaven kot zaokrožena stacionarna destinacija. 

F. Destinacija ima vrsto posameznih turističnih točk (različne kulturne in naravne 

znamenitosti, aktivnosti in doživetja) in ugodno geografsko lego (bližina Ljubljane, 

letališča, ter alpski karakter), vendar pa je še v večji meri prepoznavna kot 

dnevna/izletniška destinacija. 

KLJUČNI IZZIVI – DESTINACIJA 

1. Doseči pozicioniranje destinacije kot stacionarne destinacije, ki jo odlikuje privlačna 

ponudba aktivnega (zdravega) oddiha.  

2. Hkrati izkoristiti priložnosti, ki jih prinaša zgodovinsko mesto Kamnik in ponudba 
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aktivnega oddiha v »naročju planin«. Izziv je, kako skomunicirati oba vidika. 

3. Preseči meje ozke destinacije oziroma občine in vzpostavljati privlačne povezave s 

sosednjimi destinacijami – Kamnik kot izhodišče za odkrivanje Osrednje Slovenije, 

spodnjega dela Gorenjske (do Bohinja), povezava v prostoru Kamniško-Savinjskih Alp 

(do Logarske doline) in vzhodnega dela od Ljubljane (Srce Slovenije). 

4. Doseči, da se destinacija vključi v vsa predstavitvena promocijska in distribucijska 

orodja na ravni ponudnikov – da jo vsi vključijo in komunicirajo, da jo razumejo kot 

faktor povečanja konkurenčnosti njihove ponudbe in kot motiv prihoda.    

 

6.2 Lokacija (ugotovitve in izzivi) 
 

Sklop 2: LOKACIJA 

KLJUČNE UGOTOVITVE 

A. Destinacijo močno opredeljuje bližina Ljubljane in bližina osrednjega mednarodnega 

letališča. 

B. Destinacija je preko Gornjega Grada ali Volovljeka povezana z Lučami oziroma 

Solčavo in Logarsko dolino. 

C. Destinacija je dosegljiva preko cestnih povezav in iz Ljubljane tudi po železnici. 

KLJUČNI IZZIVI – LOKACIJA  

1. Bolje izkoristiti bližino letališča (v navezavi z izzivom pozicioniranja destinacije kot 

izhodišča za odkrivanje regije Osrednja Slovenija in Gorenjska ter Slovenije). 

2. Bolje izkoristiti dostopnost destinacije z vlakom (iz Ljubljane), ki omogoča povečanje 

obiska tujih individualnih obiskovalcev, ki so v Ljubljani.  

3. Vzpostaviti povezave v Kamniško-Savinjskem prostoru – z Zgornjo Savinjsko dolino 

(tako za pretok turistov kot razvoj skupne ponudbe aktivnega oddiha – pohodništvo in 

kolesarjenje). 

 

6.3 Povezovanje (ugotovitve in izzivi) 
 

Sklop 3: POVEZOVANJE (Z VIDIKA DESTINACIJE IN LOKACIJE) 

KLJUČNE UGOTOVITVE 

A. Destinacija je del turistične regije Osrednja Slovenija, čeprav bi glede na svoj v veliki 

meri alpski karakter bolj spadala v Slovenske Alpe oziroma Gorenjsko.  

B. Kljub temu pa je umeščenost v Osrednjo Slovenijo za destinacijo zelo pomembna in jo 

je potrebno še v večji meri izkoristiti. 

C. V preteklosti se je destinacija povezovala v okviru znamke Carniola (partnerstvo in 

znamka, ki so jo od 2003 do leta 2006 razvijali Kamnik, Kranj in Škofja Loka). Znamka 

oziroma povezave že nekaj let niso več aktivne. Kranj nastopa samostojno (in v okviru 

Slovenskih Alp), Škofja Loka pa skupaj s Selško in Poljansko dolino. 
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D. V zadnjih 2 letih nastajajo pobude (oziroma neformalna delovna skupina) za 

povezovanje s partnerji v okviru Kamniško-Savinjskih Alp (vzporedno s prizadevanji za 

vzpostavitev regijskega parka) – in sicer z občinami Luče, Jezersko, Preddvor in 

Solčavo. 

E. Kamnik sodeluje tudi v okviru destinacije Srce Slovenije, ki združuje povezovanje in 

sodelovanje pod znamko Srce Slovenije (ki se razteza od Kamniško-Savinjskih Alp na 

severu prek dolin in hribovij ob Savi, do vinorodnih gričev Dolenjske na južnem delu 

Srca Slovenije; geografsko ima območje obliko srca, ki se širi okoli točke 

geometričnega središča Slovenije), ki vključuje najrazličnejša področja in številne 

posameznike z že uveljavljenimi ali še razvijajočimi se projekti, dogodki in praksami; 

nastopa pa tudi kot turistična destinacija. 

 

6.4 Primarna ponudba: naravne vrednote in kulturna dediščina 

(ugotovitve in izzivi) 
 

Tabela 7: Pregled ključnih naravnih vrednot in kulturne dediščine 

Naravne znamenitosti 

(naravne vrednote) 

Velika planina, dolina Kamniške Bistrice (Veliki in Mali Predaselj, jezero ob 

izviru, slap Orglice, Žagana peč, Sivnica), Korošaški slapovi, Kamniška Jama, 

jama Vetrnica, Menina planina, Kamniško-Savinjske Alpe, Volčji Potok,  

Naravni zdravilni gaj Tunjice  

Zgodovinski spomeniki: 

gradovi 

Mali grad, Stari grad, Grad Zaprice, Plečnikov dvorec, grad Motnik (manj 

turistično zanimiv, ker je razvalina, ampak mimo gre Motniška turistična pot), 

Prašnikarjev dvorec 

Zgodovinski spomeniki: 

cerkveni spomeniki 

Frančiškanski samostan s cerkvijo sv. Jakoba in knjižnico, cerkev sv. Jožefa, 

cerkev Marijinega brezmadežnega spočetja, Uršulinski samostan, cerkev sv. 

Ane, cerkev sv. Jurija, cerkev sv. Tomaža, cerkev sv. Miklavža, cerkev sv. 

Marije Vnebovzete, cerkev sv. Antona, cerkvi sv. Jurija in Magdalene, Marijina 

kapelica, Županje njive, sv. Florijan, cerkev sv. Primoža in Felicijana, cerkev 

sv. Petra, kapela Marije Snežne, cerkev sv. Benedikta  

Galerije in muzeji Medobčinski muzej Kamnik, Sadnikarjeva muzejska zbirka, Budnarjeva 

muzejska hiša, Muzej pritlikavega nosoroga, Galerija Mihe Maleša, Galerija 

Veronika, Galerija Janeza Boljke, Rojstna hiša Rudolfa Maistra, Hiša 

keramike, zakaj pa ne majolka, Korenova domačija na Perovem  

Plečnikova dela v Kamniku in 

okolici 

Stranska vhoda v cerkvi sv. Ane v Tunjicah, Most čez Nevljico, Kapela 

Božjega groba v Frančiškanski cerkvi sv. Jakoba, Glavni trg v Kamniku, 

Krstilnica v župnijski cerkvi na Šutni, nagrobnik v Mekinjah, prisotnost 

Plečnika pri cerkvi sv. Martina v Šmartnem v Tuhinju, Cerkev sv. Benedikta v 

Zgornjih Stranjah, Krstilnica v cerkvi sv. Jurija v Nevljah, Nagrobnik na Žalah 

pri Kamniku, Lovska koča kralja Aleksandra v Kamniški Bistrici (Plečnikov 

dvorec), Železniška postaja Kamnik - Mesto 

Zgodovinski spomeniki: 

druge znamenitosti 

Vrbančev kozolec, Preskarjeva pastirska bajta, Lectarjeva hiša v mestnem 

jedru Kamnika, Samčev prehod (predor), mestno obzidje, spomenik Rudolfu 

Maistru, spomenik revoluciji in padlim, posebnost so izveski na Šutni 
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Sklop 4:  PRIMARNA PONUDBA (naravne vrednote in kulturna dediščina)  

KLJUČNE UGOTOVITVE 

A. Destinacija ima dobro ohranjene in zelo privlačne naravne vrednote – prepoznavne in 

cenjene v slovenskem merilu (med njimi najbolj izstopata Velika planina in dolina 

Kamniške Bistrice). Vendar pa so v turistične namene še premalo izkoriščene za 

aktivnosti – aktivnosti v naravi se ne tržijo kot produkt (predvsem kot možnosti za 

aktivnosti in ne kot prodajni produkti). 

B. Izjema je Arboretum Volčji Potok – ki pa je oblikovani park, ki ponuja številne dogodke 

in tematske razstave. Na ta način park privablja turiste skozi vse leto. V parku vse večji 

poudarek dajejo družinskemu obisku – z urejenim otroškim igriščem, vlakcem in 

dogodki za otroke. Doživetja ponuja tudi Velika planina, vendar je vsebine v zvezi s 

tem še premalo.  

C. Destinacija ima tudi pomembne bisere kulturne dediščine. Kamnik s starim mestnim 

jedrom predstavlja prepoznavno kulturno-dediščinsko ikono in privlačno točko obiska 

(z muzeji in galerijami), ob tem ima destinacija tudi bogato podeželsko in še posebej 

edinstveno pastirsko dediščino. Gre torej za privlačno kombinacijo mestne in 

podeželske kulturne dediščine, ki pa je ponovno premalo povezana in doživljajsko 

(tudi skozi zgodbe) predstavljena. 

D. Izpostaviti velja precej močno izraženo dediščino Jožeta Plečnika v Kamniku (in tudi 

okolici). Pred nekaj leti je bil izveden (v okviru projekta Promocija Srca Slovenije) 

projekt predstavitve Plečnika (brošura, embalaža,  programi…), ki pa v okviru 

obstoječe destinacijske strani ni ustrezno predstavljen oziroma vključen v ponudbo. 

E. Nastanitveni ponudniki premalo vključujejo (predstavljajo v svojih promocijskih 

orodjih) in priporočajo oglede gostom, ki bivajo pri njih. 

KLJUČNI IZZIVI – PRIMARNA PONUDBA  

1. Predstavitev naravnih in kulturnih znamenitosti nadgraditi z zgodbami, v njihovo 

predstavitev močneje vključiti doživljajski vidik, vzpostaviti nekaj najbolj privlačnih 

prodajnih programov in jih vključiti v distribucijske kanale (ter podpreti skozi 

pospeševanje prodaje s podporo t.i. dnevov odprtih vrat oziroma posebnih ponudb – 

po vzoru Vulkanland). 

2. Za individualne in dnevne goste te točke povezati (v nekajurna povezana doživetja) in 

predstaviti na način, da se bodo prej/lažje odločali za obisk – kot namige in kot 

možnost organiziranega programa. 

3. Za stacionarne goste najbolj privlačne znamenitosti povezati v nekajurna doživetja in 

jih sistematično predstaviti – delati na animaciji gostov (izkoristiti rezervacijski proces 

za predstavitev TOP doživetij destinacije ter s pomočjo destinacijskega animatorja v 

času bivanja). 

>>> Več v sklopu 3.4.6 (TURISTIČNI PRODUKTI). 
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6.5 Nastanitvene zmogljivosti in povpraševanje (ugotovitve in 

izzivi) 
 

Sklop 5: NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI in POVPRAŠEVANJE 

UVODNO POJASNILO 

Podrobnejša analiza je v prilogi, v dokumentu Analiza turističnega povpraševanja in 

relevantnih razvojnih dokumentov za potrebe izdelave Strategije razvoja turizma za občino 

Kamnik (december 2014), kratka aktualna analiza pa v poglavju 3.3.1 in 3.3.2. Na tem mestu 

zgolj povzemamo ključne ugotovitve in oblikujemo izzive. 
 

KLJUČNE UGOTOVITVE 

A. NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI: Destinacija ima v slovenskem merilu podpovprečno 

število hotelskih zmogljivosti (manj kot desetina od vseh ležišč) ter več kot polovico 

drugih nastanitvenih objektov. V obdobju 2008 do 2014 so se ležišča povečala za 25 

odstotkov (najbolj ponudba kampov, hoteli in podobni objekti so se povečali le za 

dobra 2 odstotka, ostale zmogljivosti pa zmanjšale za okoli 4 odstotke). Struktura 

ponudbe povečuje sezonsko naravnanost destinacije.   

B. TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE: Število nočitev v obdobju 2008 do 2014 ostaja skoraj 

enako, z vmesnimi nihanji. Indeks nočitev 2014/2008 je 103,07. To pomeni, da je 

število nočitev v letu 2014 skoraj enako kot leta 2008 – in to pri 25 % več ležiščih – 

torej se nadalje zmanjšuje zasedenost.  

C. MOTIVI PRIHODA: Trenutno je stacionarni prihod v največji meri vezan na aktivnosti 

Term Snovik za pritegnitev skupin (in individualnih obiskovalcev), manj pa je to 

rezultat prepoznavne pozicije Kamnika kot privlačne stacionarne destinacije. 

Stacionarni turizem v občini Kamnik je v največji meri vezan na Terme Snovik,  kjer je 

glede na koncept ponudbe (termalni bazenski kompleks in apartmaji) osrednji motiv 

prihoda na destinacijo aktivno-termalno-kopališka ponudba (kot nosilni turistični 

produkt) – gostje pa se odločijo za to destinacijo zaradi možnosti odkrivanja regije in 

širše (dejstvo je, da je za primarno kopališko in wellness ponudbo ponudba 15 slovenskih 

naravnih zdravilišč konkurenčnejša). 

D. Aktivnosti pohodništva, kolesarjenja, ribolova, kulturne izletniške točke in druga 

ponudba predstavljajo sekundarno ponudbo, ki sama po sebi – razen, ko gre za dnevni 

obisk s strani domačih gostov (in v manjši meri tujih obiskovalcev, ki so že v  

Sloveniji/Ljubljani), večinoma še ne predstavlja samostojnega, primarnega motiva za 

prihod.  

KLJUČNI IZZIVI – NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI IN POVPRAŠEVANJE 

1. Izboljšati prepoznavnost destinacije kot aktivne destinacije, ki ima veliko za ponuditi 

tudi za nekajdnevno bivanje, hkrati pa ima ugodno osrednjeslovensko lego – s čimer je 

dobo izhodišče za odkrivanje regije in Slovenije. 

2. Povečati število nočitev in še posebej izboljšati zasedenost izven nekaj poletnih 
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mesecev. 

 

6.6 Turistični produkti (ugotovitve in izzivi) 
 

Sklop 6:  TURISTIČNI PRODUKTI  

KLJUČNE UGOTOVITVE 

A. Na destinacijski ravni (skozi spletno stran www.kamnik-tourism.si) se še ne 

komunicira skozi jasne destinacijske produkte; v veliki meri gre zdaj predvsem za velik 

nabor možnosti, med katerimi pa se je precej težko znajti (naravne znamenitosti, 

kulturna dediščina, prireditve, Okusi Kamnika, tudi posamezne aktivnosti). 

B. Najbolj razviti, konkurenčen in prodajani produkti so – ker so za njimi konkretni 

ponudniki: termalni aktivni oddih (kopanje, wellness, z možnostmi pohodništva, 

kolesarjenja, drugih aktivnosti in odkrivanja okolice – Terme Snovik), golf (Golf 

Arboretum), pohodništvo in doživetje pastirske dediščine (Velika planina), sprehodi v 

lepem parku (Arboretum Volčji potok), prireditve (nekaj močnih destinacijskih 

prireditev, ki pa privabljajo predvsem dnevne in v veliki meri še vedno zgolj domače 

obiskovalce), doživetje srednjeveškega mesta (vodenje po Kamniku). 

C. Aktivnosti, kot so kolesarjenje, pohodništvo, ribolov, niso razviti kot produkti (ki bi bili 

konkurenčni, prodajni in ki bi ustvarjali primarni motiv prihoda na destinacijo – 

destinacija ni prepoznavna po njih in trenutno še ne more konkurirati npr. Dolini Soče, 

Kranjski Gori, Bohinju itd.). Na voljo so predvsem v obliki športnih prireditev, kot 

oblika rekreacije za domačine oziroma bližnje prebivalce ter kot dodatna, podporna 

ponudba za goste, ki so že na destinaciji.   

D. Staro mestno jedro Kamnika je privlačno, urejeno, vendar ne »živi«, še posebej ne 

Šutna, prav tako tudi ne Mali grad npr (kjer ni nobene dodatne vsebine, razen TIC 

točke v poletnem času; na Šutni pa gre izpostaviti nekaj pozitivnih zametkov, kot so 

trgovinica z lokalnimi izdelki Zlata ptička, Hiša Belin, Reciklarnica, Kameleon in Hiša 

keramike, zakaj pa ne majolka. 

E. Naravne in kulturne znamenitosti so delno že povezane in so pretvorjene v 

organizirane izlete, ki pa se predvsem premalo tržijo. Na destinacijski spletni strani 

niso predstavljeni kot produkti, ki jih je mogoče kar kupiti (primer dobre prakse spletna 

trgovina na www.visitljubljana.com). Nastali so tudi organizirani programi (v okviru 

povezovanja Srca Slovenije), ki pa so navedeni zgolj na spletni strani Srca Slovenije 

(kot organizatorja sta navedena TIC Kamnik in Jarina) in ki se aktivno ne tržijo v okviru 

kamniške DMO. 

F. V destinaciji trenutno ni agencije, ki bi prevzela organizacijo in izvedbo programov. 

>>> Podrobnejša analiza po produktih je v nadaljevanju v podpoglavjih. 

KLJUČNI IZZIVI – TURISTIČNI PRODUKTI  

1. Jasno produktno pozicioniranje destinacije in jasna predstavitev nosilnih produktov. 
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2. Povezovanje posameznih ponudb, znamenitosti in produktov v privlačna doživetja 

(integralne turistične produkte, pretvorjene v doživetja, tudi z uporabo zgodb). 

3. Produkte pretvarjati v prodajne programe (ki nagovarjajo določeno ciljno skupino, 

imajo ceno in organizatorja/izvajalca). 

4. Spodbuditi živahnejši utrip v starem mestnem jedru Kamnika (dogodki in prireditve, 

razstave, tržnica, delavnice, privlačna gostinska ponudba, ocvetličenje, ureditev 

prijetnih kotičkov za posedanje itd.) – da ga v večji meri čutijo/obiskujejo domačini, s 

tem pa tudi turisti. 

 

V nadaljevanju podrobneje analiziramo še posamezne produkte, kar nam bo v pomoč pri 

oblikovanju produktne strategije. 

 

6.6.1 Wellness, terme, zdravje 
 

V občini Kamnik so vodilni gospodarski subjekt, ki temeljijo na produktu zdravje in dobro 

počutje Terme Snovik, ki s 375 prostimi ležišči ustvarijo okoli 80 % vseh nočitev v občini 

Kamniku. Ponudba že od vsega začetka temelji na trajnostnem razvoju, za kar so kot prvi v 

Sloveniji prejeli evropski znak za okolje, EU Marjetico. S svojo pokrito termalno riviero (500 

m2) obiskovalcem nudijo možnost sproščanja in rekreacije 365 dni v letu, s čimer se občina 

Kamnik uvršča med turistično destinacijo s celoletnim turizmom. Terme Snovik so najvišje 

ležeče terme v Sloveniji, okoli katerih se razvija tudi okolica (terme so spodbudile številne 

manjše nastanitvene zmogljivosti pa tudi gostinske ponudbe). Poleg kopanja in wellness 

storitev dajejo poudarek tudi rekreaciji izven termalnega kompleksa (fitnes na prostem, 

urejene tematske pešpoti, nordijska hoja).  

Kot holistični center zdravja se predstavlja Naravni zdravilni gaj v Tunjicah, ki ponuja 

prostor, namenjen zdravljenju in samozdravljenju ter odpravljanju blokad, bolečin, 

neplodnosti, razstrupljanju in drugih sodobnih bolezni. Gaj velja za edino točko v Sloveniji, 

ki ima znanstvene dokaze o zdravilnih učinkih na različna bolezenska stanja, znan pa je tudi 

po Živi vodi, ki ima energijsko moč. 

V Kamniku sta na voljo še Spa Metropolis (dnevni wellness – masažni center) in fitness 

center Bodifit Kamnik (ki jih destinacijska spletna stran uvršča med destinacijsko ponudbo 

wellness in dobro počutje) in še nekaj drugih športnih centrov (osrednji štadion, manjši 

fitnes centri in tudi fitnes centri na prostem)  – vendar pa je ta ponudba namenjena 

predvsem prebivalcem in okoliškim obiskovalcem in ne toliko turistom. 

 

6.6.2 Pohodništvo 
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Občina Kamnik leži na pragu Kamniško-Savinjskih Alp in ima odlične možnosti za razvoj 

pohodniškega turizma. Zaradi lege v bližini Ljubljane Kamnik predstavlja najbolj preprosto 

dostopno točko za dostop do Alp. Kamniško-Savinjske Alpe nudijo možnosti za 

alpinizem, za gorništvo, nordijsko hojo, kar nekaj poti pa je prijetnih sprehajalnih – 

izredna paleta možnosti torej za različne ciljne skupine.  

V občini Kamnik deluje Planinsko društvo Kamnik, ki skrbi za urejenost večine pešpoti 

po Kamniško-Savinjskih Alpah, v upravljanju pa ima dve planinski koči (na Kamniškem in 

Kokrskem sedlu). Drugi oskrbniki poti na območju občine Kamnik so še: Planinsko društvo 

Domžale (upravlja z Domžalskim domom na Mali planini), Planinsko društvo Komenda in 

Planinsko društvo Črnuče (upravlja s Črnuškim domom na Mali planini). 

Planinska društva imajo tudi svoj vodniški odsek z usposobljenimi planinskimi vodniki. Le-ti 

večinoma vodijo po manj zahtevnih poteh – in sicer prostovoljno, profesionalno pa se z 

vodenjem po gorah ukvarjajo specializirani gorski vodniki z mednarodno licenco IFMGA, ki 

vodijo vse težavnosti in večinoma proti plačilu. 

Planinske poti redno vzdržujejo markacisti planinskih društev. Vrhovi Kamniško-Savinjskih 

Alp so dobro poznani in obiskani. Poti so vrisane tudi v številnih specializiranih 

zemljevidih in opisane v različnih vodnikih. Enega od njih, ki vključuje nekoliko manj 

zahtevne pohodniške poti, je leta 2013 izdal kamniški Zavod za turizem in šport v občini 

Kamnik v slovenskem in angleškem jeziku in je brezplačno na voljo na vseh večjih turističnih 

točkah. V okviru sodelovanja neformalnega združenja občin v okviru Kamniško-Savinjskih 

Alp je leta 2014 izšla tudi specializirana karta (Kamniško-Savinjske Alpe – Izbrane 

pohodniške poti) v merilu 1:50.000. Poleg zemljevida vsebuje tudi opis regije v slovenskem 

in angleškem jeziku ter profil posameznih poti. 

V okviru pohodništva so tudi poti, s katerimi upravljajo turistična društva: tematske 

pešpoti Tuhinjske doline (upravljavec Turistično društvo Tuhinjska dolina), Motniška 

turistična pot (upravljavec: Turistično društvo Motnik) ter pot od Snovika do Gore sv. 

Miklavž (Turistično društvo Gora). 

Na destinacijski spletni strani je predstavljenih 13 pohodniških poti različnih težavnosti: 

Kokrško sedlo, Koželjeva pot (zgornji del), Kamniško sedlo, Kamniški vrh, Sv. Primož nad 

Kamnikom, Menina planina – Vivodnik, Zgornje Palovče, Slap Orglice, Sv. Miklavž na 

Gori, Motniška turistična pot, Arboretum Volčji Potok, Stari grad in Velika planina (ki je med 

pohodniki zagotovo najbolj priljubljena – na njo vodijo številne dobro označene planinske 

poti, možen dostop tudi z nihalko in sedežnico). Tu je še pot, poimenovana Zelena os ob 

Kamniški Bistrici (projekt Občine Kamnik in Domžale in gre za ureditev sprehajalnih in 

kolesarskih poti ob reki Kamniška Bistrica), Pot od Puba Pod skalo do Budnarjeve domačije 

(neoznačena, vendar uhojena pot), tematske pešpoti v Tuhinjski dolini …  

Stanje glede urejenosti: 
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Dobro urejene poti:  

 Kamniško sedlo, Kokrsko sedlo, Velika planina, Sv. Primož in Sv. Miklavž. Te poti imajo 

poleg dobrih markacij in varnega terena skupnega tudi to, da je na koncu poti v sezoni 

vedno na voljo gostinska ponudba.  

 Slap Orglice – na tej »divji« poti poleg vseh markacij najdemo table, ki usmerijo v pravo 

smer, iz štorov narejene stole, več točk za počitek. Ko se vrnemo, je v bližini planinski 

dom, kjer se lahko pohodnik okrepča. V sezoni premajhno parkirišče, katero tudi sicer ni 

najboljše urejeno.  

 Koželjeva pešpot: dobro urejena in označena, vendar trenutno zaradi naravnih nesreč 

delno zaprta. V bližnji prihodnosti je plan, da se pot v celoti popravi in uredi tako, kot je 

bila prvotno mišljena: od mestnega jedra Kamnika do izvira reke Kamniške Bistrice. 

 

Srednje urejene poti:   

 Zelena os Kamniške Bistrice – dobro urejen samo določen del. Pri Qlandii bi bil potreben 

poseben most čez Kamniško Bistrico za pohodnike. Tako bi ti lahko nadaljevali po 

pločniku do Qlandie in potem čez podhod mimo igrišča Virtus po pločniku vse do golf 

igrišč v Volčjem potoku. Od tam do Arboretuma je cesta že speljana, vendar ni pločnika. 

Na določenih točkah lepo urejena z otroškimi igrišči in klopmi. 

 Z mesta na podeželje (Kamnik – Zgornje Palovče – Terme Snovik) – preveč asfalta in 

premalo pločnikov za pohodnike. Na poti ni klopi. Pot bolj za domačine.   

 

Slabo urejene poti: 

 Od puba do Budnarjeve domačije – strma pot, brez klopi, brez markacij, veliko podrtih 

dreves. Trenutno status divje poti. 

 

Tu so potem še pohodniške poti v višje predele. Najbolj obljudeni sta omenjeni poti do 

Kokrskega oziroma Kamniškega sedla, kjer so tudi planinske koče (odprte od maja do 

konca septembra; izven sezone pa potem le ob lepih vikendih; kar velja za zgolj za 

Kamniško sedlo) – od sedel naprej so potem označene poti do dvatisočakov, najvišjih vrhov 

Kamniško-Savinjskih Alp (nekaj je tudi plezalnih poti; npr. Zeleniške špice, Brana ipd. za 

plezalce s svojo opremo; možnost pa tudi najema izkušenega vodnika, ki jih je v Kamniku 

kar nekaj). Pomembno je dejstvo, da se lahko v Kamniško-Savinjskih Alpah opravi največjo 

višinsko razliko (Dom v Kamniški Bistrici (623 m) – Grintovec (2558 m); višinska razlika 1935 

m). 

Preko leta v občini Kamnik potekajo tudi pohodniške prireditve, med katerimi velja 

izpostaviti Pohodniški festival v Kamniško-Savinjskih Alpah (večdnevni specializiran 

dogodek; organizatorji: Občina Kamnik – Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, 

Preddvor, Jezersko, Solčava in Luče), Dan Kamniških planin (junij; organizator Planinsko 

društvo Kamnik), Kamniški memorial za smučko cepin (marec/april, organizator: Planinsko 

društvo Kamnik), Rokovnjaški pohod (predvidoma maja; organizator: Planinsko društvo 
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Kamnik), pohod na Menino planino (september, organizator: Turistično društvo Tuhinjska 

dolina); pohod iz Puba Pod skalo do Budnarjeve domačije (november; organizator: 

Turistično društvo Kamn'k) … 

Ime Kamnik so v svet ponesli tudi številni znani alpinisti, med njimi sta najbolj znana 

Tomaž Humar in Marko Prezelj (edini na svetu, ki je prejel kar 3 prestižne nagrade Zlati 

cepin). 

S Planinskim društvom Kamnik potekajo dogovori, da bi vzpostavili predvsem nižinske poti 

in jih dodatno opremili. 

Leta 2014 je z namenom boljše promocije Kamniško-Savinjskih Alp in predvsem 

pohodništva nastalo neformalno združenje, ki vključuje Občino Kamnik, Luče, Jezersko, 

Preddvor in Solčavo. Skupno so se oblikovali pohodniški programi, specializirana karta 

1:50.000 Kamniško-Savinjske Alpe – Izbrane pohodniške poti, v letu 2015 se je prvič izvedel 

Pohodniški festival v Kamniško-Savinjskih Alpah. V načrtu je tudi izdelava zloženke in 

spletne strani. Z letom 2015 je Zavod za turizem in šport v občini Kamnik v sodelovanju z 

občinami Kamniško-Savinjskih Alp vključil v nacionalno združenje GIZ pohodništvo & 

kolesarjenje. V okviru združenja so tudi specializirane pohodniške namestitve, kamor so 

vključene tudi Terme Snovik. Potencialne bi bile povezovalne poti; npr. iz Kamnika v 

Logarsko dolino ipd. (ciljna skupina: izkušeni pohodniki). Te povezave s Kamniško-

Savinjskimi Alpami imajo potencial in oblikovanje natančnega načrta aktivnosti je uvrščeno 

med ukrepe. 

 

6.6.3 Kolesarjenje  
 

Občina Kamnik ima na področju kolesarjenja, podobno kot pohodništva, velik 

potencial, vendar trenutno še ne moremo govoriti o razvitem in celostnem turističnem 

produktu. 

Izpostaviti je potrebno naslednje ponudbe (poti in projekte): 

 Zavod za turizem in šport v občini Kamnik je skupaj s partnerskimi občinami Kamniško-

Savinjskih Alp član nacionalnega združenja GIZ pohodništvo & kolesarjenje, vendar 

konkretnega sodelovanja na tem področju še ni bilo. Pomemben partner združenja so 

Terme Snovik, ki  že ponujajo kolesarske programe. 

 Cestno kolesarstvo postaja vse bolj priljubljeno, vendar so nekatere ceste v občini 

Kamnik v zelo slabem stanju (npr. cesta na Črnivec).  

 Kljub temu so v občini Kamnik številne priljubljene poti med kolesarji, kot na primer: 

v Kamniško Bistrico, na Črnivec ali Kranjski Rak, Tuhinjska dolina s Kozjakom, 

povezovalna cesta med Kamnikom – Zg. in Spodnjim Palovčam in Lukovico.  
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 Kamnik ima štart in organizacijo enega izmed treh najbolj pomembnih amaterskih dirk v 

državi: v sklopu cestnega kolesarstva v Občini Kamnik uspešno deluje Kolesarsko 

društvo Alpe, ki od leta 2007 organizira eno od najlepših kolesarskih cestnih dirk v 

Sloveniji, Maraton Alpe. Kolesarji v dobrih 130 km obkrožijo Kamniško-Savinjske Alpe, 

se peljejo ob dolinah štirih rek ter dosežejo tri prelaze. Start in cilja sta v Kamniku, vsako 

leto pa se dirke udeleži preko 500 rekreativnih kolesarjev. To je privlačna kolesarska tura 

za cestne kolesarje v dobri formi. Infrastruktura (ceste) na poti so ponekod v slabem 

stanju. Produkt težko tržimo razen na dan dogodka. Produkt lahko izboljšamo tako, da 

spremljevalcem udeležencev maratona ponudimo avtobusni prevoz do Term Snovik, 

oziroma arboretuma Volčji Potok in za njih pripravimo posebne pakete. V času, ko je 

načrtovan povratek prvih kolesarjev, bodo udeleženci že imeli avtobus za vrnitev.  

 Dodatno promocijo cestnemu kolesarstvu je v letu 2015 dodala ženska kolesarska 

profesionalna dirka Giro Rosa s startom v Kamniku. 

 Pump track v Kamniku (pri Gimnaziji Kamnik): gre za poligon odprtega tipa, namenjen 

odraslim, mladim, cestnim in gorskim kolesarjem. Pump-track je krožna proga, po kateri 

kolesarji ob zadostnem tehničnem znanju lahko vozijo brez, da bi poganjali. Tovrstna 

vožnja je zelo učinkovita pri treniranju ostalih kolesarskih veščin in je zato v zadnjih letih 

priporočajo vsi največji kolesarski strokovnjaki. Manjši pump track je na voljo tudi pri 

Termah Snovik. 

 Kolesarska pot od Snovika do Motnika: gre za edino traso, ki je označena in je nekoliko 

bolj zahtevna (strma v nekaterih predelih). Gre za treking progo. Enkrat na leto se 

organizira tudi organiziran kolesarski izlet; od Snovika do Motnika. 

 Zimsko kolesarjenje na Veliki planini: fed bike (kolesarjenje po snegu). Zaenkrat še ni 

bilo izvedeno, je pa v dogovoru. 

 V Kamniku je eden najbolj uspešnih klubov gorskega kolesarstva – to je Calcit Bike 

team, katerega kolesarji dosegajo odlične rezultate.  

 S turnim kolesarstvom se je pričelo ukvarjati kolesarski odsek Planinskega društva 

Kamnik, s katerim so že potekali prvi dogovori za sodelovanje glede določitve primernih 

tras.  

 Med pomembne kolesarske dogodke, ki jih večinoma organizira KD Calcit, štejemo: 

MTB Eliminator, SloEnduro 4fun, kratka MTB krosa v Kamniku in Mekinjah ter MTB 

vzpon Terme Snovik – Velika planina (oziroma Črnivec), ki ga v letu 2015 prvič ni bilo. 

Pomembno vlogo pri promociji pa igra tudi profesionalni kamniški kolesar Luka Mezgec. 

 Če povzamemo, je v Kamniku ogromno cestnih kolesarjev, ki gredo: v dolino 

Kamniške Bistrice, Črnivec ali Podvolovjek, čez Pšajnovico do Lukovice, v Tuhinjsko 

dolino, po trasi  Maratona Alpe (Kamnik – Jezersko – Železna Kaplja – Solčava – Luče – 

Gornji Grad – Kamnik). 
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 Kar se tiče gorskega kolesarjenja: na Veliki planini stvari še niso urejene; problem je, 

ker npr. Velika planina d.o.o. oglašuje gorsko kolesarjenje, celo omogoča prevoz koles, 

vendar se le-ti bodisi spuščajo po urejeni planinski poti čez Dolski graben ali pa se vozijo 

po pastirskemu naselju, kar pa pastirjem ni všeč. V avgustu 2015 je društvo Calcit 

(oziroma eden od njihovih članov) uredilo MTB progo, katero sedaj tržijo skupaj z 

nihalko. Proga sicer pomeni korak naprej, vendar bi bilo s sodelovanjem in trženjem 

možno postoriti še marsikaj. Sicer pa je možnosti za gorsko kolesarjenje veliko: Menina 

planina, Kašna planina, iz doline Kamniške Bistrice proti Krvavcu ter druge gozdne poti. 

MTB pot čez Stari grad uporabljajo večinoma domačini. Morda bi z oživljeno turistično 

točko Stari grad lahko naredili nekaj tudi na priljubljenosti te poti, ki sicer nima 

upravljavca.  

 Manjkajo nezahtevne kolesarske poti in povezovalne poti, ki bi povezale npr. 

Kamnik s Snovikom, Kamnik z Arboretumom itd. 

 Izposoja koles je na voljo v TIC Kamnik (od leta 2015 tudi električnih), Termah Snovik, 

Hostlu Pod skalo in Penzionu Repnik. 

 V Savinjski dolini je kolesarjenje kar dobro razširjena panoga, od koder kolesarski 

vodniki vodijo goste med drugim tudi na Veliko Planino in v Kamniško Bistrico. Škoda je, 

da Savinjska stran trži Veliko planino kot kolesarsko destinacijo bolj kot Kamnik.  

 V Kamniku ni opaziti, da bi ti kolesarji ustvarjali kakšno resno število nočitev, za kar je še 

prostor predvsem pri trženju in dobro sestavljenem konceptu, katerega pa trenutno ni. 

Z vidika promocije je trenutno na voljo: 

 Kolesarski vodnik po Srcu Slovenije (ki ga je v sodelovanju z ZTŠK izdal Razvojni center 

Srca Slovenije) v slovenskem in angleškem jeziku, ki vključuje 5 predlogov za kolesarski 

izlet. Projekt je zastavljen izredno dobro; tudi opisi posameznih poti so zelo privlačni 

(http://www.srce-slovenije.si/resources/files/kolesarski-vodnik-13-web.pdf), vendar pa 

te poti v naravi niso označene; gre dejansko le za namige za izlete, vendar jih turisti radi 

vzamejo.  

 Že pred leti je v Kamniku izšel kolesarski zemljevid  po Kamniku in okolici, ki je 

nekoliko zastarel, vendar se turistom še vedno nudi na TIC Kamnik (ker je poleg zgoraj 

omenjenega zemljevida to edino gradivo, ki je na voljo za kolesarje); tudi tu je težava v 

tem, da gre za namige poti, v naravi pa poti praktično niso označene.  

 

6.6.4 Golf 
 

Slovenija je v letu 2015 prejela prestižno mednarodno nagrado Undiscovered Golf 

Destination of the Year 2015, kot najbolj obetavna golf destinacija leta 2015, kamor izmed 13 

registriranih golf igrišč v Sloveniji spada tudi Golf Arboretum. Kot golf destinacija se vse bolj 

trži tudi Ljubljana. 
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Golf Arboretum velja za enega od najlepših golf igrišč v Sloveniji, z osemnajstimi 

luknjami, kjer svoj čar daje borov gozd ter pogled na mogočne Kamniško-Savinjske 

Alpe. 

Golf Arboretum se uspešno povezuje s turističnimi ponudniki namestitev, s katerimi že 

skupaj tržijo pakete (npr. s Termami Snovik in Penzionom Repnik). 

Vsekakor bi bilo v prihodnosti pomembno povezovanju nameniti še večjo pozornost, saj s 

kombinacijo z drugimi elementi turistične ponudbe (npr. wellness, kongresni turizem) lahko 

pomembno prispeva k izboljšanju strukture gostov, saj običajno golfisti veljajo za dobre 

goste.  

 

6.6.5 Zima 
 

Na območju Kamnika je z vidika smučarskega turizma najbolj prepoznavna Velika 

planina. Smučarski turizem je zaradi zelenih zim in zastarele infrastrukture upadel, 

smučišče pa je priljubljeno predvsem za družine. Razvija pa se tudi smučišče Osovje, ki v 

zimskih mesecih privablja vse več tako domačih kot tudi tujih gostov. V bližini občine je tudi 

največje slovensko  smučišče Krvavec, ki zaradi bližine v zimskih mesecih v našo občino 

pripelje veliko število gostov in je velik potencial za razvoj stalnih namestitev v naši občini. 

Pomembna pri tem je tudi nočna sankaška proga, ki je osvetljena, ter krpljanje z 

možnostjo izposoje opreme. Manjše smučišče je na voljo še ob cesti na Črnivec, smučišče 

Osovje, kjer je na voljo tudi nočna smuka in tečaji smučanja.  

Drugi zimski športi so v Kamniku in okolici manj prepoznavni in za turizem trenutno 

manj pomembni: 

 Tek na smučeh: v obdobju zadostnega snega so poti urejene okoli Snovika. 

Potekajo dogovori med Zavodom za turizem in šport v občini Kamnik in Golfom 

Arboretum, da se zimske tekaške proge uredijo tudi na njihovi lokaciji.  

 Drsališče na prostem: v mestnem jedru Kamnika je odprto drsališče na prostem – je 

del decembrskega dogajanja in pomembno prispeva k oživitvi mestnega jedra. 

 Turna smuka. 

 

6.6.6 Ribolov 
 

Slovenija je prav zaradi ohranjenosti rek in čiste vode ena najbolj zaželenih turističnih 

destinacij na področju športnega ribolova. Kamnik kljub potencialu z eno od najčistejših 

alpskih rek, Kamniško Bistrico, tovrstnega produkta še ne izkorišča v celoti. 
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Nad ribolovom na kamniških rekah bdi Ribiška družina Bistrica Domžale, ki skrbi tudi za 

prodajo ribiških kart. Le-te je mogoče kupiti na primer v Gostišču Pri planinskem orlu in 

Gostišču Pri gamsu. V destinaciji gre za ribolov potočne postrvi, potočne zlatovčice, šarenke 

in lipana. 

V Mekinjah pri Kamniku je možen ribolov tudi v ribniku Ribogojnice Mihovc (ribolov v 

stoječih vodah – ciljna skupina so ribiči z različnim predznanjem, od začetnikov do bolj 

izkušenih, primerno tudi za družine; z letom 2015 oddajajo tudi sobe; med drugim svoje 

izdelke prodajajo na tržnici Okusi Kamnika Podeželje in Eko), s tečajem muharjenja pa se 

ukvarjajo v podjetju Flyfishing godec.    

Ribiškim paketom vse večji poudarek dajejo v Termah Snovik, ki so s strani Centra za 

promocijo in pospeševanje športnega ribolova in ribiškega turizma Racoon v sodelovanju z 

Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS prejele nagrado za dogodek 

»tekmovanje v pripravi postrvi za profesionalce in ljubitelje«, ki ga tradicionalno pripravljajo 

v prvem tednu v juliju. 

Infrastruktura na področju ribarjenja v stoječih vodah je zadovoljiva, pri ribarjenju v 

Kamniški Bistrici, kjer je dovoljen ribolov catch and release, je reka na obeh bregovih močno 

zregulirana, bregova sta umetno utrjena, zato je dostop do območja, kjer je mogoče loviti, 

močno otežen. Možen je tudi ribolov na Nevljici, kjer je dostop lažji. 

 

6.6.7 Drugi športi 
 

V občini Kamnik deluje več športnih parkov, ki združujejo različne športe, ki jih koristijo 

predvsem domačini in okoliški prebivalci: od športnega centra Pod Skalco (letno 

kopališče, tenis igrišča, odbojka na mivki), športni center Virtus (košarkarsko igrišče, 

nogometno igrišče, tenis), Stadion prijateljstva (vključuje stadion, nogometno igrišče, 

lokostrelstvo); in več manjših igrišč, ki delujejo predvsem v lokalnem interesu, manj pa v 

turističnem. 

Prav tako ima Kamnik pomanjkanje adrenalinskih športov, kot so plezanje, vodni športi. 

Plezanje je sicer mogoče v nekaterih športnih dvoranah in v naravi, vendar širše znanega 

plezališča ni.  

Za razvoj vodnih športov kamniške reke niso primerne oziroma je sezona (pre)kratka. 

Ti športi imajo priložnost predvsem kot dopolnilna, podporna ponudba. 

 

6.6.8 Prireditve 
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Na področju prireditev velja produkt razdeliti na destinacijske prireditve in športne 

prireditve. 

Med glavnimi destinacijskimi prireditvami so najbolj prepoznavni Dnevi narodnih noš in 

oblačilne dediščine (največji tovrstni festival v Sloveniji; 4-dni; najbolj obiskana povorka 

narodnih noš), Kamfest  (tedenski poletni festival), Poletna muzejska noč na Zapricah, 

Praznik trniča, Revija starodobnih vozil, Veronikin festival, Križnikov pravljični festival v 

Motniku, etnološki dnevi in žive jasice z božično zgodbo v Termah Snovik, Pravljični 

Kamnik (decembrske prireditve), Dnevi keramike in lončarstva (v letu 2015 prvič). 

Prepoznaven dogodek je tudi Polnočna maša na predbožični večer v kapeli Marije Snežne 

na Veliki planini. Med najbolj prepoznavne krovne prireditve gre tudi umestiti 

Spomladansko razstavo cvetja v Arboretumu Volčji potok.  

Kamnik je tudi močen kot športno središče, kjer se odvija veliko prepoznavnih športnih 

dogodkov, k promociji pa pomembno prispevajo uspešni kamniški športniki in klubi.  

Poleg same infrastrukture za razvoj turizma pripomorejo dogodki širše razsežnosti, kot so 

državna prvenstva v odbojki, evropsko prvenstvo v lokostrelstvu itd., kar pozitivno vpliva na 

prepoznavnost Kamnik in nočitve. 

Športne prireditve Organizator 

MTB vzpon Terme Snovik (Velika planina) (konec 

junija) 

Terme Snovik (v letu 2015 dogodek 

ni bil izpeljan) 

Festival pohodništva (konec junija) TIC Kamnik  

Gorski tek na Grintovec Klub gorskih tekačev Papež 

Kolesarski maraton Alpe Scott Kolesarsko društvo Alpe 

Veronikin tek TIC Kamnik 

Miklavžev tek (gorska tekaška prireditev) Športno društvo Šmartno v Tuhinju 

Wings for Life Red Bull  

Dan slovenskih vaterpolistov Vaterpolski klub Kamnik 

Plavalni miting Veronika Plavalni klub Kamnik 

Festival golfa in zabave 2015 (avgust) Golf Arboretum 

Ambrož triatlon Kamnik (sredina junija) TK Trisport Kamnik 

Golf turnir: Okusi Kamnika (lani prvič) Golf Arboretum, TIC Kamnik 

 

6.6.9 Kulinarika 
 

Ključne značilnosti kulinarične ponudbe Kamnika: 

 Projekt Okusi Kamnika je bil oblikovan s ciljem zagotoviti čim večjo prisotnost 

kulinaričnih značilnosti Kamnika v gostinski ponudbi občine in s tem vzdrževati aktivno 

vlogo pri kulinarični ponudbi Osrednje Slovenije: zbranih je 7 glavnih in 6 spremljajočih 
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tradicionalnih jedi Kamnika (namenjeno kulinaričnim navdušencem, strokovno 

podkovan izbor, mešanica tradicionalnih jedi s celotnega kamniškega območja). Še 

vedno velja slabo prepoznavanje produkta med domačini, zaenkrat še nihče ne izvaja 

»nadzora« nad produktom (da bi npr. obiskovali gostilne s pomočjo skritega gosta, če je 

njihova prezentacija pravilna ipd.), zaenkrat še ni na to vezanega  kulinaričnega dogodka 

(razen na temo golfa). Potrebno bi bilo jasno začrtati  cilje in nadgradnjo projekta 

(dodajanje jedi, povezovanje gostinskih ponudnikov, izboljševanje kakovosti ipd). Na 

voljo je nekaj kakovostnih restavracij in gostiln v destinaciji, ki ponujajo jedi Okusi 

Kamnika, a potrebno bi jih bilo imeti še več, predvsem v mestnem jedru (tam trenutno 

tudi ne deluje restavracija v hotelu Malograjski dvor). Dve od gostiln imata tudi znak 

Gostilna Slovenija; vendar nobena ni v mestnem jedru.  

 V projekt Okusi Kamnika so vključeni sledeči ponudniki: Gostišče in penzion Repnik 

(znak Gostilna Slovenija), Gostišče Pri planinskem orlu (znak Gostilna Slovenija), 

Gostilna Mili vrh, Špajza, Majolka, Kraljev hrib, Pod žičnico, pri Flegarju, gostilnica in 

kavarna Pri podkvi, restavracija Arboretum, Potočka v Termah Snovik, slaščičarna 

Čarobni vrtiček, Kavarna Veronika, Pub Pod skalo, Domžalski dom na Mali planini, Koča 

na Zelenem Robu, Dom v Kamniški Bistrici, Budnarjeva domačija, Prašnikarjev dvorec. 

Vključenih 19 ponudnikov. V času Pohodniškega festivala so jedi Okusov Kamnika 

ponujali tudi v kočah na Kamniškem in Kokrskem sedlu. 

 Drugi ponudniki (niso vključeni v Okuse Kamnika): Gostilna Mlakar, Pri Čibru, Vovk, 

Pri gamsu, Picerije (Izba, Melita, Murka, Napoli, Tara, Skok), planinski domovi (Črnuški, 

Jarški dom na Mali planini, Dom na Kisovcu), slaščičarne (Toscana, Šutna, Srček, Mesto),   

 Trnič na vsako mizo: projekt pod krovno znamko Okusi Kamnika, ki je v letu 2014 prejel 

naziv Snovalec, ima poudarek na velikoplaninskem trdem siru trniču in širjenju le-tega 

po Sloveniji. V letu 2015 je bil trnič tudi med polfinalisti Sejalca. Praznik trniča na Veliki 

planini in Dnevi  trniča pri gostinskih ponudnikih (avgust). Gre za zgodbo z Velike planine 

in velja za sir ljubezni. Sir izdelujeta tudi dve lokalni sirarki. ZTŠK je pripravil enotno 

embalažo in ga je mogoče vse dni v letu kupiti kot spominek. Prodajna mesta: TIC 

Kamnik, več lokacij na Veliki planini, pri posameznih gostinskih ponudnikih, lokalnih 

trgovinicah. Želja je, da trnič postane vseslovenski spominek, ter da bi njegove jedi 

ponujali tudi slovenski gostinski ponudniki. Sir trnič je vsako leto predstavljen tudi na 

ljubljanskem dogodku Praznik sira na Pogačarjevem trgu. 

 Okusi Kamnika Podeželje in Eko: ekološka tržnica izdelkov domačih pridelovalcev, ki 

poteka vsako zadnjo soboto v mesecu na Glavnem trgu v Kamniku. V okviru vsake 

tržnice poteka tudi spremljevalni program (odvisno od meseca, tradicije ipd). 

 Jedi Okusov Kamnika, ki se lahko kupijo v prosti prodaji: ženof, kamniška kajžerica, 

rušovc, trnič. 
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 Program za organizirane skupine (team-building): Okusi Kamnika (Gostilna Repnik v 

sodelovanju z Društvom kuharjev in slaščičarjev Slovenije). 

 Tekmovanje v pripravi tuhinjske postrvi v Termah Snovik. 

 Tekmovanje v pripravi Firštovega golaža v Kamniški Bistrici. 

 Od leta 2015 dalje: Golf turnir Okusi Kamnika. 

 Kulinarične delavnice: TIC Kamnik – EKO podeželska tržnica (vsako zadnjo soboto v 

mesecu); Gostišče Mili Vrh – izvajajo tematske tečaje kuhanja, kulinarične delavnice na 

temo slovenske veganske hrane in uravnotežene prehrane (hujšanje); Snovik: 

kulinarične delavnice se trudijo izvajati, priprava jedi iz rib, v pripravi tudi medene jedi; 

Budnarjeva domačija: delavnica peke kruha, jedi naših babic; Kmetija Pr' Jernejk: bio 

kmetija, veganstvo; Kavarna in slaščičarna Srček v Kamniku –  otroške ustvarjalne 

delavnice, Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije (sedež v Kamniku). V načrtu tudi 

Trgovinica Zlata ptička. 

 

6.6.10 Poslovni turizem 
 

Ko govorimo o poslovnem turizmu v Kamniku, imamo v mislih predvsem 2 vrsti poslovnega 

turizma: 

 Prvi je seminarski turizem – ki je večinoma vezan na Terme Snovik (ponudba 

seminarskih sob, z možnostjo nastanitve) in nekaj manjših posameznih lokacij. Produkt 

ima dobro pozicijo, priložnost je v okrepljeni promociji in bolj jasnemu izpostavljanju 

prednosti (blizu, pa vendar stran od Ljubljane, različne možnosti dodatne ponudbe). Ta 

produkt tržijo ponudniki sami in aktivnejša vloga DMO zaradi omejenega obsega ni 

potrebna oziroma smiselna (razen seveda aktivne vključitve na destinacijsko spletno 

stran in ustrezne umestitve te ponudbe v destinacijske produkte). 

 Druga vrsta poslovnega turizma je vezana na team-building programe. Razvitih je kar 

nekaj privlačnih programov (Geocathing na Veliki planini, Speci babičine dobrote, 

Oblikovalski izziv Jožeta Plečnika, Paintball – poslovni dvoboj, Kulinarična delavnica z 

Okusi Kamnika, Kamniška zavozlanka …), vendar pa se programi ne tržijo aktivno. Nekaj 

programov organizira DMO Kamnik (ZTŠK), nekaj programov pa tržijo tudi 

specializirane team-building agencije. 

Klasična poslovna (seminarska) ponudba je omejena (in predvsem vezana na interese 

posameznih zasebnih ponudnikov), ima pa veliko prednosti bližina Ljubljane, varnost, dobro 

razmerje med ceno in kakovostjo ter bogata dodatna ponudba. Kongresnega turizma 

destinacija nima, saj nima ustreznih zmogljivosti. 
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Destinacija lahko ponudi unikatne lokacije: npr. kongres na prostem oziroma v naravi v 

Arboretumu Volčji Potok, manjši kongres ali sestanek na Veliki Planini ipd. Pri vseh lokacijah 

se lahko ponudi širok nabor dodatnih dejavnosti. V tem segmentu bi lahko destinacija 

predstavlja zanimivega in privlačnega ponudnika za kongresne skupine, ki so v Ljubljani – 

vendar pa je potrebno pripraviti produkte in aktivno pristopiti do Turizma Ljubljane, ki za 

organizatorje kongresov v Ljubljani aktivno sooblikuje programe dogodkov na destinacije 

(in v bližnji okolici). 

6.7 Znamka in promocija (ugotovitve in izzivi) 
 

Sklop 7: TRŽENJE (promocijske aktivnosti na trgu, znamka) 

 

Krovna turistična tržna znamka destinacije Kamnik 

Znamka ima različne barvne možnosti (iz priročnika CGP in brand Kamnik) 

(Kamnik je ime, Mali grad je simbol, Kamniško sedlo je veduta) 

 

 

Slogan turistične destinacije (v uporabi v 2015, v času priprave dokumenta):  

  Kamnik. Čisto drug svet. Tako blizu. 

Pretekli slogan turistične destinacije:  

  V naročju planin 

KLJUČNE UGOTOVITVE – znamka  

A. Destinacija ima sodobno destinacijsko znamko. Uporablja se v modri in zeleni barvi, ki 

sta postali prepoznavni in lepo komunicirata. 

B. Pripravljen je priročnik celostne grafične podobe, z razlago znamke. 

C. Znamko Kamnik na območju aktivno uporablja predvsem ZTŠK kot destinacijska 

management organizacija.  

D. Na ravni podjetij (ponudnikov) se v prvi vrsti komunicira znamka podjetja – kar je 
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seveda normalno; medtem ko destinacijsko znamko ponudniki večinoma umeščajo v 

ozadje (oziroma v primeru spletne predstavitve na dnu strani, kjer v isti liniji nizajo več 

različnih znamk) ali pa je v večini primerov niti ne vključujejo. 

E. Slabost znamke je ta, da se skozi obstoječo znamko komunicira predvsem mesto 

Kamnik in ne drugega stebra destinacije, ki je vezan na umeščenost v Kamniško-

Savinjske Alpe. 

KLJUČNE UGOTOVITVE – promocija  

A. Destinacija ima nekaj močnejših turističnih ponudnikov, ki so na trgu prisotni sami 

(vsak od večjih ponudnikov v destinaciji ima precej specifične trge/ciljne skupine).   

B. Manjši nastanitveni ponudniki so pri prodaji svoje ponudbe odvisni od destinacijskega 

spletnega portala in še posebej svojih direktnih prodajnih kanalov (vključitev v OTA 

sisteme, kot je Booking.com).  

C. Destinacija se poslužuje izbranega števila promocijskih dogodkov preko STO (nekaj 

sejmov, workshopi). Hkrati je na teh dogodkih pogosto prisoten osrednji ponudnik 

Terme Snovik, tako da včasih prihaja podvajanja, spet drugič določen trg/aktivnost ni 

obdelan.  

D. Destinacija nima klasičnih nastanitvenih zmogljivosti, zaradi katerih bi lahko bila DMO 

neposredno prisotna na več promocijsko-prodajnih dogodkih – zato je za res 

optimalen promocijski načrt nujno potrebno boljše usklajevanje s ponudniki.  

E. Destinacija mora v prvi vrsti poskrbeti za ustrezno prisotnost skozi digitalno pojavnost 

(kakovosten spletni portal, družbena omrežja, TripAdvisor, tiskani materiali, vključitev 

v distribucijske kanale preko Turizma Ljubljana/RDO Osrednja Slovenija idr.), 

promocijske aktivnosti pa na tujih trgih izvajati tam, kjer imajo neposreden interes 

tudi ponudniki. Ker so sredstva zelo omejena, je potrebno oblikovati res optimalen 

splet. 

F. Močnejša prisotnost na tujih trgih je potekala v okviru projekta Promocija Srca 

Slovenije v letu 2014. Potrebno je kvalitativno analizirati učinke in na tej osnovi 

opredeliti načrt za naprej. 

G. Trženjska infrastrukturna orodja – v prvi vrsti destinacijski portal ni optimalno 

vsebinsko, trženjsko in tehnično razvit in nujno potrebuje temeljito trženjsko in 

tehnično prenovo. 

H. Destinacija izvede eno zaokroženo kampanjo na domačem trgu na leto (s katero 

prioritetno nagovarja tudi tuje obiskovalce, ki so že v Sloveniji). 

I. Vodilne prireditve (kot so Narodne noše) se še ne uporabljajo sistematično za 

turistično promocijo območja in prodajo zmogljivosti v času prireditev, poleg tega pa 

živi produkt le v času prireditve. 

KLJUČNI IZZIVI – ZNAMKA, IN PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI NA TRGU – RAVEN 

DESTINACIJE 

1. Ocenjujemo, da ima slogan »V naročju planin« večjo težo kot nov slogan »Kamnik. 

Čisto drug svet. Tako blizu.«. Veljajo pa bi ga še dodelati na način, da se v njega (in v 
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znak) vključi tudi ime Alp: »V naročju Kamniško-Savinjskih Alp.«. Beseda Alpe ima 

namreč izjemno moč in prepoznavnost – kar sama beseda planine nima. 

2. Združiti trženjske napore (destinacija in trženjski nastopi dveh zdravilišč), za večje 

trženjske učinke tako za destinacijo kot za ponudnike. 

3. Tehnično in trženjsko (vsebinsko in kreativno) nadgraditi trženjska infrastrukturna 

orodja in nadgraditi, optimizirati družbene medije in kanale. 

4. Bolj osredotočeno in trženjsko privlačno komunicirati zgodbo, ključne produkte in 

znamko destinacije. 

5. Razviti prepoznavna organizirana destinacijska doživetja (vzpostaviti sistem »TOP 5« - 

razviti programe). 

6. Vzpostaviti rezervacijski sistem oziroma ga bolje izkoristiti. 

 

 

6.8 Trajnostni razvoj turizma (ugotovitve in izzivi) 
 

Sklop 8: TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA 

KLJUČNE UGOTOVITVE 

A. Destinacija se ponaša s prvim nosilcem eko znaka Marjetica v Sloveniji (Terme 

Snovik), ki je zaradi tega tudi pogosto primer dobre prakse v slovenskem in širšem 

prostoru in ima povpraševanja za študijske obiske na to temo.  

B. V letu 2014 so se na nacionalni ravni Slovenije začeli aktivno vzpostavljali pogoji za 

podporo uvajanju trajnostnih poslovnih modelov na ravni destinacij – z letom 2015 se 

je začela implementirati Zelena shema slovenskega turizma. Destinacija Kamnik je 

med prvimi 15-imi pilotnimi destinacijami, ki so pristopile k projektu. Rezultatov v 

času priprave strategije še ni. Poročilo bo poleg ocene ponudilo tudi predloge za 

izboljšave, ki bodo osnova za nadaljnje delo na področju trajnostnega razvoja.  

C. Celotna destinacija Kamnik in tudi osrednji ponudnik (nosilec Marjetice) je nevešč v 

komuniciranju zelenih vsebin – kar je situacija tudi v drugih (ne samo slovenskih) 

destinacijah. S pridobitvijo naziva Slovenia Green Destination bodo vzpostavljene 

kakovostne osnove za večjo trženjsko valorizacijo zelenega turizma (tako v Kamniku 

kot na ravni slovenskega turizma). 

KLJUČNI IZZIVI – TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA 

1. Izkoristiti osnove, pridobljene skozi proces ocenjevanja za Slovenia Green 

Destination, za nadaljnje sistematično delo za izboljševanje po ključnih kazalnikih 

trajnostnega managementa destinacije.  

2. Razvoj zelenih nabavnih verig. 

3. Razvoj inovativnih zelenih produktov. 
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6.9 Pozicija turizma in organiziranost (ugotovitve in izzivi) 
 

Sklop 9: POZICIJA TURIZMA V OBČINI, DESTINACIJSKI MANAGEMENT IN 

ORGANIZIRANOST TURIZMA 

KLJUČNE UGOTOVITVE 

A. Funkcije destinacijskega managementa izvaja Zavod za turizem in šport v občini 

Kamnik (ZTŠK), ki poleg področja turizma (destinacijski management in TIC Kamnik) 

upravlja še področje športa.  

B. Kamnik ima vzpostavljen destinacijski management, vendar prevladuje predvsem 

promocijska in distribucijska funkcija (informiranje) – medtem ko je zaradi omejenosti 

kadrovskih in finančnih resursov manj dela opravljeno na razvojni in operativni 

(produktni) funkciji. 

C. Turizem je zastopan na ravni občine v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti, 

gospodarske javne službe in finance. V okviru Občinskega sveta je Odbor za 

podjetništvo in turizem, za izvajanje funkcije promocije in informiranja na področju 

turizma pa je Občina Kamnik ustanovila Zavod za turizem in šport v občini Kamnik (ki 

upravlja tudi javno športno infrastrukturo, do spremembe 2011 pa je pokrival tudi 

področje podjetništva). Kljub temu turizem še ni prepoznan kot pomembna 

gospodarska panoga, glede na trenutne finančne kazalnike. 

D. Kljub sodelovanju s ponudniki še ni zadostnega (aktivnega in sistematičnega) 

povezovanja ljudi, idej, projektov, sredstev – vertikalno in horizontalno.  

E. Pomanjkanje interesa prebivalcev za prepoznavanje podjetniških priložnosti v turizmu 

in pomanjkanje interesa za javno-zasebna partnerstva. 

F. Vlaganja v raziskave, razvoj in kakovost se v luči zaostrenih gospodarskih razmer tudi 

pri večjih ponudnikih manjšajo, pri manjših pa že v osnovi ni sredstev in znanj – zato je 

še toliko večji pomen za to področje na ravni destinacije. 

KLJUČNI IZZIVI – POZICIJA TURIZMA & ORGANIZIRANOST 

1. Potrebno okrepiti podporo turizmu v občini in turizem pozicionirati kot pomembno in 

potencialno gospodarsko panogo, ki ima tudi močno medsektorsko povezovalno 

vlogo in je generator novih podjetniških priložnosti. Hkrati je pospeševalec urejenosti 

kraja, kakovosti okolja in življenja. 

2. Vzpostavitev vseh funkcij destinacijskega managementa – ZTŠK kot DMO 

(Destinacijska management organizacija).  
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