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OBRAZLOŽITEV: 
 
1. Ocena stanja  

 
Občina Ribnica do danes ni vzpostavljena kot turistična destinacija. Tradicije turizma na tem 
območju ni, kljub dovolj velikemu potencialu. Občina Ribnica v preteklih letih ni izvajala aktivne 
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politike razvoja na tem področju, veliko se je vlagalo na področje ohranjanja in prezentiranja 
rokodelske (suhorobarske, lončarske) dediščine, v zadnjih dveh letih pa se je začela vzpostavljati tudi 

podpora aktivnostim v naravi. Ker že osnovni turistični kazalniki za leto 2019 pokažejo, da je 
turistična panoga na tem območju neizkoriščena, sta Občina Ribnica in Rokodelski center Ribnica v 
letu 2021 pristopila k izdelavi temeljnega dokumenta – Strategije trajnostnega razvoja turizma v 
občini Ribnica za obdobje 2022–2028 (v nadaljevanju: Strategija). 

Pripravljen dokument izhaja iz analize v septembru 2021 izvedene ankete, h kateri so bili povabljeni 
tudi občani. Poleg spletne ankete za širšo javnost so bila izvedena še štiri srečanja strateške skupine, 
v kateri so sodelovali številni deležniki, ki v občini ali širše delujejo na področjih, ki se dotikajo  
turizma (skupaj 24 članov). V oktobru je bila izvedena delavnica na področju turističnih produktov v 
okviru delavnice za področje turizma. Strategija je tako rezultat usklajenega pogleda tako občanov 
kot predstavnikov vseh ključnih skupin deležnikov na ustrezen razvojni koncept turizma za občino 
Ribnica.  

Na podlagi vseh aktivnosti je pripravljena Strategija trajnostnega razvoja turizma v občini Ribnica 
2022–2028.  

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejetjem dokumenta 
 

Nova oziroma prva strategija turizma v Ribnici je nastala v času, ko se začenja nova finančna 
perspektiva 2021–2027, v času t.i. nove normalnosti, ki je prinesla delno spremenjene oziroma 
okrepljene vrednote v smeri spoštovanja lokalnega, zelenega, butičnega in ne-množičnega, zelo 
priročno pa je nastala tudi v času oblikovanja nove krovne strategije slovenskega turizma za obdobje 
2022 do 2028 (s katero je tudi usklajena). 
 
Ključno sporočilo na krovni ravni slovenskega turizma za novo obdobje – od katerega se moramo 

učiti tudi v Ribnici, da bomo začetek aktivnejšega razvoja turizma zastavili na pravilen uravnotežen 
in dolgoročno vzdržen način – je naslednje:  
Pretekla netrajnostna rast ter na drugi strani podnebne in zdravstvene grožnje so nas prisilile k razmisleku. Ozavestili smo 

potrebo po spremembi. Delati moramo še bolj zeleno, skrbno, povezano, kakovostno in inovativno. Brez tega ne bomo 

dosegli potrebne večje dodane vrednosti – brez le-te pa ne zmoremo nujnih vložkov v bolj trajnostno in digitalno 

infrastrukturo ter ljudi. Turizem je bolj kot kadarkoli doslej pokazal svojo ranljivost, pa tudi svoj izjemen vpliv na vse 

dejavnosti kot tudi na kakovost  življenja. Čas je, da ga razumemo kot skupno pot in ne cilj sam po sebi – torej ne v 

njegovem ozkem pojmovanju kot gospodarske panoge, ki prinaša koristi zgolj za tržne gostitelje, temveč kot širši, 

vseobsegajoč sistem, ki je soodvisen od vseh drugih podsistemov in hkrati vpliva na številne druge dejavnosti. Kot silo 

dobrega, ki ob uravnoteženem in odgovornem upravljanju prinaša večjo vrednost za vse deležnike. Za doseganje vizije 

»zelene butičnosti, z manjšim odtisom in večjo vrednostjo za vse« se slovenski turizem v novem strateškem obdobju 

2022–2028 usmerja v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe trajnostnega butičnega turizma višje kakovosti, 

ki temelji na slovenski naravi in kulturni identiteti, ki je generator višje vrednosti. Strategija je usmerjena v zagotavljanje 

pogojev, politik in ukrepov za pospeševanje trajnostnega razvoja, urejenega okolja in cvetoče kulture, s pozitivnimi učinki 

na rast dodane vrednosti za vse deležnike; zadovoljne prebivalce, motivirane zaposlene, navdušene obiskovalce in za 

naslednje generacije.  
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To je tudi princip, ki vodi Ribnico kot novo zeleno butično destinacijo na slovenskem turističnem 
zemljevidu, ki navduši z izjemno rokodelsko dediščino (Since 1492), ki črpa navdih in bogastvo iz 

narave. V Ribnici ljudje že od nekaj živimo v ravnovesju z naravo, zato je tudi prihodnji razvoj 
zastavljen na trajnosten in regenerativen način: ne le kot minimiziranje negativnih vplivov, temveč 
turizem kot vzvod za regeneracijo (oživljanje) okolja, prostora, dediščine, ljudi in dejavnosti. 

Glavni namen dokumenta je poenotiti vse ključne deležnike v pogledih na to, kakšen turizem želimo 
na območju in kaj so potrebne aktivnosti, da bomo to dosegli. Strategija ponudnikom, podjetjem in 
investitorjem sporoča razvojne ambicije Občine Ribnica, vodstvu Občine, Rokodelskemu centru 
Ribnica (in enoti Turizem) ter izvajalcem javnih služb pa služi kot vodilo pri delovanju in osnova za 
letne Programe dela. Nadalje, Strategija ponudnikom in potencialnim investitorjem sporoča razvojni 
koncept turizma, ki je prepoznan kot pravi za to območje, in jim usmerja k investicijam, ki bodo 
podpirale destinacijsko vizijo. 

3. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom dokumenta 
 

Strategija z akcijskim načrtom primarno pokriva ukrepe in identificira projekte, ki jih bo v prihodnjem 

obdobju izvedla Občina Ribnica (in Rokodelski center Ribnica) na področju javne oziroma javne 

turistične infrastrukture ter mehkih razvojnih in trženjskih aktivnosti, ob tem pa skozi ukrepe in 

aktivnosti tudi usmerja in pospešuje obstoječe in zainteresirane nove ponudnike na območju v smeri 

zastavljene vizije.  

 

Pomemben namen Strategije je tudi ta, da vsem deležnikom v občini Ribnica jasno sporoča, kakšen 

turizem želi Ribnica razvijati in podaja pomembno sporočilo: Občina Ribnica prepoznava turizem kot 

pomembno potencialno panogo in vzvod za krepitev privlačnosti okolja, kakovosti bivanja in 

ustvarjanja novih podjetniških priložnosti.  

 

Dokument sestavlja 5 vsebinsko zaokroženih sklopov, ki sledijo mednarodni metodologiji strateškega 

načrtovanja: 

1. ANALITIČNI DEL, ki vključuje povzetek analize turizma v občini Ribnica (z analizo območja, 

ponudbe in povpraševanja, širšim vpogledom v stanje in priložnosti regije in slovenskega 

turizma ter SWOT analizo) in se zaključi z opredelitvijo izzivov, ki jih je potrebno nasloviti v 

strategiji. 

2. VIZIJA in CILJI, ki opredeli, kaj želimo doseči, tako glede slike prihodnosti, kot strateških ciljev 

in tržne pozicije. Sklop vključuje tudi poslanstvo in vrednote – kako želimo razvijati turizem v 

Ribnici ter kaj nam je pri tem pomembno. 

3. STRATEGIJA, kjer opredelimo krovni razvojni model in strateška področja delovanja. 

4. Osrednji del dokumenta predstavlja AKCIJSKI NAČRT, kjer so razdelani ukrepi, kazalniki in 

projekti po petih fokusnih področjih delovanja.  

5. SPREMLJANJE in VREDNOTENJE, kjer je opredeljen način izvajanja in vrednotenja strategije, 

organizacija za njeno izvajanje. Ob tem so ocenjeni najbolj izraženi dejavniki tveganja z 

omilitvenimi ukrepi.  

4. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega dokumenta 
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Materialne obveznosti, ki naj bi nastale, se bodo določale s posameznim proračunom Občine 

Ribnica, še posebej pa Načrtom razvojnih programov, ki je sestani del proračuna. Hkrati bo Strategiji 

in Akcijskemu načrtu sledil tudi Rokodelski center Ribnica s svojim Programskim in finančnim 

načrtom za posamezno leto.  

 

Za okrepljeno razvojno in upravljavsko delo na področju turizma v okviru RCR oziroma za okrepitev 

delovanja in izvajanje pričujoče strategije je potrebno v letu 2022 zaposliti vsaj eno dodatno osebo, 

tako da ima TR 2 polno zaposleni osebi za funkciji razvoja in trženja – pokrivanje TIC funkcije je izven 

tega števila, srednjeročno pa še vsaj 1 do 2 osebi. Če k ovrednotenju stroška dodatne osebe dodamo 

še ključne razvojno-trženje aktivnosti, kot so članstvo v Združenju zgodovinskih mest Slovenije in 

Konzorcija Slovenia Green ter nadgrajene razvojno-upravljavsko-izobraževalne aktivnosti, se v prvem 

letu delovanja potrebuje dodatnih 40.000 EUR, srednjeročno pa vsaj podvojitev dodatnega vložka. 

Večja vlaganja v razvoj produktov se izvajajo preko identificiranih razpisnih virov (NOO, REACT, MK, 

LAS, EU itd) in se načrtujejo v letnih Programih dela, glede na razpoložljivost sredstev. Nova 

Strategija slovenskega turizma 2022–2028 aktivno usmerja občine in destinacije v zaokrožene 

regijske povezave, sploh na področju promocije na tujih trgih. Občina Ribnica si bo tako v skladu z 

začrtano Strategijo in krovnim slovenskim trženjskim konceptom prizadevala za združevanje sredstev 

za razvoj produktov in promocijo v okviru LAS regije oziroma Kočevsko-Ribniškega območja. To bo 

omogočilo večje učinke in dodatne vire. 

 

V PRILOGI št. 1 k Strategiji je AKCIJSKI NAČRT v obliki Excel dokumenta, kjer so opredeljeni ukrepi in 

aktivnosti tudi časovno opredeljeni, z oceno vrednosti in potencialnimi viri. Priloga je pripravljena na 

način, da omogoča preprostejši pregled in spremljanje, vsebinsko pa so ukrepi in indikativne 

aktivnosti oziroma projekti podrobno predstavljeni v osrednjem delu integralnega dokumenta 

Strategije.  

 
 

5. Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi dokumenta 
 

V skladu s 64. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je bil 
predlog Strategije trajnostnega razvoja turizma v občini Ribnica 2022 – 2028 objavljen na spletni 
strani Občine Ribnica v času od 25. februarja do 27. marca 2022. V času javne obravnave pripombe 
na objavljeno besedilo strategije niso bile podane. 

 
6. Besedilo  

 
V nadaljevanju je kot priloga podana Strategija trajnostnega razvoja turizma v občini Ribnica 2022– 
2028. 
 
 
         Samo Pogorelc 
                župan 
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0.1 Strategiji turizma občine Ribnica na pot 

Imamo tako izjemno in edinstveno rokodelsko dediščino kot tudi navdihujočo naravo, a turizem 
je trenutno še neizkoriščena priložnost. 

Občina Ribnica, kljub izjemni večstoletni dediščini rokodelstva (suhorobarstva in lončarstva) 
ter lepo ohranjeni kulturni krajini in naravi, danes še ni vzpostavljena kot destinacija prihoda z 
jasno obljubo, kaj je poleg spoznavanja rokodelske dediščine na tem območju še mogoče 
doživeti. Tradicije turizma na območju (tudi širšem) ni, v preteklih letih pa Občina Ribnica ni 
izvajala aktivne razvojne politike na tem področju. V zadnjem desetletju se je veliko vlagalo v 
ohranjanje in prezentiranje rokodelske dediščine, v zadnjih dveh letih pa se je začela 
vzpostavljati tudi podpora aktivnostim v naravi, k čemur je pomembno prispevala vzpostavitev 
enote Turizem Ribnica v okviru Rokodelskega centra Ribnica. Temeljni turistični kazalniki 
pokažejo, da je turizem neizkoriščena priložnost: v letu 2019, torej pred pandemijo covid-19, 
je Ribnica zabeležila manj kot 4.000 prenočitev in dobrih 1.400 prihodov ter razpolagala s 135 
ležišči – in je tako predstavljala manj kot desetino turističnega obiska v LAS regiji od Turjaka 
do Kolpe. Regija se turistično prebuja in se vse bolj vzpostavlja na slovenskem zemljevidu kot 
zanimivo območje, stran od ustaljenih turističnih tokov in gneče, ki svojo ponudbo temelji na 
naravi, z ohranjenim prvinskim ravnotežjem in izjemno rokodelsko dediščino. 

Prepoznavamo potencial in k razvoju turizma pristopamo ambiciozno, a osredotočeno in 
uravnoteženo, z jasno vizijo in razvojnim principom. 

Tako Občina Ribnica, širša Strateška skupina (ki je bila vzpostavljena v podporo pripravi 
pričujoče strategije – to je prve strategije turizma za Ribnico) kot tudi sodelujoči občani v uvodni  
spletni anketi prepoznavajo potenciale turizma na območju občine Ribnica in potrebo po 
aktivnejšem, usklajenem in razvojno usmerjenem pristopu, z jasno vizijo, razvojnim konceptom 
in prioritetami. 

To je tudi glavni namen pričujočega dokumenta: poenotiti vse ključne deležnike v pogledih na 
to, kakšen turizem želimo na območju in kaj so potrebne aktivnosti, da bomo to dosegli. 
Strategija ponudnikom, podjetjem in investitorjem sporoča razvojne ambicije Občine Ribnica, 
vodstvu Občine, Rokodelskemu centru Ribnica (in enoti Turizem) ter izvajalcem javnih služb 
pa služi kot vodilo pri delovanju in osnova za letne Programe dela. Nadalje, strategija 
ponudnikom in potencialnim investitorjem sporoča razvojni koncept turizma, ki je prepoznan 
kot pravi za to območje, in jim usmerja k investicijam, ki bodo podpirale destinacijsko vizijo. 

Prva strategija turizma je nastala v času t.i. 'nove normalnosti' – v Ribnici smo šele v začetni 
razvojni fazi, zato lahko razvoj zastavimo na pravilen način. 

Nova oziroma prva strategija turizma v Ribnici je nastala v času, ko se začenja nova finančna 
perspektiva 2021–2027, v času t.i. nove normalnosti, ki je prinesla delno spremenjene oziroma 
okrepljene vrednote v smeri spoštovanja lokalnega, zelenega, butičnega in ne-množičnega, 
zelo priročno pa nastaja tudi v času oblikovanja nove krovne strategije slovenskega turizma 
za obdobje 2022 do 2028.  

Ključno sporočilo na krovni ravni slovenskega turizma za novo obdobje – od katerega se 
moramo učiti tudi v Ribnici, da bomo začetek aktivnejšega razvoja turizma zastavili na pravilen 
uravnotežen in dolgoročno vzdržen način – je naslednje:  

Pretekla netrajnostna rast ter na drugi strani podnebne in zdravstvene grožnje so nas prisilile k 
razmisleku. Ozavestili smo potrebo po spremembi. Delati moramo še bolj zeleno, skrbno, povezano, 
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kakovostno in inovativno. Brez tega ne bomo dosegli potrebne večje dodane vrednosti – brez le-te pa 
ne zmoremo nujnih vložkov v bolj trajnostno in digitalno infrastrukturo ter ljudi. Turizem je bolj kot 
kadarkoli doslej pokazal svojo ranljivost, pa tudi svoj izjemen vpliv na vse dejavnosti kot tudi na kakovost  
življenja. Čas je, da ga razumemo kot skupno pot in ne cilj sam po sebi – torej ne v njegovem ozkem 
pojmovanju kot gospodarske panoge, ki prinaša koristi zgolj za tržne gostitelje, temveč kot širši, 
vseobsegajoč sistem, ki je soodvisen od vseh drugih podsistemov in hkrati vpliva na številne druge 
dejavnosti. Kot silo dobrega, ki ob uravnoteženem in odgovornem upravljanju prinaša večjo vrednost za 
vse deležnike.  

To je tudi princip, ki nas v Ribnici vodi pri oblikovanju naše smele poti k Ribnici kot novi zeleni 
butični destinaciji na slovenskem turističnem zemljevidu, ki navduši z izjemno rokodelsko 
dediščino (Since 1492), ki črpa navdih in bogastvo iz narave. V Ribnici že od nekaj živimo v 
ravnovesju z naravo, zato tudi prihodnji razvoj zastavljamo na trajnosten in regenerativen 
način: ne le kot minimiziranje negativnih vplivov, temveč turizem kot vzvod za regeneracijo 
(oživljanje) okolja, prostora, dediščine, ljudi in dejavnosti! 

Na krovni ravni destinacije podajamo jasno usmeritev, kakšen turizem želimo, opredeljujemo 
ukrepe in projekte, ponudnike pa usmerjamo na način, da bomo gradili skupno zgodbo. 

Za okrepitev turizma v Ribnici bo v prihodnjem strateškem obdobju ob usmerjeni javni podpori 
Občine in okrepljenem upravljanju turizma ter razvoju bolj konkurenčnih produktov, ki bodo 
ustvarili motiv tudi za nekajdnevno bivanje, predvsem potrebno povečanje obsega 
nastanitvene in gostinske ponudbe. Trenutni položaj turizma zahteva jasnejšo opredelitev 
pozicioniranja in profila destinacije, h kateremu načrtno in neprekinjeno vodimo proces razvoja 
produktov in usmerjanja turističnih in s turizmom povezanih ponudnikov.  

Začenja se obdobje nove večletne evropske finančne perspektive, v kateri bo dostop občin 
vzhodne kohezijske regije do nepovratnih sredstev Evropske unije (EU) v prid v odnosu do 
zahodnih, po drugi strani pa EU odpira nove instrumente za okrevanje in odpornost regij in 
gospodarstva po pandemiji covid-19. 

Rezultat v novi strategiji opredeljenih ukrepov se bo odražal v bolj prepoznavni in okrepljeni 
poziciji Ribnice kot zelene butične (stacionarne) destinacije, tako v regiji kot na krovni ravni 
slovenskega turizma, Ribnica pa bo izboljšala konkurenčnost ponudbe v okviru dveh glavnih 
produktnih stebrov: to sta (1) kultura oziroma rokodelstvo (ter z okrepljenim nišnim produktom 
čarovništva) in (1) narava (aktivnosti in doživetja v naravi), ob tem pa aktivno krepila kakovost 
in obseg temeljne sekundarne ponudbe – to je kakovostna butična nastanitvena in 
gastronomska ponudba. Ribnica bo skozi okrepljeno delo tako na razvoju produktov kot 
krepitvi trženja okrepila svojo pozicijo v regiji in se pozicionirala na zemljevidu kot zelena, 
butična, stacionarna destinacija za sodobnega iskalca avtentičnih zgodb, oddiha in navdiha. 
Stran od množic in ustaljenih tokov, a preprosto dostopna iz prestolnice. 

Za doseganje ciljev in vizije je naša pot povzeta v naslednjem razvojnem principu: visoko 
kakovostni zeleni butični turizem, ki ustvarja vrednost za vse. Skozi turizem delamo na 
regeneraciji lokalne ekonomije, naravnega okolja, rokodelske dediščine, promociji edinstvene 
identitete Ribnice in dobrobiti za celotno skupnost. Ponosno ohranjamo in predstavljamo našo 
edinstveno identiteto. 

Za nas – Ribničane. Za Ribnico – danes in jutri. Za vse, ki cenijo to avtentičnost in nas obiščejo. 
  
Občina Ribnica in Rokodelski center Ribnica 
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0.2 Namen, struktura in proces priprave strategije 

NAMEN STRATEGIJE 

Namen razvojno-trženjske strategije turizma občine Ribnica je v partnerstvu dveh inštitucij 
(Občina Ribnica in Rokodelski center Ribnica) in z glavnimi deležniki (turistični in s turizmom 
povezani ponudniki ter druge organizacije na območju, ki imajo s svojim delovanjem vpliv na 
turizem oziroma so od njega soodvisni), pa tudi prebivalci, opredeliti in dogovoriti smer 
nadaljnjega razvoja ter določiti skupne cilje in strateške projekte Ribnice do leta 2028.  

Strategija turizma je krovni strateški dokument za usmerjanje in financiranje delovanja in 
naložb na območju občine Ribnica za prihodnje strateško obdobje, do leta 2028 (obdobje smo 
opredelili na enak način kot obdobje, ki ga pokriva nova krovna strategija slovenskega turizma, 
ki je v pripravi ravno v času nastajanja strateškega dokumenta za Ribnico), vendar pa je 
opredeljena vizija dolgoročnejša. Kljub dejstvu, da je zaradi izredno nestabilnih časov, v katerih 
nastaja, lahko podvržena novim dejavnikom in izzivom ter zato potrebna sprememb, ostaja 
njen namen in funkcija trdna in stabilna, med ukrepi pa je opredeljena tudi redna letna in 
temeljitejša vmesna evalvacija, ki omogoča morebitne potrebne spremembe in prilagoditve. 

Strategija z akcijskim načrtom primarno pokriva ukrepe in identificira projekte, ki jih bo v 
prihodnjem obdobju izvedla Občina Ribnica (in Rokodelski center Ribnica) na področju javne 
oziroma javne turistične infrastrukture ter mehkih razvojnih in trženjskih aktivnosti, ob tem pa 
skozi ukrepe in aktivnosti tudi usmerja in pospešuje obstoječe in zainteresirane nove 
ponudnike na območju v smeri zastavljene vizije.  

Pomemben namen strategije je tudi ta, da vsem deležnikom v občini Ribnica jasno sporoča, 
kakšen turizem želi Ribnica razvijati in podaja pomembno sporočilo: Občina Ribnica 
prepoznava turizem kot pomembno potencialno panogo in vzvod za krepitev privlačnosti 
okolja, kakovosti bivanja in ustvarjanja novih podjetniških priložnosti.  

OBMOČJE, KI GA POKRIVA STRATEGIJA 

Strategija je pripravljena za območje občine Ribnica in opredeljuje ukrepe in projekte za 
okrepitev ponudbe/produktov/doživetij na območju občine Ribnice. Hkrati pa strategija 
identificira potenciale za okrepitev pozicije Ribnice v regiji skozi dva pristopa: vzpostavitev 
produkta Ribnice kot izhodiščne destinacije za raziskovanje regije (od Turjaka do Kolpe) ter 
okrepitev produktnih povezav in skupnih trženjskih aktivnosti s sosednjimi destinacijami (v 
okviru regije). Strategija slednje priložnosti identificira in opredeli kot projekt, v okviru katerega 
se v naslednji operativni fazi konkretizira in razdela aktivnosti v partnerstvu z zainteresiranimi 
deležniki v regiji.  

STRUKTURA DOKUMENTA in METODOLOGIJA DELA 

Dokument sestavlja 5 vsebinsko zaokroženih sklopov, ki sledijo mednarodni 
metodologiji strateškega načrtovanja: 

1. ANALITIČNI DEL, ki vključuje povzetek analize turizma v občini Ribnica (z analizo 
območja, ponudbe in povpraševanja, širšim vpogledom v stanje in priložnosti regije in 
slovenskega turizma ter SWOT analizo) in se zaključi z opredelitvijo izzivov, ki jih je 
potrebno nasloviti v strategiji. 
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2. VIZIJA in CILJI, ki opredeli, kaj želimo doseči, tako glede slike prihodnosti, kot 
strateških ciljev in tržne pozicije. Sklop vključuje tudi poslanstvo in vrednote – kako 
želimo razvijati turizem v Ribnici ter kaj nam je pri tem pomembno. 

3. STRATEGIJA, kjer opredelimo krovni razvojni model in strateška področja delovanja. 
4. Osrednji del dokumenta predstavlja AKCIJSKI NAČRT, kjer so razdelani ukrepi, 

kazalniki in projekti po petih fokusnih področjih delovanja.  
5. SPREMLJANJE in VREDNOTENJE, kjer je opredeljen način izvajanja in vrednotenja 

strategije, organizacija za njeno izvajanje. Ob tem so ocenjeni najbolj izraženi dejavniki 
tveganja z omilitvenimi ukrepi.  

V PRILOGI št. 1 je AKCIJSKI NAČRT v obliki Excel dokumenta, kjer so opredeljeni ukrepi in 
aktivnosti tudi časovno opredeljeni, z oceno vrednosti in potencialnimi viri. Priloga je 
pripravljena na način, da omogoča preprostejši pregled in spremljanje.  

Slika 1: Prikaz strukture dokumenta  

 

K strategiji smo pristopili participativno. V proces smo želeli vključiti širok nabor deležnikov in 
o pogledu na prihodnji razvoj Ribnice kot turistične destinacije vprašali tudi občane, v uvodni 
spletni anketi. Izvedenih je bilo 375 klikov na anketo, v celoti pa jo je izpolnilo 75 oseb – 0,8 % 
vseh prebivalcev Ribnice, kar je sicer nizek odstotek, a glede na poenotene poglede vseeno 
precej indikativen. 

Poleg operativne Delovne skupine (ki so jo sestavljali predstavniki Občine Ribnica in 
Rokodelskega centra Ribnica) je bila oblikovana širša Strateška skupina (23 članov), ki je 
vključevala predstavnike vseh ključnih skupin deležnikov in institucij na območju (člani so 
predstavljeni v uvodnem kolofonu dokumenta). Izvedena je bila tudi bolj produktno usmerjena 
delavnica s predstavniki turističnih ponudnikov.  

Dokument je bil marca 2022 v javni obravnavi, s ciljem doseganja širšega strinjanja o prihodnjih 
razvojnih projektih in načinih razvoja turizma v občini Ribnica. 
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Faza 1 = ANALIZA & DIAGNOZA: kje smo 
 

1. ANALIZA STANJA  
 

1.1 Kratka izkaznica občine Ribnica – turizem in širše 

KRATEK KROVNI OPIS  

Območje obravnave pokriva celotno občino Ribnica, ki je z okvirno 9.500 
prebivalci na 55. mestu v Sloveniji, s 154 km2 pa po velikosti na 37. mestu. Ima 

ugodno demografsko sliko, je dobro gospodarsko razvita (nad povprečjem 
Slovenije in druga v LAS regiji od Turjaka do Kolpe), umeščena v Jugovzhodno 

Slovenijo, kot ena od štirih zaokroženih subregij. 
 

Tabela 1: Kratka predstavitev občine Ribnica1 

A. OBMOČJE NA KRATKO – KLJUČNI PODATKI in UMESTITEV OBČINE  

Območje 
obravnave 
strategije 

Območje obravnave pokriva celotno območje občine Ribnica. 

 
 

Prebivalci 

Sredi leta 2019 je imela občina približno 9.510 prebivalcev (približno 4.850 
moških in 4.660 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi 
občinami uvrstila na 55. mesto.  

Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 62 prebivalcev; 
torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (103 prebivalci 
na km2). Občina ima ugodne demografske kazalnike: naravni prirast na 1.000 
prebivalcev v občini je bil v letu 2019 pozitiven, znašal je 1,3 (v Sloveniji -
0,6). 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 tako 
pozitiven, znašal je 4,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 
prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 5,4 (v Sloveniji 7,2). Povprečna 
starost občanov je bila 42,0 leta in tako nižja od povprečne starosti 
prebivalcev Slovenije (43,4 leta). 

 
1 Vir podatkov: SURS, Slovenske statistične regije in občine v številkah, podatki za 2019; razen kot je drugače 
navedeno 
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Velikost Meri 154 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 37. mesto. 

Upravna enota, 
naselja in krajevne 
skupnosti 

Občina Ribnica spada v Upravno enoto Ribnica – ob njej UE pokriva še občini 
Sodražica in Loški Potok. V občini je 63 naselij, na območju občine pa so 
organizirane 4 krajevne skupnosti: 
> Krajevna skupnost Ribnica, 
> Krajevna skupnost Dolenja vas, 
> Krajevna skupnost Velike Poljane in 
> Krajevna skupnost Sveti Gregor.  

Mesto Ribnica je geografsko, zgodovinsko, kulturno, gospodarsko in 
upravno središče občine.  

Občina Ribnica, Občina Loški Potok, Občina Sodražica in Občina Velike 
Lašče imajo ustanovljeno skupno občinsko upravo z imenom »Skupna 
občinska uprava občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče« za 
skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju: občinskega 
inšpekcijskega nadzorstva; občinskega redarstva; pravne službe; urejanje 
prostora; civilne zaščite; urejanja prometa in proračunskega računovodstva. 

Statistična regija 

Občina Ribnica leži v regiji Jugovzhodna Slovenija. 
 

 
V regijo se uvršča 21 občin: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, 
Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, 
Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, 
Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.  

Statistična regija Jugovzhodna Slovenija je po površini največja regija v 
Sloveniji. Obsega 2.675 km2 in je približno 6-krat večja od zasavske  (površini 
najmanjše regije), v kateri je v letu 2019 živelo 7 % vseh prebivalcev 
Slovenije. Gostota naseljenosti je bila tretja najnižja: na kvadratnem kilometru 
je prebivalo povprečno 54 prebivalcev. 

= Občina Ribnica predstavlja po prebivalcih 6,57 % JVS regije, 0,45 % 
Slovenije, po velikosti pa 5,79 % regije in 0,76 % površine Slovenije. 

Regijo JVS je mogoče razdeliti na 4 pokrajine: deželo suhe robe, deželo 
kočevskega medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija (povzeto 
po SURS). 
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Regija JV Slovenija se po stopnji razvitosti, upoštevaje indeks razvojne 
ogroženosti (IRO), uvršča na 2. mesto med vsemi slovenskimi regijami. Bolj 
razvita od regije JV Slovenija je le Osrednjeslovenska regija. Regija JV 
Slovenija je poznana po dobro stoječem gospodarstvu, kjer so značilni 
pozitivni trendi rasti BDP, izvozna usmerjenost, donosnost kapitala in 
sredstev ter dobra dodana vrednost na zaposlenega. 

Makro destinacija  

V času 'turističnih regij' (ki so večinoma sledile statističnim regijam) je bila 
občina Ribnica del Jugovzhodne Slovenije – Dolenjske (oziroma del 
Kočevsko-Ribniške subregije). Regija se v času delovanja ni vzpostavila kot 
enotna destinacija prihoda in partnersko povezana organizacijska celota. 

Danes je pozicionirana v makro destinacijo Ljubljana & Osrednja 
Slovenija, kjer pa nima statusa ‘vodilne destinacije’ (več v poglavju 1.3).  

Opredeljene vodilne destinacije v tej makro destinaciji so: Ljubljana, dve 
alpski mesti na severu (Kamnik in Cerklje na Gorenjskem), dve UNESCO 
mesti na zahodu – to sta Škofja Loka in Idrija ter dve dolenjski destinaciji na 
jugu oziroma jugovzhodu: Kočevsko in Bela krajina.  

 

Lokalna akcijska 
skupina 

Občina Ribnica spada v Lokalno akcijski skupino Po poteh dediščine od 
Turjaka do Kolpe.  
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Partnerstvo LAS pokriva območje osmih občin. Občine Kočevje, Kostel, Loški 
Potok, Osilnica, Ribnica in Sodražica so del statistične regije Jugovzhodna 
Slovenija, občini Dobrepolje in Velike Lašče pa sta del Osrednjeslovenske 
statistične regije. Območje LAS pokriva območje obeh kohezijskih regij, 
Vzhodne in Zahodne Slovenije, vendar se uvršča v območje Vzhodna 
Slovenija, saj živi več kot polovica prebivalstva LAS v tej regiji. Površina 
območja LAS meri 1191,6 km² (to je 5,9 % površine Slovenije) in ima 38.815 
prebivalcev (to je 1,9 % prebivalstva Slovenije). Po gostoti naseljenosti sodi 
med redkeje naseljena območja. Najmanjša po površini je občina Osilnica, 
največja pa občina Kočevje.  

B. TEMELJNI GOSPODARSKI in DRUGI KAZALNIKI 

Temelji 
gospodarski 
dejavniki 

> Koeficient gospodarske razvitosti (2000 in 2021)2: 1,06 (kar Ribnico 
uvršča na 76. mesto v Sloveniji) 

> Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču): 4.349 
> Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu): 3.657 
> Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu): 3.192 
> Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu): 465 
> Stopnja delovne aktivnosti (%): 70,3 (regija 68,5, Slovenija 66) 
> Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR): 1.623,74 

(regija JVS 1.769,98, Slovenija 1.753,84) 
> Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100): 92,6 
> Število podjetij: 832 
> Prihodek podjetij (1.000 EUR): 335.831 (4,16 % v regiji JVS; regija skupaj 

8.066.922) 

Kmetijski kazalniki3 

> Kmetijska zemljišča v uporabi (ha): 2.824 
> Število kmetijskih gospodarstev: 494; kar je največje število med 

občinami  LAS regije (od tega jih je nad 10 ha 51; največ oziroma 209 
med 2 in 5 ha) 

> Skupna ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev (SO v 1000): 3.162 
> Vložek dela v kmetijskih gospodarstvih (PDM – polnovredna delovna 

moč): 392 
Gozdarstvo Površina gozda: 10.694 ha (69,6 % površine občine)4 
Komunalni odpadki  Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.: 293 (Slovenija 359) 
C. TEMELJNI TURISTIČNI KAZALNIKI  

Število ležišč   

135 ležišč, 11 REGISTRIRANIH PONUDNIKOV (AJPES RNO baza, 
november 2021) oziroma 116 ležišč po podatkih SURS za leto 2020. 
Ni hotela, kampa – prevladujoča struktura so manjše zmogljivosti (sobe, 
apartma, penzion, gostišče) v kategoriji 2 do 3 *. 

Število ležišč na 
prebivalca 0,03 (v Sloveniji je povprečje 0,08) 

Obisk   

2019: 3.808 prenočitev in 1.423 prihodov – od tega 76,8 % tujih 
prenočitev 
2018: 5.279 prenočitev (indeks 2019/2018 = 72) 
Podatka za leto 2000 ni (oznaka zaupno – SURS) 

PDB 2,66 dni (2019), kar je le malo nad slovenskim povprečjem 

Število prenočitev v 
LAS regiji 

LAS regija je leta 2019 skupaj opravila 44.563 prenočitev (ali dobrih 10 % 
manj kot leta 2018). Delež prenočitev Ribnice v celotnem številu LAS regije 
je 8,5 %. 

 
2 V skladu z Uredb o metodologiji za določitev razvitosti občin 
3 Po podatkih SURS, 2010, saj novejši podatki po občinah ne obstajajo 
4 Po podatkih Zavoda za gozdove, 2015 
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1.2 Uvodni opis občine Ribnica  

TEMELJNE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI  

Ribnica je upravno, gospodarsko in kulturno središče občine Ribnica, za 
katero se glede na lego med dvema kraškima planotama Malo in Veliko goro 

smiselno in priročno uporablja tudi beseda Ribniška dolina.  
Občina Ribnica leži v dolini med kraškima planotama Malo goro (z najvišjim vrhom Črni vrh; 
963 m) in Veliko goro (z najvišjim vrhom Turn; 1.254 m). Obdaja jo pet občin: občine Sodražica, 
Kočevje, Velike Lašče, Dobrepolje in Loški Potok (iz njenega nekdanjega ozemlja sta se izločili 
občini Sodražica in severni del občine Loški Potok; južni del pa iz občine Kočevje). 

Ribniška dolina se proti jugu razširi v večji naselji Prigorica in Dolenja vas, z obsežnim 
dolenjevaškim poljem proti zahodu se podaljša do Sodražice, od koder se svet proti severu 
dvigne v slikovita Slemena, proti jugozahodu pa se povzpne v Loški Potok. Mesto Ribnica, ki 
leži ob reki Bistrici, sredi ravnine ribniškega polja, je upravno, gospodarsko, kulturno in versko 
središče kraja. Pretežni del delovnih mest, proizvodnih kapacitet in storitvenih dejavnosti je 
lociran v osrednjem poselitvenem prostoru, zlasti v Ribnici, ki predstavlja pomembno 
zaposlitveno središče. Poselitev je zgoščena v območju občinskega središča Ribnice, kjer so 
naselja nanizana ob glavni prometnici med naseljema Žlebič in Dolenja vas. 

Za poimenovanje območja občine se pogosto uporablja besedna zveza Ribniška dolina, 
redkeje tudi Ribniško polje, saj ima območje značilnost kraškega podolja.  

LEGA IN DOSTOPNOST  

Ribnica je s cestno in železniško povezavo navezana na relacijo Ljubljana – 
Kočevje in je del strateških tokov od Ljubljane preko Turjaka do Kolpe. Hkrati 

ima cestne povezave s Cerknico oziroma celotno destinacijo Zeleni kras.              
Za povečanje dostopnosti in s tem turistične privlačnosti je izrednega pomena 

ponovno vzpostavljena železniška povezava Ljubljana – Kočevje.  
Občina Ribnica leži v Jugovzhodni Sloveniji in je tako s cesto kot tudi železnico navezana 
predvsem na Ljubljano in Kočevje. Lega Ribniške občine je na ugodni lokaciji – od Ljubljane 
je oddaljena zgolj 40 kilometrov, od Primorske regije pa okrog 110 kilometrov.  

Osrednja povezava občine z ostalimi območji poteka preko glavne državne ceste G2-106, ki 
poteka od Škofljice preko Ribnice in Kočevja do državne meje s Hrvaško. Dostop do 
avtocestnega omrežja je časovno neugoden, zato je občina slabo vpeta v medregijske in 
mednarodne prometne tokove. Načrtovanje in izgradnja nove obvoznice v naselju Ribnica 
predstavlja enega ključnih investicijskih ukrepov pri realizaciji državnega programa razvoja 
cest na 3. - A razvojni osi in enega od nosilnih razvojnih projektov v občini.  

Ponovna vzpostavitev prenovljene železniške povezave na relaciji Ljubljana – Kočevje v 
začetku leta 2021 je izrednega pomena in za turizem predstavlja pomembno priložnost, vožnja 
pa traja relativno veliko, a še vedno sprejemljivo: 1 uro in 7 minut. Na železniški postaji je enota 
turizem aprila 2021 postavila informacijsko tablo, ki obiskovalcu predstavi najpomembnejše 
lokalne znamenitosti in zanimivosti.   
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Slika 2: Dostopnost do avtocestnega omrežja za prebivalce regije JV Slovenija, vključno z Ribnico (vir: 
RRP JV Slovenije, 2021)  

 

 

GOSPODARSTVO  

Gospodarstvo občine Ribnica v zadnjih 10 letih raste, a še vedno zaostaja za 
povprečjem regije (Jugovzhodne Slovenije) in Slovenije. Temeljni panogi sta 
lesna in kovinsko predelovalna industrija, turizem še ne predstavlja vidnejše 
pozicije in panoge. Vse več uspešnih podjetij vidi interes, da nepremičnine v 

svoji lasti nameni za potrebe turizma. 

Gospodarstvo občine Ribnica v zadnjih 10 letih raste5, a še vedno zaostaja za povprečjem 
regije in Slovenije. V letu 2019 je bil sicer zaznan minimalni padec v številu podjetij in 
zaposlenih ter v čistih prihodkih iz prodaje v primerjavi z letom 2018, vendar je bil skupni 
gospodarski rezultat še vedno dober.  

V občini Ribnica je v letu 2019 poslovalo 164 gospodarskih družb in 305 samostojnih 
podjetnikov. Povprečna bruto plača v gospodarskih družbah v občini Ribnica je v letu 2019 
znašala 1.625 EUR in je višja glede na preteklo leto (4,46 %), vendar  zaostaja za povprečno 
plačo v regiji JV Slovenija (za 14,28 %), kot tudi za povprečjem Slovenije (dosega 94,86 % 
povprečne slovenske plače). V občini Ribnica je bila v gospodarskih družbah v letu 2019 neto 
dodana vrednost na zaposlenega 42,5 tisoč EUR in je višja kot leto poprej (dvig za 1,40 %) – 
a še vedno zaostaja za državnim povprečjem (dosega 90,87 %) in še bolj za povprečjem regije 
(dosega le 74,64 % neto dodane vrednosti na zaposlenega v regiji). Glede na kazalnik 
razvitosti občin je občina Ribnica nekje v povprečju (1,06) oziroma na 76. mestu. 

 
5 Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o. (2019). Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih 
podjetnikov ter trg dela v letu 2018. 
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Gospodarstvo v občini izhaja iz dveh industrijskih panog – iz lesne in kovinsko predelovalne 
industrije. Po precej kritični situaciji in stečaju večjih družb med leti 1992 in 1996 (Riko, 
Evrotrans, nekaj tekstilnih tovarn) se je po letu 1997 gospodarstvo ponovno začelo oživljati. 
Na področju kovinskopredelovalnega obrata je nastalo več gospodarskih družb, ki so deloma 
nadaljevale do takrat razvite posle, nekatere pa so začele s popolnoma novimi programi. Tako 
sedaj na območju več industrijskih in obrtnih con delujejo velika in srednje velika podjetja, kot 
so Yaskawa d.o.o., Riko Ribnica d.o.o., Riko team d.o.o., Inotherm d.o.o. idr. Na drugi strani 
pa je za Ribnico značilna lesna industrija oziroma podjetja, ki so se razvila oziroma dopolnjujejo 
to področje, kot so Inles d.d., Riko hiše, d.o.o., Kljun international d.o.o., Ertel Glas idr.  

Nekatera podjetja imajo v lastništvu nepremičnine v mestnem jedru Ribnice ali v njeni okolici. 
Vse več jih prepoznava tudi potencial na področju turizma, kar na nek način odseva vse 
močnejše trende razvitih destinacij v Evropi – da imajo uspešna podjetja vse bolj razvit socialni 
in odgovorni odnos do okolja, v katerem delujejo, da vse bolj s ponosom gradijo na identiteti 
lokalnega okolja ter da se investicije v turizem ne obravnavajo izključno kot komercialni posel, 
temveč kot vzvod za ohranjanje identitete in dediščine ter na ta način tudi prispevek k 
urejenemu in visokokakovostnemu prostoru za življenje (odgovoren odnos do okolja, v 
katerem delujejo). 

Med prepoznanimi izzivi je zeleni in digitalni prehod gospodarstva, s čim širšo uporabo 
obnovljivih virov energije, digitalnih tehnologij in praks ter naprednih pristopov, kot sta krožno 
gospodarstvo in delilna ekonomija. Ribnica mora biti poslovno prijazno in ugodno okolje, ki 
zasebnemu sektorju ne omogoča le, da cveti, temveč da lahko bogati in oplemeniti življenje 
celotne občine. 

KMETIJSTVO 

Kmetijstvo na območju občine Ribnica je velikega pomena, a v upadu. Zanj je 
značilna velika razdrobljenost površin, nosilci kmetijstva so starejši (skoraj 

polovica kmečkih gospodarjev je stara nad 64 let), interesa za dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah pa je malo. Potrebno je okrepiti povezave med 

kmetijstvom in turizmom – in turizem razvijati v funkciji dodajanja vrednosti 
lokalni ekonomiji.   

Kmetijstvo je za občino velikega pomena. 70 % občinske površine tvori gozd, zato je površina 
za poljedelstvo ali živinorejo precej omejena, velika je tudi razdrobljenost parcel. Velikost 
kmetije je močno pogojena tudi z velikim deležem travinj, ker so obdelovalne in kmetijske 
površine v veliki večini zatravljene. Stalna prisotnost divjadi in škodljivcev ovira razvoj 
poljedelstva in živinoreje. Nekaj kmetov se ukvarja tudi s turizmom na kmetiji (a premalo glede 
na potenciale). Velik del kmetovalcev se ukvarja tudi z obrtjo. 

V Občini Ribnica se s kmetijstvom ukvarja okvirno 400 kmetijskih gospodarstev, ki skupaj 
obdelujejo okrog 2.500 ha kmetijskih obdelovalnih površin. Za kmetijske površine je značilna 
razdrobljenost površin, kljub izvedenim postopkom komasacije. Kmetijske površine ležijo na 
območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo. Na območju občine je razširjena 
živinoreja – in sicer govedoreja, še posebej pridelava mleka in mesa. Izziv predstavlja tudi 
starost nosilcev kmetijstva, več kot polovica je starih nad 64 let, poleg tega je le nekaj kmetij, 
kjer jim kmetijstvo predstavlja osnovno dejavnost. S kmetijstvom se ukvarja pretežno starejše 
prebivalstvo (ob tem je prevladujoča nizka izobrazbena raven – več kot polovica vseh 
gospodarjev na kmetijah ima samo končano osnovno šolo), mlajši se zaposlujejo in 
izobražujejo za poklic v drugih, neagrarnih sektorjih. Vprašljivo je tudi nasledstvo kmetij. 
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Občina je do sedaj veliko vlagala v urejanje posestne strukture s ciljem zmanjšanja 
razdrobljenosti parcel, vendar je ravno na območju, kjer je bila izvedena največja komasacija 
(400 ha), kmetijstvo še vedno v upadanju. Na drugi strani občina dodeljuje sredstva za 
opremljanje kmetij. Vlagatelji največ sredstev porabijo za nakup kmetijske mehanizacije, za 
ostale ukrepe (menjave zemljišč, urejanje zemljišč, gradnjo hlevov in pomožnih kmetijskih 
objektov, postavitev rastlinjakov ipd.). V letu 2021 je občina prvič objavila razpis za podelitev 
sredstev za razvoj dopolnilnih dejavnosti, vendar s strani upravičencev ni bilo odziva.  

Hkrati se je v preteklosti izvajalo tudi izobraževanje na področju pridelave sadja in zelenjave, 
v zadnjih letih je  poudarek na ogledu dobrih praks – predelave mleka, mesa in zelenjave ter 
drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. V letu 2020 je bila vzpostavljena tržnica v centru 
Ribnice, ponudniki imajo možnost brezplačne uporabe prostora za prodajo kmetijskih pridelkov 
in izdelkov. Ob tem je Občina Ribnica vzpostavila e-tržnico, kjer se lahko potrošniki direktno 
povežejo s ponudniki. 

Priložnost je v širitvi nočitvenih kapacitet tudi na kmetije – turistične kmetije in prodaja 
kmetijskih pridelkov ter izdelkov lokalnim gostincem. Trenutno na območju občine oziroma 
regije še ni kolektivne blagovne znamke, ki bi služila kot platforma za pospeševanje kratkih 
nabavnih verig, pospeševanja interesa za kmetijstvo in dvig kakovosti. Smiselno jo je zastaviti 
širše, vsaj z vključitvijo občin Sodražica in Loški Potok ter z navezavo na geografsko označbo 
»Ribniška suha roba«. 

POZICIJA in PERSPEKTIVA TURIZMA 

Turizem v Ribnici trenutno velja za neizkoriščeno priložnost. Ribnica podobno 
kot drugi kraji v LAS regiji nima turistične tradicije, a se s podporo javnega 

sektorja (Občine) podaja jasno sporočilo, da je turizem pomembna perspektiva 
na območju – tako z vidika novih delovnih mest, perspektive za mlade, krepitve 

kmetijstva s pomočjo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, pospeševanja 
trajnostnega razvoja, dodajanja vrednosti lokalni ekonomiji, pa tudi kot 

pospeševalec urejenosti okolja in vzpostavljanja javne infrastrukture, ki jo 
prvenstveno koristijo domačini. 

Jugovzhodna Slovenija, razen zdraviliških destinacij Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice 
ter Novega mesta kot regijskega poslovnega središča, nima turistične tradicije. Vidne premike 
na razvoju občin kot zaokroženih destinacij prihoda, ki so zaradi izjemne narave in 
nemnožčnosti v trendu, sta v preteklih nekaj letih naredili Kočevsko in Bela krajina.  

Občina Ribnica je v preteklih letih močno podpirala rokodelsko dediščino (z vzpostavitvijo 
Rokodelskega centra Ribnica), v vzpostavitvijo enote Turizem Ribnica v okviru RCR leta 2020 
pa so se začeli tudi koraki na področju razvoja destinacijske ponudbe in upravljanja destinacije.  

Turizem v občini Ribnica glede na njeno edinstveno rokodelsko dediščino in njeno pozicijo 
vzdolž strateških tokov od Ljubljane do Kolpe velja za neizkoriščeno priložnost. Ob rokodelski 
dediščini priložnost za okrepitev privlačnosti ponudbe predstavlja ohranjeno in urejeno 
podeželsko okolje – gre za vizualno privlačen prostor, ki je pester in pretežno naravno 
ohranjen. Z vidika turizma in rekreacije so velikega pomena sklenjena gozdna pobočja in 
grebeni Velike in Male gore ter značilni kraški pojavi. 
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PROSTORSKA POLITIKA 

Občina Ribnica ima v Občinskem prostorskem načrtu jasno opredeljeno 
politiko in rabo prostora za potrebe turizma (in rekreacije) in si aktivno 

prizadeva za podporo umeščanju iniciativ s strani zasebnih ponudnikov. 

V nadaljevanju so povzeta določila iz strateškega in izvedbenega dela OPN Ribnica (Odlok o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 85/12), ki se nanašajo na 
področje turizma. V teku je izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Ribnica št. 4 (SD OPN 4). Sprejem je predviden konec leta 2022. 

V strateškem delu OPN so podana sledeča določila: 

Šesti odstavek 5. člena (osnovne ugotovitve, ki izhajajo iz analize stanja, teženj in možnosti 
prostorskega razvoja), ki pravi: 

Neizkoriščeni turistični potenciali, kjer prednosti predstavljajo velika naravna ohranjenost in krajina s 
pestrimi krajinskimi vzorci, ter naravne in kulturne danosti kot podlaga za razvoj turizma in rekreacije v 
odprtem prostoru. 

Peti odstavek 6. člena (razvojne potrebe v občini ter razvojne potrebe države in regije), ki pravi: 

(5) Koriščenje potenciala občine za razvoj turizma in vzpostavitev turistične infrastrukture območja. 

Drugi odstavek 8. člena (cilji prostorskega razvoja), ki pravi: 

(2) Na podlagi regionalnega razvojnega programa JV Slovenije občina opredeljuje naslednje prioritetne 
cilje prostorskega razvoja.  

Gospodarstvo 

> Zagotavljanje prostorskih možnosti za razvoj posameznih panog in dejavnosti gospodarstva in 
oblikovanje institucij podpornega okolja; 

> Postopno oblikovanje celovite, prepoznavne in specializirane turistične ponudbe občine, ki 
bo sicer vključevala vse obstoječe turistične potenciale, vendar bo izpostavila tiste z 
največjo atraktivnostjo in konkurenčnostjo; 

> Razvoj podeželja preko dejavnosti kmetijstva, gozdarstva, turizma, javnih gospodarskih služb na 
področju infrastrukture in drugih dejavnosti. 

Okolje in prostor 

> Izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja s povečanjem števila naselij z urejeno oskrbo z vodo 
in z ustreznimi sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter z izpopolnitvijo sistemov za 
ravnanje z odpadki in z izpopolnitvijo energetske infrastrukture; 

> Vzpostavitev omrežja naselij v regiji z medobčinskim središčem visoke stopnje centralnosti; 
> Ohranitev kulturne krajine in naravne vrednosti kot potenciala za razvoj turizma, povezanega 

s sonaravnim kmetijstvom; 
> Posodobitev glavne in regionalnih cestnih povezav, izpopolnjevanje informacijske infrastrukture ter 

izgradnja širokopasovnega informacijskega prenosnega omrežja. 

Šesti odstavek 24. člena (razvoj naselij), ki pravi: 

(6) Zaradi ambientalnih kvalitet in odmaknjenosti podeželskih naselij od urbanega življenja je smiselno 
vzpodbujati specifične in sonaravne oblike turizma, čemur naj bo podrejena tudi prenova in 
širitev naselij. 

Drugi odstavek 29. člena (kmetijstvo), ki pravi: 

(2) Zaradi slabših naravnih razmer, ki v hribovitih predelih (Slemena, območje Velike in Male Gore) 
ovirajo intenzivnost in razvoj kmetijstva, je tu najbolj razširjena živinoreja. Glede na predvidene 
družbenogospodarske spremembe je pričakovati, da se bo na teh območjih delež gozda še povečal, na 
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račun kmetijskih zemljišč. Zato se tu vse bolj uveljavljajo prizadevanja za razvoj turizma v povezavi 
s sonaravnim kmetijstvom (podeželski, ekološki turizem, turistične kmetije in podobno). 

33. člen (turizem in rekreacija), ki pravi: 

(1) Fizični prostor ima veliko potencialov za rekreacijsko uporabo. Gre za vizualno privlačen prostor, ki 
je pester in pretežno naravno ohranjen. Z vidika turizma in rekreacije so velikega pomena sklenjena 
gozdna pobočja in grebeni Velike in Male gore ter značilni kraški pojavi. Velik del površja je prepreden 
z vrtačami in drugimi kotanjami. 

(2) Turistično zanimivi kraški pojavi so jame. Pomembnejše jame v Občini Ribnica so Finkova jama, 
brezno Žigolovica s podzemno dvorano, ponorna jama Tentera pri Žlebiču in Francetova jama pod sv. 
Ano. 

(3) Privlačna za turizem so tudi razgledišča: Grmada, Sv. Gregor, Hudi Konec, Stene Sv. Ane in Bela 
stena ter izvira Ribnice in Rakitnice s poplavnimi območji. 

(4) V občini najdemo tudi štiri turistične kmetije, med katerimi nudi največjo ponudbo Turistična kmetija 
Oblak (Rigelj pri Ortneku). 

(5) Po hribovitih območjih Velike in Male gore poteka Ribniška planinska pot, od Ribnice do Dolenje vasi 
pa pot za gorsko kolo. Planinski domovi so na Sv. Ani, pri Francetovi jami in pod Grmado. 

(6) V središču naselja Ribnica je turistično informacijski center ter grajski kompleks z muzejem in 
galerijo. Na Ribnico se navezuje vas Hrovača s Škrabčevo domačijo, urejeno v etnološki muzej in 
kulturno središče. 

(7) Obstoječi športno-rekreacijski objekti in površine so namenjeni predvsem lokalnemu prebivalstvu in 
zaenkrat še nimajo širšega turističnega značaja. Območje ima več smučišč, ki pa so izrazito lokalnega 
pomena. V občini je tudi več konjeniških centrov, največji je posestvo Ugar na robu Ribniške doline, 
eden se nahaja pod gradom v Ortneku. 

(8) Turistične dejavnosti se razvijajo na območju posestva Ugar, s številnimi vojaškimi objekti, kjer se 
opušča območje za potrebe obrambe in na območju Jelenov Žleb, kjer se spodbujajo oblike 
sonaravnega bivanja v naravnem okolju. 

Na območju posestva Ugar se nahajajo obstoječi vojaški objekti – skladišča streliva, katere se bo 
rekonstruiralo in spremenilo v prenočitvene kapacitete. V območju ni predvidena gradnja novih stavb, 
saj se za potrebe dejavnosti uporabi obstoječe objekte, katerim se spremeni namembnost. 

Območje Jelenovega Žleba se predvidi za gradnjo objektov s prenočitvenimi kapacitetami, zasnovane 
kot specifične apartmajske enote v manjšem obsegu. 

(9) Za potrebe dejavnosti lovske zveze Ribnica in opravljanja dejavnosti lovstva so predvideni trije lovski 
domovi, ki se nahajajo na območju Male gore, Rakitnice in Ortneka. 

Osmi odstavek 40. člena (usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč), ki pravi: 

(8) Spreminjanje kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna se izven območij strnjene pozidave lahko 
izvaja zaradi potreb razvoja gospodarske javne infrastrukture ter turizma in rekreacije, kadar ni 
pričakovati bistveno negativnih vplivov na funkcije gozdov. 

V tekstualne delu izvedbenega dela je še določeno: 

Osmi odstavek 81. člena (naravni spomeniki, naravne vrednote in varovana območja narave), ki 
pravi: 

(8) Z OPN Občine Ribnica je predvideno tudi pospeševanje turističnega razvoja občine. Pri izvajanju 
dejavnosti, povezanih s turizmom (pohodništvo, kolesarjenje), naj se udeležence usmerja na poti in 
mesta, ki so za medveda manj moteča in zlasti primerno oddaljena od pomembnih delov njegovega 
življenjskega prostora (brlog, mrhovišča). 

Spodaj je prikazana karta »Usmeritve za razvoj v krajini« s prikazom razvojnih območij za posamezne 
dejavnosti vezane na naravne vire, kjer sta vključena tudi turizem in rekreacija. 
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Slika 3: Usmeritve za razvoj v krajini« s prikazom razvojnih območij za posamezne dejavnosti vezane 
na naravne vire, kjer sta vključena tudi turizem in rekreacija (vir: OPN občine Ribnica) 
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1.3 Razvojna faza Ribnice kot destinacije, pozicija Ribnice v 
LAS regiji in makro destinaciji  

RAZVOJNA FAZA RIBNICE KOT DESTINACIJE 

Ribnica kot turistična destinacija je šele v začetni razvojni fazi – med fazo 
odkrivanja in fazo »rasti in sodelovanja«. Temeljni namen skupne destinacijske 

strategije je pospešitev razvoja ponudbe kot tudi sodelovanja in skupne 
destinacijske pripadnosti. 

Ribnica je danes na domačem trgu, v Sloveniji, prepoznavna kot središče suhe robe in kot 
takšna predvsem kot izletniška destinacija, še posebej za organizirane skupine na 
spoznavanju suhorobarstva in lončarstva. Glede na razvojno destinacijsko fazo (slika spodaj) 
je šele v začetku vzpostavljanja kot zaokrožena in skupno upravljana turistična destinacija, ki 
jo tudi obiskovalec z vidika ponudbe in povezanih produktov ne razume kot zaokroženo 
destinacijo prihoda, z jasno obljubo in ponudbo, ki bi dajala dovolj zanimivosti za bivanje za 
vsaj 2 dni.  

Po oceni je Ribnica med fazo »odkrivanja« in fazo »rasti/sodelovanja« (bolj na koncu prve kot 
na začetku druge faze). Gre za najbolj »kritično« obdobje, ko je za napredek (in zaupanje s 
strani ponudnikov/podjetnikov, da je turizem perspektivna panoga) potrebno podpreti razvoj z 
vložki javnega sektorja v javno infrastrukturo, kompetence in ponudbo oziroma produkte, še 
posebej javno turistično infrastrukturo. To fazo praviloma zaznamuje postopno povečanje 
povpraševanja, razvoj infrastrukture in krepitev sodelovanja. V tem obdobju so ključna skupna 
vizija, sodelovanje, mreženje in zaupanje partnerjev v skupno znamko.  

Slika 4: Prikaz faze, v kateri se trenutno nahaja Ribnica kot turistična destinacija  

 

Covid-19 pandemija je destinacijo ujela šele v začetkih razvoja turizma, zato so izpadi zelo 
majhni, trg pa se zato lahko zelo hitro pobere. Hkrati je to izredno kritično obdobje, saj 
destinacija potrebuje tudi podjetniški interes, ki pa je lahko zaradi ranljivosti panoge okrnjen,  
zaustavljen oziroma odložen. V letih 2020 in 2021 se je pokazalo, bolj kot kadarkoli doslej, 
kako pomembna in na zunanje vplive manj občutljiva je tista ponudba, ki je kakovostna, butična 
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in ki se razvija po trajnostnih principih, pa tudi pomen turizma, saj prinaša denar za investicije 
v javno infrastrukturo in številne multiplikativne učinke. Za Ribnico je to pomemben moment, 
da bo destinacija zdaj, ko so temeljni kazalniki povpraševanja še zelo nizki, razvoj zastavila na 
pravilen, uravnotežen in dolgoročno vzdržen, trajnosten način ter da bo kakovost (in s tem 
vrednost) pred kvantiteto. 

TURISTIČNA REGIJA IN STATUS VODILNE DESTINACIJE 

Ribnica po novi organiziranosti slovenskega turizma (kot jo je opredelila zadnja 
strategija slovenskega turizma 2017–2021) spada v MAKRO DESTINACIJO 
Ljubljana & Osrednja Slovenija, vendar nima statusa »vodilne destinacije«. 

Zaradi tega nima direktne informacijske in promocijske povezave po vertikali 
(do STO) in ni upravičena do državnih (MGRT in STO) razvojnih in promocijskih 

sredstev. Prav tako na krovni ravni ni prisotna preko produktnih povezav. 
Regijskega sodelovanja v okviru LAS regije ni. Ribnica je trenutno kot 

destinacija še prešibka in »nevidna« na krovni ravni slovenskega turizma.  

»Vodilne destinacije« so bile opredeljene v letu 2017 (v Strategiji trajnostnega razvoja 
slovenskega turizma 2017–2021). Status je pomemben, saj je bil (vsaj v preteklem strateškem 
obdobju; čeprav se ta pristop glede na potrebo po okrepitvi destinacijskega upravljanja 
pričakuje tudi za novo obdobje) vezan na finančno razvojno in promocijsko podporo s strani 
MGRT in STO, hkrati pa se je okrepila povezanost in sinergije med krovno in destinacijsko 
ravnjo.  

Ribnica je uvrščena v makro destinacijo Ljubljana & Osrednja Slovenija, ki poleg osrednjega 
dela vključuje destinacije vzdolž strateške poti od Ljubljane do Bele krajine, v tej regiji pa so 
opredeljene destinacije Ljubljana (s celotno Osrednjeslovensko regijo), Kočevsko, Bela krajina 
(občine Črnomelj, Metlika in Semič), UNESCO mesti Škofja Loka in Idrija, ob tem pa še dve 
destinaciji z bolj alpskim karakterjem (Kamnik in Cerklje na Gorenjskem).  

Slika 5: Delitev Slovenije na 4 makro destinacije in prikaz destinacij s statusom 'vodilne destinacije' 
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V času »turističnih regij« je bila Ribnica del Jugovzhodne Slovenije – Dolenjske (oziroma del 
Kočevsko-Ribniške sub-regije), vendar se je ta koncept regije izkazal kot preveč raznolik, 
nepovezan in z omejenimi učinki. Destinacije niso videle učinkov, prav tako se niso »čutile« 
del regije. Kočevsko je nato vzpostavilo svojo zaokroženo destinacijo Kočevsko (občine 
Kočevje, Kostel in Osilnica), prav tako tudi Bela Krajina (občine Metlika, Črnomelj in Semič), 
medtem ko je Ribniško (Ribnica ter občini Sodražica in Loški Potok) kot destinacija ostala 
nekoordinirana oziroma nepovezana. Zato so posamezne občine začele iskati rešitve na 
svojem območju oziroma večinoma v okviru občinskih meja, razen raznih skupnih projektnih 
sodelovanj, sploh v okviru LAS-a Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Kljub dobrim 
projektom pa le-ti v veliki meri ostanejo turistično nevalorizirani.  

Kljub spremembam koncepta v novi krovni strategiji, ki bo vzpostavil diferenciacijo med 
destinacijami z več kot 300.000 prenočitev in manjšimi (od okvirno 50.000 do okvirno 300.000 
prenočitev), zaradi nizkih temeljnih kazalnikov turističnega povpraševanja Ribnica ne bo 
pridobila status vodilne destinacije. Zato bo nujno potrebno okrepiti povezave v regiji (Kočevko 
in Ribniško oziroma regija od Turjaka do Kolpe). Tudi nadgrajen organizacijski model 
slovenskega turizma bo usmerjal občine/destinacije k povezovanju v zaokrožene destinacije 
prihoda (t.i. »regijski« vidik) – promocija bi naj bila po novem modelu podprta zgolj ali predvsem 
na regijski ravni. Model ne bo predpisal formalne organiziranosti – le-ta se bo lahko izvajala 
tudi na osnovi konzorcijske pogodbe. Model štirih makro destinacij ostaja v novi krovni strategiji 
slovenskega turizma za obdobje 2022–2028 – kot tržni in razvojni podporni koncept in ne 
operativna upravljavska raven. 

Ker je razumevanje krovne politike na področju krepitve povezav med nacionalno in 
destinacijsko ravnjo ključno za bolj učinkovito pozicioniranje Ribnice, so v nadaljevanju 
povzete ključne ugotovitve (in priporočila, ki iz tega izhajajo); povzeto po Evalvaciji (MGRT, 
2021): 

Vzpostavitev destinacijskega managementa (samostojna STO, 4 makro destinacije in 35 med seboj 
sicer zelo različnih vodilnih destinacij) je pomemben pozitiven dosežek pretekle strategije. Z 
destinacijskim managementom se je izboljšal kolektiven nastop slovenskega turizma na mednarodnih 
trgih ter omogočilo bolj profesionalno delo na področju trženja v večini vodilnih destinacij. Zastavljen 
destinacijski koncept je široko in pozitivno sprejet, vendar pa ni bil v celoti uresničen na ravni makro 
destinacij in na področju upravljanja razvoja turizma po vertikali in horizontali. STO kot krovni koordinator 
je sicer uspešno udejanjil koncept na promocijski ravni, na razvojni strani pa tega premika ni bilo. MGRT 
ni vzpostavil v strategiji predvidenega razvojnega oddelka, prav tako niso bili izdelani načrtovani »master 
plani«, ki naj bi bili osnova za nadaljnje izvajanje strategije po makro destinacijah. Zaradi tega dejstva 
posledično kar nekaj ukrepov pretekle strategije ni bilo realiziranih. Deležniki v slovenskem turizmu 
poudarjajo tudi odsotnost medresorskega sodelovanja in usklajenosti politik, še zlasti ne-reševanja 
vprašanj, ki so bistvena za nadaljnje trajnostno upravljanje razvoja turizma. 

Čeprav strategija vodilnim destinacijskim organizacijam ni priznala pomembnejše razvojne vloge, se je 
v destinacijah z ustrezno kompetentnim vodstvom vseeno zgodil preboj. Dober primer so destinacije 
Skupnosti Julijske Alpe, ki so same ob strmi in strukturno neuravnovešeni rasti turizma spoznale, da je 
potreben premik od tržnih vsebin k razvoju in upravljanju. Po drugi strani gospodarski sektor opozarja 
na šibko operativno sposobnost določenih destinacij (op. manjše destinacije so kadrovsko podhranjene) 
in (pre)veliko odvisnost vodstev DMO-jev kot javnih zavodov in ključnih destinacijskih projektov od 
vsakokratne lokalne politike.  

Kljub temu je vzpostavljen destinacijski management dober temelj, ki pa takoj potrebuje nadgradnjo, 
zapolnitev zaznanih vrzeli ter dosledno uresničevanje. Le s trajnostno in kakovostno preobrazbo ter 
ustreznim upravljanjem bo Slovenija sistemsko obvladovala in bolje usmerjala turistični razvoj in  
turistične tokove. 
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1.4 Analiza turistične ponudbe in produktov  

OBSEG IN STRUKTURA NASTANITVENE PONUDBE 

Nastanitvena ponudba v Ribnici je v prvi vrsti zelo omejena glede števila (v 
občini Ribnica je v letu 2020 na voljo 136 ležišč) in raznovrstnosti (prevladujejo 
3*, ni hotela, kampa, glampinga), a trenutno identificirana zasebna vlaganja so 

spodbudna in gredo v smeri butičnosti.   

Z vidika nastanitvenih kapacitet je občina Ribnica komajda zaznavna na nacionalnem 
zemljevidu, saj ima po uradnih podatkih (AJPES-Register nastanitvenih obratov RNO) 135 
ležišč oziroma 50 enot in 12 registriranih ponudnikov (od tega so bili novembra 2021 trije 
neaktivni). V občini ni hotela, kampa – prevladujoča struktura so manjše zmogljivosti (sobe, 
apartma, penzion, gostišče) v kategoriji 2 do 3 zvezdice. Po podatkih SURS je bilo leta 2019 
116 vseh postelj (oziroma 96 stalnih), podatka za Ribnico za 2020 ni (status Zaupno). 

V času nastajanja strategije je v izvajanju nekaj investicij v nastanitveno ponudbo, ki bodo že 
kratkoročno okrepile nastanitveno ponudbo v Ribnici: manjši butični hotel v središču Ribnice, 
nekaj dodatnih sob na lokaciji Škrabčeve domačije, nastanitveni del z nekaj sobami v okviru 
ponudbe BioSing, identificiran pa je zasebni interes prenove lovske koče na Jelenovem žlebu 
(v prvi fazi vsaj ene, z dodatnim potencialom še eno do dveh). Med strateškimi projekti je 
celostna zasnova turističnega kompleksa Ugar, vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi po 
konceptu glampinga.  

Tabela 2: Pregled nastanitvenih ponudnikov v občini Ribnica (RNO-AJPES, november 2021) 

Št. Naziv Naslov Status 
Izvajalec nastanitvene 
dejavnosti Kat.  

Tip 
nastanitve  

Stalna 
ležišča Enote 

1 Apartmaji Arko 

Ribnica, 
Opekarska 
cesta 26, 
1310 Ribnica Aktiven 

ARKO - oddajanje 
apartmajev, Maria Arko 
s.p. *** Apartma  4 1 

2 Čebelarstvo Kojek Hrovača 35, 
1310 Ribnica 

Aktiven BOŠTJAN KOJEK, 
SOBODAJALEC 

* Apartma  

4 2 
3 Gostilna in picerija 

Harlekin 
Ribnica, Gorenjska 
cesta 21, 
1310 Ribnica 

Aktiven HARLEKIN TRADE 
d.o.o., podjetje za 
storitve, gostinstvo in 
turizem, Ljubljana 

*** Gostišče 

10 5 
4 Hiša z razgledom Žukovo 4, 

1316 Ortnek 
Neaktiven   * Apartma  

4 1 
5 Okrepčevalnica 

Šilc 
Prigorica 51, 
1331 Dolenja vas 

Aktiven OKREPČEVALNICA-
PRENOČIŠČA-
MARKET ŠILC MOJCA 
ŠILC S.P.   

Prenočišča 

32 16 
6 Penzion Gostišče 

Makšar 
Breže 18, 
1310 Ribnica 

Aktiven PLASTLES d.o.o., 
Proizvodno in trgovsko 
podjetje, gostinstvo 
Breže 18, Ribnica 

*** Penzion 

14 6 
7 Prenočišča Izlaty Prigorica 115, 

1331 Dolenja vas 
Neaktiven   ** Soba, 

počitniško 
stanovanje 
ali 
počitniška 
hiša 9 6 

8 Pub hotel 
AJPES navaja 
ponudnika kot 
aktivnega, vendar 
pa ne deluje. 

Ribnica, Škrabčev 
trg 52, 
1310 Ribnica 

Aktiven GORŠE E, prevozi, 
d.o.o. 

* Gostišče 

25 11 
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9 Škrabčeva 
domačija 

Hrovača 42, 
1310 Ribnica 

Aktiven RIKO INVEST, 
investiranje in 
svetovanje, d.o.o. 

*** Soba, 
počitniško 
stanovanje 
ali 
počitniška 
hiša 4 4 

10 Turistična kmetija 
Boltetni 

Dane 9, 
1310 Ribnica 

Neaktiven   ** Turistična 
kmetija z 
nastanitvijo 9 3 

11 Turistična kmetija 
Oblak 

Rigelj pri 
Ortneku 2, 
1316 Ortnek 

Aktiven JERNEJ OBLAK - 
NOSILEC DOP. DEJ. 
NA KMETIJI - 
TURISTIČNA KMETIJA 
OBLAK 

*** Turistična 
kmetija z 
nastanitvijo 

20 5 
  SKUPAJ 135 50 
 Brez PUB hotela, ki ne deluje 110 39 

 

GOSTINSKA PONUDBA  

Podobno kot v vseh slovenskih turističnih destinacijah v Ribnici manjka 
kakovostne, lokalne oziroma avtentične in raznovrstne gostinske ponudbe. 

Ribnica bo za okrepitev profila turistične destinacije nujno morala nadgraditi gostinsko 
ponudbo – tako v smislu obsega in raznovrstnosti kot tudi kakovosti. V Ribnici nudijo gostinske 
storitve Gostilna pri Pildarju, Gostilna Harlekin, Gostilna Ribn'čan, Gostišče in Penzion Makšar 
v Brežah, Gostilna pri Andoljšku, Gostilna Matjak, Restavracija Tina, Gostilna Mihelič (trenutno 
ne deluje) ter Gostinstvo Pugelj. Med vsemi naštetimi ponudniki razpolaga z največjimi 
gostinskimi prostori Gostinstvo Pugelj, ki lahko skupno sprejme okrog 400 gostov. Nekateri 
manjši gostinski ponudniki pa so Dom na Grmadi, Jamarski dom pri Francetovi jami ter 
Planinska koča pri Sveti Ani na Mali gori. Slednja nudi le pijačo.  

Obstoječa ponudba je omejena, a vendar ponudniki, kot je BioSing s suhimi mesninami 
najvišje kakovosti dokazujejo, kako se da spojiti ribniško zgodbo, identiteto edinstveno zgodbo 
in vrhunsko kakovost ter skozi vse to na eni strani ustvariti izdelek, po katerem povprašujejo 
gostinci in vinarji od Pariza do Köbenhavna, od Bangkoka do Dunaja, na drugi strani pa v 
destinacijo privabiti goste iz drugih koncev Slovenije, po osebnem priporočilu Ane Roš iz 
Doline Soče. David Lesar, ustanovitelj in srce podjetja BioSing, je svojo zgodbo utemeljil na 
tradiciji prostora, v katerem živi in ustvarja: Ribniška dolina ima v Sloveniji najdaljšo, 
večstoletno obrtniško tradicijo in se lahko pohvali s prvim izdelkom, ki se ga je izvažalo izven 
meja Slovenije (SINCE 1492). David je prav tako rokodelec, kot večina ljudi v teh krajih, 
namesto lesa pa obdeluje meso, in sicer na prav poseben način. Razlikujejo se po več 
parametrih – od tehnologije, senzorike, zgodbe, filozofije, ki vključuje tudi trajnostne in 
zdravstvene vidike – jesti manj mesa, vendar vrhunske kvalitete. Medvedova, jelenova salama 
in ostali izdelki zorijo v podzemni glineni zorilnici upoštevajoč lunin cikel. 

Pomemben ponudnik je Družinsko čebelarstvo Kojek, ki s svojimi kakovostnimi in butičnimi 
izdelki ter edinstveno medeno kletjo pripomorejo k bogatejši ponudbi in ponuja zanimivo 
doživetje (ni pa to gostinski ponudnik). 

Na področju gastronomije so premiki zelo počasni, za številne destinacije, tudi Ribnico, pa 
prestavljajo velik izziv, saj so v močni meri odvisni od zasebnih iniciativ. V okviru prenove 
Ribniškega gradu se načrtuje nadgradnja kavarniško-gostinske ponudbe (projekt Občine 
Ribnica), kar je izjemnega pomena za krepitev profila privlačnega zgodovinskega mesta. 
Priložnosti velja razvijati tudi v bolj dinamičnih oblikah gastronomske ponudbe, kot so 
gastronomska doživetja v naravi, razne piknik košarice ter ponudbe tipa »odprte kuhne«. 
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KULTURA in ROKODELSTVO 

Ribnico oziroma širše območje Ribniške doline odlikujejo stoletja neprekinjene 
tradicije in živost rokodelstva (suhorobarstvo in lončarstvo) – ki je 

identificirano kot temeljna razlikovalna identiteta Ribnice, na kateri je potrebno 
graditi, vendar posodobiti in digitalizirati pristope in prezentirati to 

edinstvenost ne zgolj skozi »izdelke«, temveč širšo identiteto prostora in ljudi. 
Rokodelstvo je zadnja leta kakovostno prezentirano v okviru Rokodelskega 
centra Ribnica, potrebno pa je okrepiti in kakovostno nadgraditi doživetja 

rokodelstva na »terenu« in jih spojiti s produkti v vzponu, kot je gastronomija.   

Občina ima v registru kulturne dediščine vpisanih 177 enot nepremične kulturne dediščine. 
Ključne kulturne vrednote občine Ribnica so zgodovinsko mestno jedro, vas Hrovača z dobro 
ohranjeno tradicionalno arhitekturo ter izjemno bogata tradicija – suhorobarstvo kot 
najstarejša, najštevilčnejša in hkrati zelo svojevrstna domača obrt Ribniške doline. Lončarska 
obrt je prisotna predvsem na jugu Ribniške doline, v Prigorici in Dolenji vasi, v t.i. Lončariji.  

Slednja ni bila nikoli omejena z nobenim obrtnim zakonom. Ima več stoletno tradicijo in je v 
tesni povezanosti z naravo. Leta 1492 je dal avstrijski cesar Friderik III. Kočevarjem in 
okoličanom pravico do prostega trgovanja s suknom, maslom, oljem, platnom, živino in doma 
izdelanim blagom. To dovoljenje je izdal zato, da kmetje ne bi zapustili svoje zemlje. Ribnica 
z okolico je bila namreč v času Turkov večkrat požgana in uničena. To pravico do prostega 
trgovanja so najbolj izkoristili prebivalci Ribniške pokrajine in s tem suhi robi dali značilno 
oznako »ribniška«, po kateri jo pozna cela Slovenija in velik del Evrope. Za ohranitev tradicije 
in večjo prepoznavnost suhe robe je to področje pridobilo leta 2004 geografsko označbo z 
imenom »Ribniška suha roba«. Izdelki s to označbo se danes označujejo s simbolom v obliki 
nalepke, obešanke ali žiga s pripisom »Ribniška suha roba«. S to geografsko označbo so 
zaščiteni predmeti iz lesa, ki so skozi zgodovino postali tradicionalni izdelki na območju občin 
Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Dobrepolje, Velike Lašče in Bloke. Označba je tudi 
merilo za kakovost izdelka. Slednjo lahko pridobi le izdelek, ki izpolnjuje naslednja merila: 
izdelek mora biti narejen na področju občin označbe suhe robe, izdelan mora biti iz avtohtonih 
vrst lesa, z uporabo suhorobarskih tehnik priprave in obdelave lesa, izdelek predstavlja del 
suhorobarske dediščine in nadaljuje tradicijo suhorobarskih panog, ter izpolnjuje še druge 
standardne kakovosti. Rokodelci so še danes aktivni v vseh enajstih suhorobarskih panogah, 
ki so: obodarstvo, podnarstvo, rešetarstvo, posodarstvo, orodjarstvo, pletarstvo, žličarstvo, 
ročno mizarstvo, strugarstvo, zobotrebčarstvo in spominkarstvo. Nekatere od panog so v 
precejšnjem zatonu in bi potrebovale strateški pristop za oživitev in razvoj v skladu s 
pričakovanji sodobnega obiskovalca.  

Za ohranjanje, izobraževanje in promocijo suhe robe in lončarstva skrbi Javni zavod 
Rokodelski center Ribnica, zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost, ki ponuja 
tudi prikaze v živo, v pletarski in lončarski šoli pa izobražuje nove generacije pletarjev in 
lončarjev.  

Po podatkih Občine Ribnica je na območju aktivnih okvirno 200 rokodelcev, v okviru delavnice 
Strateške skupine pa so bili na tem področju identificirani naslednji izzivi oziroma nakazane 
smeri potrebnih intervencij: (1) centralizirano in »sterilno« rokodelstvo se naj oživlja v pravih 
delavnicah oziroma postavljenih kulisah na različnih lokacijah, pri čemer je pomembno 
opredeliti standarde in nadgraditi kakovost prezentacije; (2) potreba po povečanju zanimanja 
za ohranjanje dediščine in prenašanja znanja na mlajše generacije (kar pa ni naloga zgolj 
RCR); potrebno povečati vrednost in zvišati cene rokodelskih izdelkov, (3) potreba po 
sodobnejših prijemih (pomemben korak je bil narejen z vzpostavitvijo znamke in linije izdelkov 
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vrhunskega designa Ribrand) in digitalizaciji, (4) priložnosti spajanja rokodelskih izdelkov z 
gastronomijo, pa tudi (5) izziv, da to dediščino razumemo globlje, širše (ne samo kot izdelek), 
temveč v povezavi s tem, kdo so oziroma kakšni s(m)o ljudje: iznajdljivost, podjetnost, 
živahnost, hudomušnost, svetovljanskost… Ribničan ni bil samo suhorobar. Je bil proizvajalec, 
tržnik, trgovec, izvoznik … Vse te kakovosti Ribničanov se odražajo v tem, da je Ribnica danes 
gospodarsko uspešna in podjetna občina in da s(m)o posebni. 

Bogastvo Ribnice se poleg bogate kulturne dediščine kaže tudi v številnih kulturnih, 
etnografskih in ostalih prireditvah, med katerimi je osrednja in najbolj prepoznavna Ribniški 
sejem, ki se odvija vsako leto prvo septembrsko nedeljo, ki pa nujno potrebuje evalvacijo in 
nadgradnjo. 

V času pristopa k vzpostavitvi Rokodelskega centra Ribnica je bil zasnovan projekt 
vzpostavitve vseslovenskega centra rokodelstva (Študija izvedljivosti in konceptualna zasnova 
Rokodelski center Slovenije v Ribnici, 2007), ki je še vedno prepoznan kot zanimiva, a izredno 
ambiciozna in zahtevna priložnost. Na področju povezovanja zelo razdrobljene in zato manj 
konkurenčne ponudbe rokodelstva v Sloveniji je bilo v tem času narejenih nekaj korakov: leta 
2014 je bil ustanovljen Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, z namenom sooblikovanja 
pravnih temeljev statusa rokodelcev v Sloveniji. S svojimi aktivnostmi spodbuja tudi k večji 
kakovosti rokodelskih izdelkov, k njihovi širši promociji in prenosu znanj na mlajše generacije. 
Rokodelski centri, ki so člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije (član je tudi Rokodelski 
center Ribnica), povezujejo več kot 750 rokodelcev, od katerih je več kot 140 nosilcev 
certifikata Art & Craft. 

Občina Ribnica ima prepoznavno staro mestno jedro (ima Odlok o razglasitvi starega 
mestnega jedra Ribnice za kulturni in zgodovinski spomenik), katerega tvori ribniški grad z 
grajsko pristavo – Marof, osrednja ulica, cerkev (s Plečnikovimi zvoniki), po celotnem območju 
pa teče reka Bistrica. Tako je grajsko območje z mestno ulico povezano z dvema starima 
mostovoma in dvema novejšima (za pešce in za promet). Že več desetletji potekajo 
sistematična dela na ohranjanju dediščine starega mestnega jedra. Grad se vzdržuje, v njem 
deluje Muzej Ribnica s stalno razstavo suhe robe in lončarstva in drugimi začasnimi  
razstavami. Med pomembnimi točkami je še Miklova hiša (s Knjižnico Miklova hiša in 
razstavnim prostorom Galerije Miklova hiša).  

V neposredni bližini Ribnice je vas Hrovača, kjer je rojstna hiša največjega jezikoslovca 19. 
st., patra Stanislava Škrabca. Škrabčeva domačija je danes muzej, v obnovljenem skednju pa 
se prepletata umetnost in poslovnost. V letu 2008 so Škrabčevi domačiji dodali še staro 
ključavničarsko delavnico družine Kersnič, ki je prenovljena v galerijsko-razstavni prostor. 

Na področju rokodelstva velja izpostaviti še en pomemben premik v zadnjih letih: vzpostavitev 
znamke Ribrand, katere poslanstvo je preplet tradicije in sodobnih oblikovalskih pristopov z 
moderno tehnologijo ter krepitev zavedanja o tem, kako pomembno je ohranjati in hkrati 
nadgrajevati svojo tradicijo.   

NARAVA in NARAVNE VREDNOTE 

Ribnica je bolj kot po naravi prepoznavna po suhorobarski tradiciji, a tudi 
narava je močen in še neizkoriščen adut. Ribnica ima lepo urejeno kulturno 

krajino, širne gozdove, zaokroženo veduto Male in Velike gore, vendar pa nima 
izstopajočih naravnih točk oziroma vrednot, ki bi ustvarjale prepoznavnost in 
motiv za prihod – izreden potencial pa daje za aktivnosti in doživetja v naravi.  
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44,06 % površine občine ima status zaščite Natura 2000. Temeljna značilnost naravne krajine 
je ribniško prelivno polje, ki ponuja naravne pogoje za lončarstvo. V občini gozdovi pokrivajo 
69,6 % površine in dajejo z ohranjenim prvinskim ravnovesjem osnovo za opazovanje divjih 
živali in nudijo les za rokodelstvo. 

Ribniška dolina je tipična kraška dolina, kjer so kratke reke ponikalnice nanesle material in 
izravnale dno doline. Dolina je podolgovate oblike in je dolga okoli 25 km. Reka Ribnica izvira 
v kraškem obrhu pod Veliko goro, teče mimo Prigorice in Dolenje vasi ter ponikne na 
vzhodnem robu Ribniškega polja. Na poti dobi nekaj manjših pritokov. Ob zgornjem toku 
najdemo obsežne mokrotne travnike in močvirja. Na Brezju ob reki Ribnici in v Jelšah na 
Dolenjevaškem polju so fragmenti visokih barij. Ob močnejšem deževju je polje občasno 
poplavljeno. Mokrotni travniki, vodni in obvodni habitati nudijo zavetje različnim rastlinam in 
živalim, kot npr. metuljem, kačjim pastirjem, dvoživkam, plazilcem (močvirska sklednica), 
ribam in rakom. Polje je tudi pomembno prezimovališče in postaja preletnikov. 

Med naravnimi vedutami izstopata Mala in Velika gora, ki obdajata Ribniško dolino, in izvir 
reke Ribnice. Ribnica (ponikalnica na Ribniškem polju), ki izvira v dveh kraških 
izvirih pod Veliko goro. Do izvira vodi Pot ob vodi, sam izvir pa trenutno ni urejen.  

Ribnica ima lepo, urejeno, ohranjeno naravo, številne naravne vrednote, vendar v turističnem 
smislu ne izstopajoče oziroma prepoznavne. Potencial narave je v njeni ohranjenosti, 
neobremenjenosti in kot osnovo za izvajanje aktivnosti in doživetij v naravi. 

ŠPORT in PONUDBA AKTIVNOSTI V NARAVI (OUTDOOR) 

Ribnica je šele na začetku vzpostavljanja turistične infrastrukture za izvajanje 
aktivnosti v naravi (vzpostavljenih, a še ne v celoti označenih je nekaj poti za 

pohodništvo, manj za kolesarjenje). Izdelani sta projektni nalogi za dva vitalna 
odseka državnih kolesarskih poti. Opazovanje divjih živali kot turistični produkt 

predstavlja potencial, a še ni vzpostavljeno. 

Ribnica je na turističnem področju pretekla leta svoje aktivnosti osredotočala na kulturno 
dediščino, manj pa na vzpostavitev ponudbe za izvajanje aktivnosti v naravi – v tej trditvi ni 
zajeta politika občine na področju športne in rekreacijske infrastrukture, ki je primarno 
namenjena prebivalstvu (šolam in občanom). Na tem področju je bila v sredini leta 2021 
zaključena pomembna investicija izgradnje Športnega parka Ribnica (v okviru katerega je 
občina pridobila večnamensko ploščad v velikosti rokometnega igrišča, okoli katere je zgrajena 
150 metrska atletska steza iz tartana, igrišče za odbojko na mivki in košarkarsko igrišče, 
dvostranske tribune z delno podkleteno shrambo za razna orodja, prostori za garderobo in 
toaleto). Športni park se je pridružil obstoječi športni infrastrukturi, s katero upravlja Športni 
center Ribnica. Na voljo je tudi 25 metrski plavalni bazen, ki bo v letu 2022 v celoti posodobljen 
in prenovljen. Infrastruktura je kakovostna in jo velja valorizirati tudi skozi turizem. 

Aktivnosti občine (preko RCR-Turizem Ribnica) so se na področju vzpostavljanja infrastrukture 
oziroma označevanja poti za pohodništvo in kolesarjenje začele okvirno leta 2020, ko je bila 
izdana prva knjižica s pohodnimi potmi, v katero je vključenih nekaj obstoječih ter nekaj na 
novo pripravljenih pohodniških poti, posebno izpostavitev pa zahteva Ribniška planinska pot,  
(RPP; s podnaslovom Po poteh štirih brigad) po Ribniški dolini in okolici – po Mali in Veliki gori, 
najvišji vrh RPP je Turn (1.254 m), dolga pa je 140 km. Vzpostavljena je bila že leta 1987 in 
ima status vezne obhodnice. PD Ribnica, ki je upravljavec poti, je v podporo poti izdalo malo 
kontrolno knjižico (za pridobivanje žigov).  
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Vsaka od sedmih novih poti (v knjižici) je dobila svoje ime (Pot k vodi – izvir Ribnice, Pot k 
tobakovi hruški, Ognjena pot – pot do Grmade, Ortneški stari grad – Žlebiška pešpot, 
Okameneli svatje – Pot na svatbo, Ribniška naravoslovna pot, Zmajeva pot – kapela sv. 
Marjete). Poti so osnovno predstavljene v zloženki in na spletu, poimenovanja niso povsem 
poenotena in zato ustvarja nekaj nejasnosti. Na podlagi imen/tem so se oblikovali piktogrami, 
s katerimi se je poti tudi ustrezno označilo (označevanje je bilo usklajeno s Planinskim 
društvom Ribnica in člani Zavoda za gozdove Slovenije). Ker je na območju občine vedno več 
aktivnih društev, ki sodelujejo pri pripravi novih tras pohodniških poti s svojimi označbami, se 
je ozavestila potreba po nujnem enotnem označevanju, ki bi bilo prepoznavno za celotno 
območje in ne samo za posamezno organizacijo ali klub oziroma društvo. Pri tem je nujna 
navezava na priporočila na državni ravni na tem področju – ki pa trenutno še vedno ostaja 
neurejeno (na koncu tega podpoglavja je povzeta problematika). Turizem Ribnica je na podlagi 
Študije o označevanju in vzdrževanju tematskih poti v letu 2021 pripravil štiri informacijske 
table ter TD Grmada dve.   

Na področju pohodniških poti velja prioritetno nadgrajevati vsebino, postojanke, teme, zgodbe 
in ustrezne označbe na terenu, vključno s ključnim vzdrževanjem za obstoječe poti. Prostor je 
za iz Ribnice lahko dostopne tematske poti, sploh za družine, ključno pa je pospeševanje 
dodatne ponudbe ob poti oziroma na končnih točkah (tukaj je velik primanjkljaj, na voljo je 
trenutno zgolj: na poti do sv. Ane je Okrepčevalnica pri Francetovi jami; na Grmadi pa je 
Turistični dom na Grmadi, ki obratuje čez vikende in nudi obiskovalcem oziroma pohodnikom 
hrano in pijačo).  

Trenutno poteka kolesarski promet na območju občine Ribnica po glavni državni cesti in po 
neurejenih lokalnih poteh. Vzpostavljenih je nekaj krožnih, turistično-rekreativnih kolesarskih 
tras, ki pa še niso označene na terenu. Edina v celoti markirana kolesarska pot je Ribniška 
krožna pot v dolžini 23 km (trasa Ribnica-Ugar-Prigorica-Lipovec-Otavice-Hrovača-Ribnica). 
Pomembni sta še kolesarski poti od Kočevja do Škofljice ter Krošnjarska kolesarska pot od 
Žlebiča čez Sodražico do Notranjske regije – obe sta še v fazi izdelave projektne 
dokumentacije.  

Na področju kolesarjenja pa ima Ribnica dve označeni kolesarski poti, ki ju je pripravilo Društvo 
hodim in kolesarim. Obe poti sta označeni z rdečimi tablicami, po navodilih Pravilnika o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Konec leta 2021 je bil pripravljen tudi 
zemljevid s kolesarskimi potmi, v katerega so vključene tudi sosednje občine (občini Loški 
Potok in Sodražica nimata kolesarskih poti, ki bi jih lahko vključili, do Kočevja in Kočevske 
Reke pa sta bili pripravljeni dve novi trasi; Zavod za turizem Kočevsko načrtuje enotno 
označevanje vseh kolesarskih poti, z rdečimi tablicami).  

Smiselno je, da vsa nadaljnja dogovarjanja o označevanju pohodnih in kolesarskih poti za 
območje Ribniške doline potekala v smeri enotnega in prepoznavnega označevanja ter v 
skladu s smernicami in pravilniki na krovni ravni Slovenije6. 

 
6 Označevanje planinskih poti je dogovorjeno (rdeče, Knafličeva markacija). Dokument o enotnem označevanju 
pohodniških poti obstaja in je tudi uradno priporočen s strani STO (rumene oznake).  
Označevanje kolesarskega omrežja kot dela prometnega sistema opredeljuje Pravilnik o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19). Skladno s pravilnikom  se državno 
kolesarsko omrežje označuje z rdečimi tablicami, pri lokalnih kolesarskih poteh pa je pravilnik nejasen, zato na 
terenu prihaja do zelo različnih vrst in načinov označevanja kolesarskih poti po lokalnih, krajevnih in tudi gozdnih 
cestah.  DRSI sicer občinam priporoča enake rdeče oznake, kot so na državnem omrežju.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3920
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2243
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2922
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2812
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Med drugo lokalno športno infrastrukturo velja izpostaviti še pokrito drsališče, ki je 
vzpostavljeno vsako leto v decembru, na parkirišču pred Rokodelskim centrom Ribnica. 
Najbližje smučišče, sankališče in tekaško progo za tek na smučeh ima Ribnica v sosednji 
občini Sodražica.  

DRUGA PONUDBA 

V okviru druge ponudbe izstopa produkt čarovništva – ki že danes deluje na 
ravni dobro obiskane razstave v Muzeju Ribnica, predstavlja pa velik potencial 

za dobro premišljeno programsko nadgradnjo. 

Ribnica in Muzej v gradu se lahko pohvali še s prav posebno razstavo, ki je namenjena 
čarovništvu na Slovenskem, poimenovano Boj krvavi zoper čarovniško zalego. Prav v Ribnici 
se je namreč zgodil zadnji zažig čarovnice na grmadi. Razstava je razdeljena na tri sklope: 
čarovniški procesi na Slovenskem in ribniški čarovniški proces, mučenje ali tortura, zdravilna 
zelišča in uroki. Na razstavi je mogoče najti replike mučilnih naprav, kot sta čarovniški stol in 
naprava za lomljenje palcev ter repliko originalnega zapisnika čarovniškega procesa v Ribnici 
leta 1701. Zvočna podlaga obiskovalca seznani z zgodbo Marine Češarek, ki je bila pred 300 
leti v Ribnici obtožena čarovništva. 

V okviru analize in delavnic je bilo to področje prepoznano kot zelo potencialno za nadgradnjo 
in s tem okrepitev pozicije Ribnice na zelo hvaležnem trgu družin, s pristopom k produktu tudi 
skozi zeliščarsko-permakulturno prizmo pa tudi za druge ciljne skupine.  

  

 
Označevanje gorsko-kolesarskih poti ni sistemsko dogovorjeno, čeprav je PZS uvedla sistem modrih oznak na 
hrbtenični vseslovenski gorski transverzali.  
Pregled tematskih poti v Sloveniji sta začela vzpostavljati TZS in GIZ Outdoor Slovenia, a do celovite sistemske 
rešitve razvoja in predvsem posodabljanja ter upravljanja tematskih poti še ni prišlo.  V Slovenji se je prek različnih 
EU projektov vzpostavila množica tematskih poti, ki so na različni kakovostni ravni, vse nimajo urejenega skrbništva, 
rednega vzdrževanja in spremljajočih storitev. Nujen je sistemski pristop, tudi v sodelovanju z MKGP in MOP.     
Za razvoj in upravljanje tematskih poti so odgovorni deležniki na lokalni in regionalni ravni (VD, lokalne skupnosti, 
lokalna društva in združenja, povezani v makro regije idr.). Na makro regijah se mora zagotavljati medsebojno 
usklajevanje poti, na nacionalni ravni pa sistemski okvir financiranja nadgradnje in upravljanja, katastri/ 
kategorizacija, krovna  promocija in  tržno komuniciranje, ipd. 
MGRT zaradi racionalizacije v času c-19 ni izvedel načrtovanega javnega naročila (JN) na osnovi katerega naj bi 
bila izdelana Analiza stanja, rešitve in priporočila za načrtovanje, trasiranje in enotno označevanje vseh vrst poti v 
Sloveniji. Outdoor strategija, ki jo je izdelal GIZ Outdoor Slovenija z zunanjimi izvajalci  v obdobju 2020/2021 sicer 
načrtuje  sistem označevanja za leto 2022, a ni jasno v katerega od navedenih vrzeli želi poseči. 
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1.5 Analiza turističnega povpraševanja  

TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE 

 Občina Ribnica s 3.800 prenočitvami (v letu 2019) trenutno ne predstavlja 
vidnejšega akterja v Sloveniji (trenutno zelo šibko izražen stacionarni profil 
destinacije), v regiji od Turjaka do Kolpe pa ima trenutno 8,5-odstotni delež. 

Občina Ribnica je imela v letu 2019 3.808 nočitev (od tega 76,8 % tujih prenočitev) in 1.432 
prihodov, leta 2018 pa je bilo prenočitev več in sicer 5.279. Celotna LAS regija je v letu 2019 
opravila 44.563 prenočitev, znotraj tega pa ima Ribnica 8,5 %. Za leto 2020 podatki niso bili 
prikazani (status zaupno), v letu 2021 pa je po predhodnih (ne končnih) podatkih občina imela 
2.560 prenočitev, od tega skoraj polovico tujih. PDB je 2,65 dneva (kar je malo nad slovenskem 
povprečjem, ki je 2,53). Od junija do avgusta (3 meseci 2019) je opravljenih 43,4 % vseh 
prenočitev.  

Graf 1: Prikaz gibanja povpraševanja v občini Ribnica v obdobju 2014 do 2020 (levo), desno pa pregled 
prenočitev po mesecih za leto 2019  

  
Graf 2: Prikaz obsega povpraševanja v LAS regiji po občinah (2018 do 2020) 

 
Vir: SURS 
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1.6 Analiza organiziranosti turizma 

ORGANIZIRANOST TURIZMA IN PARTNERSTVA 

Vzpostavitev enote turizma v okviru Rokodelskega centra Ribnica je bil 
pomemben korak h krepitvi pozicije turizma v okviru javne organiziranosti v 

občini Ribnica, vendar pa enota še ne deluje po principih destinacijskih 
management organizacij (DMO), tako ne v smislu opredeljenih nalog kot tudi ne 

kadrovske in finančne pokritosti.  

Enota Turizem Ribnica se je v sklopu organizacijske enote RCR ustanovila na pobudo Občine 
Ribnica šele leta 2020. Predtem turizem ni bil organiziran in strateško upravljan po principih 
nalog destinacijskega upravljanja. Aktivnosti oziroma posamezni projekti so se izvajali delno 
preko OR in RCR – preko slednjega na osnovi letnih programov dela in projektnih pristopov, 
področje turizma pa ni bilo pokrito s strateškim načrtom. 

Načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega 
območja v Sloveniji je v pristojnosti občin. Zakon o spodbujanju razvoja turizma ne določa 
oziroma prepisuje organizacijske oblike, določa pa vsebine, ki so v javnem interesu 
(informacijska dejavnost, razvoj turističnih produktov in infrastrukture, trženje in promocija ipd). 
Občine za izvajanje navedenih nalog na turistično močnejših območjih praviloma ustanavljajo 
destinacijske organizacije, ki jih financirajo iz proračuna, turistične takse in dela koncesijskih 
dajatev od iger na srečo, dejanska vsebina dela, financiranje in pristojnosti destinacijskih 
organizaciji pa so po Sloveniji zelo raznolike in pogosto težko primerljive. Ponekod – sploh v 
občinah, kjer turizem ni tako močna gospodarska panoga – tovrstni zavodi pokrivajo tudi druge 
dejavnosti v občinah (mladina, kultura, šport), nekatere občine naloge s področja turizma 
zaupajo razvojnim agencijam, druge društvenim organizacijam, nekatere turizem pokrivajo 
znotraj občinskih uprav. Povezovanje na regionalni ravni in sodelovanje z STO je v celoti 
dogovorno.  

Enota Turizem Ribnica (v okviru RCR) je trenutno odgovorna za opravljanje sledečih turistično-
informacijskih nalog, ki pa še ne zajemamo vseh kompleksnih nalog današnjih zavodov, ki 
deluje po principih DMO/DMMO (destinacijske management in marketing organizacije): 

> organizacijsko utrjevanje in razvijanje turistične miselnosti; 
> sodelovanje z Občino ter Javnim zavodom Rokodelski center Ribnica – zavod za 

rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost in z vsemi ostalimi podobnimi organizacijami; 
> skrb za izvajanje promocijske in informativne dejavnosti v kraju; 
> pomoč pri organizaciji družabnih dogodkov v Ribnici; 
> preko Facebook in Instagram računa obvešča občane in občanke ter vse zainteresirane o 

novicah in pomembnih informacijah na področju turizma v občini Ribnica; 
> spremlja in proučuje vprašanja turizma in njegovega razvoja; 
> povezuje se z drugimi društvenimi organizacijami in sosednjimi občinami, ki s svojo 

dejavnostjo prispevajo k izboljšanju turizma; 
> povezuje se z aktivnimi ribniškimi društvi; 
> razvojno in izvedbeno projektno/produktno delo (razvoj produktov ter partnerstvo v EU, 

LAS in drugih projektih); 
> skrbi za vse ostale naloge skladno z razvojem turizma v sodelovanju z Rokodelskim 

centrom Ribnica in Občino Ribnica. 
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Potrebna bo kadrovska in finančna okrepitev turistične enote Ribnica, tako za razvojne kot 
trženjske aktivnosti. Nova strategija slovenskega turizma bo med drugim ponudila tudi bolj 
konkretne smernice za destinacijske organizacije – kaj so njihove naloge na področju 
upravljanja turizma. Zdaj so dejanske prakse po občinah precej različne, sploh v turistično 
manj razvitih občinah. Pomembno je, da se bo Ribnica pridružila tem spremembah in jih 
udejanjala na svojem območju.  

V občini Ribnica sta dve agenciji, ki organizirata in tržita lokalna doživetja in ponudbo in tako 
predstavljata izredno pomembnega partnerja pri oblikovanju in trženju destinacijske ponudbe: 
to sta Iter in Gizmo. 
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1.7 Znamka Ribnice kot turistične destinacije   

DESTINACIJSKA ZNAMKA 

Skupna destinacijska znamka Ribnice kot turistične destinacije je nova in še ne 
uveljavljena (niti med notranjimi deležniki kot tudi ne na trgu). Odprta so še 
vprašanja, ali se naj destinacija predstavlja pod imenom Ribnica, Ribniška 

dolina ali Ribniško.  
Rokodelski center Ribnica in Občina Ribnica sta junija 2019 pripravila in na trg lansirala 
znamko Ribnica, v podporo pozicioniranju Ribnice kot turistične destinacije. Znamka ima dve 
varianti: (1) za komuniciranje enote Turizem Ribnica – ki je prikazana spodaj kot še ena 
produktna znamka v liniji znamk, ki komunicirajo posamezne produkte/ponudbe/organizacijske 
enote v okviru RCR (rokodelstvo, Muzej Ribnica, Galerija Miklova hiša in Muzejska trgovina) 
in (2) kot znamka turistične destinacije (spodaj levo sta prikazani primarna in sekundarna 
barvna variacija).  

Slika 6: Prikaz obstoječih znamk v okviru RCR (www.rokodelskicenter-ribnica.si) 

 
Slika 7: Prikaz dveh variacij znamke Ribnice kot turistične destinacije in uporaba znaka Turizem Ribnica 
na spletni strani turizem.ribnica.si  

 
Znamka vključuje simbol ribe, ki je tudi uveljavljen simbol v vseh glavnih občinskih simbolih 
(grb, zastava) – vezan pa je na bajko o nastanku Ribnice7. Znamka je v dobrih dveh letih šele 

 
7 Kako je Ribnica dobila ime: Sedanja Ribniška dolina je bila nekoč ogromno jezero. V njem je bilo veliko rib – 
velikih in majhnih. Med njimi je živela tudi zlata ribica. Bila je krasotica. V Veliki gori pa je takrat živel velikan. 
Podnevi je spal, ponoči pa je hodil lovit ribe na jezero. Zlata ribica mu je pri lovu pomagala, s tem, da je svetila. Ker 
v Suhi krajini ni bilo vode, so hodili k jezeru ponjo. Nekoč, ko so prišli zajemat, so z njo zajeli tudi zlato ribico. Vrgli 
so jo med kamenje, kjer je okamnela. Velikan se je zbudil iz spanja in je šel kot ponavadi lovit. Zlata ribica mu ni 
prišla svetit. Iskal jo je, a je ni našel. Tedaj se je strašno razjezil, lomil je stene in jih metal v jezero. Vse je izruval, 
kar mu je prišlo pod roke: drevesa in grmovje. V jezeru so nastale velike rupe, kamor je odtekla voda. Jezero je 
tako izginilo, na dnu pa je ostalo mnogo rib. Iz vseh krajev so ljudje hodili ponje z vozovi, zato je ta kraj dobil ime – 
RIBNICA. V spomin na ta dogodek ima Ribnica še danes v svojem grbu ribo. Vir: Zgibanka od Idrijce do Kolpe 
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na začetku svoje poti in kot je pokazala analiza in razprava s Strateško skupino v okviru 
priprave pričujoče strategije, še ni uveljavljena in uporabljena s strani turističnih in drugih 
ponudnikov na območju. V okviru spletne ankete je petina od respondentov dejala, da je ne 
pozna, slaba tretjina, da je dobra, vendar pa jo je potrebno krepiti, 43 % pa je izbralo odgovor, 
da je predvsem potrebno okrepiti identifikacijo deležnikov in doseči sodelovanje v okviru 
skupne destinacije, pod skupno znamko. 

Tako v okviru dela Strateške skupine kot tudi v uvodni spletni anketi (glej poglavje 1.9) se je 
odprla razprava o (1) ustreznosti znaka in simbola ribe kot tudi oziroma predvsem o (2) imenu 
destinacije: Ribnica ali Ribniška dolina, dodatno pa se je identificiralo še potencialno ime 
Ribniško. V okviru ankete je 86 % (od 77 respondentov) odgovorilo, da se jim zdi ustreznejše 
ime za poimenovanje destinacije Ribniška dolina (v odnosu do Ribnice), ta pristop pa je naletel 
tudi na večinsko pozitivno mnenje v Strateški skupini. Kljub precej enotnim pogledom zaradi 
izredno strateško pomembne in daljnosežne odločitve v okviru procesa priprave strategije ni 
bila sprejeta odločitev o izboru oziroma spremembi imena destinacije – to mora biti del 
poglobljenega procesa oblikovanja identitete znamke, ki vključi tako notranje deležnike kot tudi 
strokovnjake in zunanje deležnike. V nadaljevnaju so povzete prednosti in pomanjkljivosti za 
tri opcije imena.   

Tabela 3: Evalvacija opcij imena destinacije (Ribnica, Ribniška dolina in Ribniško) 

Ime: Ribnica (enako v angleščini)  
PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 
> Ime destinacije je na ta način enako imenu 

občine – jasna, enoznačna komunikacija 
> Ribnica je uveljavljeno ime in znamka sama 

po sebi (na domačem trgu), zato je 
smiselno, da se naprej gradi na tem imenu 

> Kljub uporabi različnih vizualnih konstant na 
ta način ni razlikovanja v komuniciranju 
imena s strani Občine (kot institucije, ki 
primarno uporablja grb) in turistične 
destinacije – sinergije in jasnost  

> Kljub temu, da je Ribnica ime občine, to ime 
komunicira ožje in asociira v Sloveniji 
predvsem na Ribnico kot kraj in središče 
občine 

> Na ta način je težje doseganje premika od 
Ribnice kot suhorobarske dežele (zdajšnji 
imidž) k širšemu razumevanju Ribnice kot 
destinacije, ki ponuja tudi aktivnosti in 
doživetja v naravi ter predstavlja motiv tudi 
za nekajdnevni oddih (ciljna pozicija) 

Ime: Ribniška dolina (v angleščini Ribnica Valley) 
PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 
> Že uveljavljeno poimenovanje za območje  
> Vključitev »doline« v poimenovanje 

destinacije komunicira širše od Ribnice kot 
kraja/središča 

> Ne zamejuje natančnih občinskih mej (ki 
obiskovalcu niso pomembne; hkrati pa 
spodbuja povezovanje)  

> Novo ime destinacije, ki ga je potrebno šele 
zgraditi  

> Težje razumevanje, kaj natančno destinacija 
vključuje/pokriva 

Ime: Ribniško (enako v angleščini) 
PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 
> Gre za že uveljavljeno ime – za območje 

Ribnice se že uporablja subregijska oznaka 
Ribniško, sploh znotraj Jugovzhodne 
Slovenije (Kočevsko in Ribniško oziroma 
Kočevsko-ribniško) 

> Navezava na način poimenovanja sosednje 
destinacije Kočevsko 

> Manj ugodno poimenovanje za tuje trge 
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1.8 Širša slika – za boljše razumevanje izzivov Ribnice (svet in 
trendi, Slovenija) 

1.8.1 Širša slika – turizem na globalni ravni in trendi 
 

OBSEG TURIZMA V SVETU PRED COVID-19 

Turizem je panoga, ki prispeva 10,3 % globalnemu BDP, v zadnjih letih pa je presegala 
povprečno rast gospodarstva. Na svetovni ravni je sektor v letu 2019 že deveto leto zapored 
s 3,5 % letno stopnjo rasti presegel stopnjo rasti svetovnega BDP, ki je bila 2,5  %. Neposredno 
je turizem pred krizo zagotavljal vsako deseto delovno mesto, kar je globalno predstavljalo 330 
milijonov delovnih mest. Hkrati je turizem v zadnjih petih letih ustvaril vsako četrto novo 
zaposlitev. 

VPLIV COVID-19 

Po ocenah OECD in UNWTO situacija zaradi pandemije Covid-19 za globalno gospodarstvo 
pomeni kar osem krat večji šok kot finančna kriza 2008/2009, v letu 2020 pa je prišlo do 74 
% upada mednarodnega turizma (v Evropi 71 %) – to pomeni izgubo okoli ene milijarde 
turističnih prihodov. S tem se je turizem vrnil na številke izpred 30 let (1990), ogroženih 
je 100 do 120 mio delovnih mest. Vrnitev obsega potovanj na raven leta 2019 je pričakovana 
do leta 2024. 

SPREMEMBE – TRENDI  

Turizem med in po obdobju pandemije Covid-19 je in bo drugačen, kot smo ga poznali 
doslej. Spremembe v vedenju in vrednotah turistov so že opazne in imajo vpliv na način 
potovanja, procese odločanja in izbor destinacij. 

Turizem se je omejil na bližnje destinacije, poudarek je na personaliziranih doživetjih, 
določen segment ljudi postaja zelo finančno občutljiv. Še pomembneje kot do sedaj bo 
zagotavljanje varnosti in zdravja ter turistična ponudba in produkti, ki temeljijo na stiku z naravo 
– obiskovalci bodo iskali prostor za umik in  doživetja, ki bodo hkrati »eko in brezstresna« ter 
odražala pristnost destinacije skozi kulturo, hrano in gibanje.  

Podnebne spremembe imajo vse večji vpliv na ponudbo in način potovanj. Turisti iz 
urbanih okolij vse pogosteje nimajo več lastnih avtomobilov, zanima jih ogljični odtis poti.  
Spoštujejo destinacije in nastanitve, ki skrbijo za trajnostno rabo naravnih virov. Turističnim 
podjetjem prinašajo izzive tako staranje prebivalstva, številna in vitalna baby boom generacija 
sivih panterjev kot hkratni porast novih mladih popotnikov (generaciji Y in Z), ki iščejo 
edinstvene in avtentične izkušnje (ekonomija doživetij) ter se želijo naučiti nekaj novega. 
Današnji e-turist je super mobilen in »priključen« – in to pričakuje tudi od nas. Družbena 
omrežja in on-line agencijske platforme (OTA) vzpostavljajo pomembne odnose s turisti ter 
nadzorujejo potovalni cikel in doživetja, hkrati pa je zaustavitev potovanj zaradi covid 
pandemije pokazala na pomen lokalnih rezervacijskih sistemov in direktnih rezervacij.  
Ključnega pomena bo digitalizacija in krepitev odpornosti (resilience) – takšne ponudbe, ki bo 
bolj odporna na pričakovane prihodnje krizne situacije (finančne, zdravstvene, podnebne).  

Trenutno potekajo strateške razprave o tem, kakšna je prihodnost turizma. Na ravni Evropske 
unije se pripravlja strateški dokument »Evropski turizem 2030-2050«, ki bo dal poudarek novim 
poslovnim modelom, novim kazalnikom uspešnosti, trajnosti, digitalizaciji ter pravemu 
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ravnotežju med kakovostjo življenja in obiskom – vse to so tudi ključne teme, ki se odpirajo na 
krovni ravni slovenskega turizma v okviru strategije turizma Slovenije za obdobje 2022– 2028.  

POTREBNO BO DELATI NA VEČJI KAKOVOSTI IN ODPORNOSTI PANOGE 

Ključno je, da pri okrevanju na vseh nivojih bolj kot kvantiteti (izraženi v številu turistov) sledimo 
kakovosti in povečani dodani vrednosti, kakovosti, oblikovanju personaliziranih edinstvenih 
doživetij – kar je strategija Slovenije že vsaj zadnji dve leti. K hitrejšemu okrevanju bo 
pripomogla pozicija Slovenije kot zelene, v trajnost usmerjene države za individualna 5* 
doživetja. 

Na poti okrevanja se bomo srečevali s številnimi izzivi (vir:  Program dela STO 2020-2021): 

1. Preživetje in razpoložljivost ponudbe. Nastala situacija pomeni resno grožnjo preživetju 
številnim turističnim podjetjem. Podjetja, ki bodo situacijo preživela, se bodo pri trženju 
svoje ponudbe soočala z omejitvami in obratovala v zmanjšanem obsegu.  

2. Močna mednarodna konkurenca. S ponovnim odprtjem meja je boj za turista izjemen, a 
močneje se bo potrebno usmeriti na bližnje trge. Dodaten izziv pomenijo kampanje, 
namenjene dopustovanju doma, ki jih izvajajo prav vse države sveta.  

3. Ponovna vzpostavitev letalskih povezav. Letalske povezave bodo ključne zlasti za 
povrnitev gostov iz Velike Britanije, Ruske federacije ter prekomorskih držav in imajo 
ključen pomen pri ponovnem zagonu poslovnega turizma. 

4. Manjša turistična potrošnja. Zaostrena ekonomska situacija bo vplivala na manjšo 
potrošnjo tujih in domačih gostov.  

5. Namera potovanj. Delež tistih, ki bodo še zmožni ali željni potovati, se bo zmanjšal zaradi 
zdravstvenih ali ekonomskih razlogov. Spremenil se bo tudi odnos do potovanj, izbire 
destinacij in tipa namestitvenih obratov. 

6. Ohromljene investicije v turizem. Zaradi težke ekonomske situacije podjetja odlašajo z 
investicijskimi vlaganji v infrastrukturo ter v digitalni in trajnostni prehod. 

Potrebna bo odzivnost, prilagodljivost, agilnost ter predvsem inovativnost in kreativnost. 
 

1.8.2  Širša slika – izzivi slovenskega turizma 
 

70,5 % PADEC TUJIH GOSTOV V 2020 

Slovenija, ki je močno odvisna od tujega turizma, je v času kriznih izrednih razmer kot posledic 
pandemije Covid-19 utrpela enega največjih padcev tujih turistov in njihovih prenočitev v 
Evropi, slednjih za kar 70,5 %.  

Po drugi strani pa je Slovenija, zaradi zelo uspešnih ukrepov spodbujanja domačega turizma 
zabeležila kar 32,8 % rast števila prenočitev domačih turistov, kar je najvišja rast v EU.  

Z uvedbo turističnih bonov in drugimi ukrepi za pomoč turističnemu gospodarstvu v času 
izpada prometa in zaprtja dejavnosti je Slovenija relativno uspešno nadomestila upad 
prenočitev tujih turistov in zagotovila preživetje in ohranjanje kondicije turističnih ponudnikov.  

Po ocenah STO za rast v prihodnjih letih bo Slovenija za povrnitev na številke iz leta 
2019 (15 mio prenočitev) potrebovala vsaj 3 do 4 leta (torej do okvirno leta 2024). 
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Graf 3: Prikaz temeljnih kazalnikov slovenskega turizma v letu 2020, s primerjavami glede na 2019 

 
KATERE SO KLJUČNE UGOTOVITVE EVALVACIJE KROVNE STRATEGIJE 
SLOVENSKEGA TURIZMA 

Ker novelirana strategija turizma za občino Ribnica nastaja v času številnih sprememb, novih 
izzivov in tako imenovane »nove normalnosti«, pa tudi v času zaključevanja obdobja trajanja 
obstoječe krovne strategije slovenskega turizma (Strategija trajnostne rasti slovenskega 
turizma 2017-2021; na kratko STRST, MGRT, 2017), velja pogledati, v kakšni kondiciji je 
slovenski turizem, katere izzive bo potrebno naslavljati v novem strateške obdobju – in seveda 
– kaj to pomeni za destinacijo Ribnica.  

MGRT je konec leta 2020 pristopil k evalvaciji tega strateškega dokumenta.  

Povzemamo nekaj ključnih ugotovitev iz dokumenta Evalvacija izvajanja in doseganja ciljev 
Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in smernice za načrtovanje razvoja 
turizma v Sloveniji v strateškem obdobju 2022-2028 (MGRT, 2021).  

Zakaj? Ker so relevantne za bolj poglobljen vpogled in razumevanje izzivov tudi za 
Ribnico in ker nakazujejo potrebne premike in smernice v novem strateškem obdobju. 
Priprava nove strategije slovenskega turizma poteka od novembra 2021 do okvirno marca 
2022. 

Na podlagi opravljenih analiz in vrednostnih ocen se uresničevanje STRST kot celote 
ocenjuje na spodnji meji zadovoljivega.  

Slovenija je sicer presegla načrtovan ciljni turistični obisk, temu pa v enaki meri ni sledila želena 
rast prilivov in dobe bivanja turistov. Kakovostne strukturne spremembe v nastanitveni dejavnosti se 

niso uresničile, visok obisk pa v določenih destinacijah v konicah sezone že povzroča pritiske na 
naravo in lokalno skupnost. 

Pregled stopnje uresničevanja razvojnih ciljev pokaže, da je Slovenija presegla ali se dobro približala 
trem od šestih zastavljenih ciljev: obsegu turističnega obiska, številu prenočitev in povečanju 
zaposlovanja. V preteklem obdobju pa se predvsem niso uresničile kakovostne strukturne 
spremembe v nastanitveni turistični dejavnosti v smeri rasti nastanitvenih objektov z višjo kakovostjo 
in bolj strukturirano ponudbo. Zgodilo se je ravno obratno: izredno se je povečalo število in strukturni 
delež najbolj enostavnih in cenejših nastanitvenih zmogljivosti (zasebne sobe, apartmaji, prenočišča), 
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kapacitete kakovostnejših oblik, kot so hoteli in podobni nastanitveni obrati, pa so po obsegu ostali 
na enaki ravni in z veliko nižjim deležem v skupni strukturi slovenske nastanitvene turistične ponudbe.  
To stanje v slovenskem turizmu je bilo spremljano z ugodnimi trendi na turističnih trgih, ki so beležili 
stalno rast povpraševanja v preteklem obdobju. Ob visoki fizični rasti turističnega prometa med leti 
2015 in 2019, za kar 42,4 %, merjeno v številu prihodov turistov, in za 35,4 %, merjeno v številu 
prenočitev, ki se je povečeval predvsem v glavni poletni sezoni, je visok turistični obisk izredno 
obremenil določene destinacije v konicah sezone. Rasti obsega obiska niso sledili prilivi iz naslova 
izvoza potovanj, povprečna doba bivanja pa se je celo skrajšala iz 2,7 leta 2015 na 2,5 dni leta 2019.  
Kot posledica znatno spremenjene strukture turističnih nastanitvenih zmogljivosti, v smeri cenejših 
vrst zmogljivosti, se je tudi kazalnik povprečnega prihodka iz poslovanja vseh vrst nastanitvenih 
ponudnikov na realizirano prenočitev skupaj v Sloveniji med 2015 in 2019 znižal za več kot 15 %.   
To negativno gibanje objektivno potrjuje tudi kazalnik celotnih prilivov iz naslova izvoza mednarodnih 
potovanj v plačilni bilanci Slovenije na realizirano število prenočitev tujih turistov, ki se je v obdobju 
2015 do 2019 znižal za kar 16 % (ki so leta 2019 znašali 2,75 milijarde EUR ali 69 % načrtovanih). 
To pomeni, da je v Slovenijo v tem obdobju pričelo prihajati veliko več turistov, ki pa so svojo potrošnjo 
v večini usmerjali v cenejše storitve in izdelke. Eden od razlogov leži v dejstvu, da v Sloveniji nismo 
dosegli strukturne spremembe v nastanitveni dejavnosti.  
Do želenega obsega obnov in števila kakovostnejših hotelskih zmogljivosti ni prišlo. Nasprotno, 
Slovenija je v opazovanem obdobju zabeležila izjemen vstop mikro ponudnikov v segmentu najbolj 
enostavnih nastanitev (sobodajalstva in apartmajev), ki pretežno poslujejo v poletni sezoni. Vse to se 
odraža v nižji rasti dodane vrednosti in nižji produktivnosti, višji koncentraciji turističnega prometa v 
glavni poletni sezoni, slabši konkurenčnosti in povprečno nižjem cenovnem pozicioniranju Slovenije 
kot turistične destinacije.  
Zaskrbljujoče je dejstvo, ki izhaja iz analize gibanj turističnega prometa v preteklem obdobju, je, da 
se je sicer nadpovprečna fizična rast slovenskega turizma v letih 2015-2018 zaustavila že v letu 2019. 
V primerjavi z letom 2018 se je število prenočitev vseh turistov zmanjšalo za 0,5 %, pri čemer pa se 
je število prenočitev v hotelih v letu 2019 glede na predhodno leto znižalo za kar -1,6 %.  
Stanje v slovenskem turizmu torej kaže na znatne strukturne in tudi sistemske izzive na ponudbeni 
strani slovenskega turizma – in to že bistveno pred kriznim letom 2020, ki zahtevajo odločno in 
pravilno usmerjeno ukrepanje v naslednjem strateškem obdobju. 
Slovenija je v preteklem strateškem obdobju zastavljene cilje in ukrepe najbolje uresničevala na 
trženjskem področju, kjer je v celoti uresničila in tudi okrepila svojo z vizijo in mednarodno začrtano 
pozicijo »globalne zelene butične destinacije«. V tem pogledu je zato smiselno tudi v prihodnje, sicer 
z manjšimi prilagoditvami in posodobitvami oziroma nadgradnjami, graditi na obstoječi trajnostni 
turistični viziji.  
Po drugi strani pa, glede na rezultate turističnega prometa in finančnih kategorij v preteklem obdobju, 
slovenski turizem ni uspel doseči tržnega segmenta, t.i. »zahtevnejšega obiskovalca, ki išče raznolika 
in aktivna doživetja, mir in osebne koristi«.  
To pomeni, da je Slovenija tržno in komunikacijsko zelo uspešno zgradila podobo zelene in trajnostne 
destinacije, medtem ko na ponudbeni strani – tako na ravni zasebnih ponudnikov v turizmu kot na 
strani javnih in skupnih funkcij destinacij in nacionalne infrastrukture – temu ni sledila v enaki meri. 
V celotnem slovenskem turizmu je v času med letoma 2015 in 2019 število zaposlenih v celotni 
gostinski dejavnosti v Sloveniji narastlo za kar 17 %, kar kaže na izredno povečanje potreb po 
usposobljenih in kompetentnih človeških virih v slovenskem turizmu, po drugi strani pa je se vpis v 
poklicno in strokovno izobraževanje na področju gostinstva in turizma v enakem obdobju zmanjšal 
za do 30 %.  
Slovenija je v času kriznih izrednih razmer kot posledic pandemije Covid-19 utrpela enega največjih 
padcev tujih turistov in njihovih prenočitev v Evropi, slednjih za kar 70,5 %. Po drugi strani pa je 
Slovenija, zaradi zelo uspešnih ukrepov spodbujanja domačega turizma zabeležila kar 32,8 % rast 
števila prenočitev domačih turistov, kar je najvišja rast v EU. Z uvedbo turističnih bonov in drugimi 
ukrepi za pomoč turističnemu gospodarstvu v času izpada prometa in zaprtja dejavnosti je Slovenija 
relativno uspešno nadomestila upad prenočitev tujih turistov in zagotovila preživetje in ohranjanje 
kondicije turističnih ponudnikov.  
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Tekoča pomoč najbolj prizadetemu delu turističnega gospodarstva in ukrepi za ohranjanje delovnih 
mest ne bodo zadostovali. Zaradi vztrajanja krize Covid-19 tudi globoko v leto 2021 bodo za preživetje 
dejavnosti potrebni tudi znatni ukrepi in aktivnosti za ponovni zagon, okrevanje, odpornost in 
konkurenčnost v post-covidnem času. To bo eden od posebnih izzivov novega strateškega obdobja 
turizma v Sloveniji. 
Politiki razvoja kadrov in usmerjanja naložb v nastanitve in drugo turistično infrastrukturo na zasebni 
in javni ter skupni ravni bosta ključni za doseganje višje cenovne pozicije, dodane vrednosti, kakovosti 
ponudbe in trajnostne konkurenčnosti v turistični dejavnosti v prihodnjem obdobju. Med izzivi novega 
strateškega obdobja je tudi dokončanje in uveljavitev modela upravljanja slovenskega turizma med 
turističnimi destinacijami, regionalno in nacionalno ravnijo turizma in intenzivnejše horizontalno in 
medresorsko sodelovanje. 

 

Tabela 4: Pregled realizacije razvojnih ciljev STRST (povzeto po Evalvaciji, MGRT, 2021) 

# Razvojni cilj 2021 Realizacija 2019 % realizacije 

1 Priliv iz naslova izvoza potovanj: 3,7 do 4 milijarde EUR 2,75 milijarde EUR  69 – 74 
2 5 – 5,5 milijona turističnih obiskov 6,2 milijona  113 -125 
3 16–18 milijonov nočitev 15,8 milijona  88 - 99 
4 Povprečna dolžina bivanja 3,1–3,4 dneva 2,5  74 - 82 

5 18.000 do 22.000 novih sob, od tega v hotelskem 
sektorju 8.500 prenovljenih in 6.500 novih sob 

+ 10.227 glede na 2015, od 
tega rast v hotelih le + 0,3 % 47 - 57 

6 Povečanje zaposlovanja za polni delovni čas v 
turističnem sektorju na 12.000 zaposlenih 

11.086  (delovne ure, sektor 
I55 - gostinska dejavnost) 92 

 

Tabela 5: Pregled realizacije razvojnih ciljev STRST (povzeto po Evalvaciji, MGRT, 2021) 

Uspešni in učinkoviti ukrepi  = dobre prakse Nezadostno ali ne-naslovljeni ključni ukrepi 
1. Destinacijski management na ravni STO kot 

samostojne organizacije ter vzpostavitev, 
podpora in delovanje vodilnih destinacij 

2. Zelena shema slovenskega turizma: 
zasnova, uveljavitev in zeleno pozicioniranje 
Slovenije 

3. Uvedba nacionalne kulinarične znamke, 
vstop ekskluzivnih gastronomskih vodnikov 
(Michellin idr.), razvoj lokalnih kolektivnih 
blagovnih znamk in dvig mednarodne 
kulinarične prepoznavnosti 

4. Zakonodajni okvir na področju turistične 
takse in kategorizacije gostinskih 
nastanitvenih obratov 

5. Obvladovanje varnosti v turizmu in odziva 
na pandemijo Covid-19, vključno z ukrepi za 
podporo dejavnosti in zaposlenim v času 
zaprtja 

6. Komunikacijska platforma Slovenia MY 
WAY s kampanjami 

7. Implementacija digitalnega trženja 

1. Vzpostavitev razvojne funkcije v okviru 
MGRT in upravljanje razvoja po vertikali (do 
destinacij)  in horizontali (medresorske 
aktivnosti) 

2. Koordinacija razvoja na ravni makro regij, 
izdelava master planov in tržnih načrtov 

3. Posodobitev žičniške infrastrukture 
4. Valorizacija kulturne dediščine v turizmu in 

aktiviranje zasebnega kapitala pri njeni 
prenovi 

5. Zagotovitev nepovratnih sredstev za 
naložbe v javno in zasebno  turistično 
infrastrukturo ter s tem povezanim dvigom 
kakovostne ravni ponudbe 

6. Vzpostavitvi celovitega sistema urejanja in 
upravljanja vseh vrst poti in outdoor 
dejavnosti 

7. Vzpostavitev nacionalnega sistema touringa 
8. Prilagajanje javnega prevoza potrebam 

turizma 
9. Kadri in izobraževanje v turizmu 
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POGLED NAPREJ – SLOVENIJA IN RIBNICA 

Evalvacija je podala priporočilo, da bo v novem strateškem obdobju potrebno 
osredotočenje na razvoj ponudbene strani slovenskega turizma s povečanjem 

kakovosti, izboljšanjem cenovne pozicije, uskladitvijo s principi in standardi trajnosti 
na vseh ravneh zasebne in javne ponudbe destinacij, razvojem človeških virov in 

povečanjem učinkovitosti in produktivnosti z digitalizacijo. 

≈ TO SO TUDI KLJUČNE USMERITVE NOVE STRATEGIJE TURIZMA ZA 
OBČINO/DESTINACIJO RIBNICA: 

> TRAJNOST + DIGITALIZACIJA + OKREPITEV PONUDBE in UPRAVLJANJA 
DESTINACIJE ter POSPEŠEVANJE KAKOVOSTI V CELOTNI VERIGI VREDNOSTI ZA 

VEČJO DODANO VREDNOST. 
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1.9 Povzetek uvodne spletne ankete 

POGLED PREBIVALCEV NA PRIHODNJI RAZVOJ TURIZMA 

Turizem velja za neizkoriščeno priložnost (Ribnica je na domačem trgu 
prepoznavna zgolj po suhorobarski edinščini, na tujem trgu pa še ne ponuja 

jasnega motiva za prihod), ob tem pa zelo enoten pogled na to, kakšen turizem si 
želijo Ribničani: kakovosten zelen turizem, ki prinaša vrednost in pozitivne učinke 

za vse. 

V podporo pripravi strategije je bila izvedena spletna anketa, s katero je Občina Ribnica v 
partnerstvu z Rokodelskim centrom Ribnica povabila vse turistične in s turizmom povezane 
deležnike ter vse občane, da opredelijo svoj pogled na stanje, izzive in prihodnji razvoj  turizma 
na območju občine Ribnica.  

Anketa je bila odprta od konca avgusta do konca septembra 2021. V tem času je bilo 375 klikov 
na anketo, delno jo je izpolnilo v celoti pa jo je izpolnilo 130, v celoti pa 75 oseb (to je sicer 0,8 % 
vseh prebivalcev), vendar pa so bili odgovori zelo enotni in jih ocenjujemo kot zelo indikativne).  

Ključne ugotovitve iz spletne ankete so naslednje:  

ZADOVOLJSTVO Z BIVANJEM V OBČINI RIBNICA: 90 % respondentov je zadovoljnih ali zelo 
zadovoljnih s svojo občino kot krajem za življenje. Le 10 % je manj zadovoljnih in 1 % 
nezadovoljnih.  Najbolj zadovoljni so s kakovostjo naravnega okolja, sledi mir in varnost, največji 
delež nezadovoljnih pa je na področju dosedanjega razvoja turizma ter urejenosti starega 
mestnega jedra in kolesarskih poti. 

ODNOS DO RAZVOJA TURIZMA: V okviru 17 postavljenih vprašanj o odnosu prebivalcev do 
turizma (ki v celoti sovpadajo z anketnimi vprašanji, ki se morajo periodično izvajati v okviru 
Zelene sheme slovenskega turizma) so respondenti opredelili, da turizem v Ribnici ni povezan z 
gnečo, varnostjo, onesnaževanjem, da omogoča boljše priložnosti za preživljanje prostega časa, 
da ima lokalna skupnost od turizma koristi, hkrati pa je le četrtina zadovoljna z razvojem turizma 
– in turizem vidijo kot neizkoriščeno priložnost.  

PREPOZNAVNOST RIBNICE: Medtem ko je prepoznavnost Ribnice v Sloveniji velika zaradi 
široko prepoznavne suhorobarske dediščine, pa je profil Ribnice na tujih trgih precej nejasen. 
Respondenti so ocenili: velik pomen (trenutno) poslovnih gostov, a vse bolj tudi gostje, ki iščejo 
odmik od turističnih centrov; Ribnico tuji gostje v veliki meri še vidijo kot tranzitno destinacijo (ne 
končno destinacijo prihoda); priložnost glede na ugodno lokacijo kot center regije od Turjaka do 
Kolpe. »Tuje obiskovalce zanima širše okolje – več možnosti za daljši obisk«. »Absolutno graditi 
na teh dveh stebrih: kultura in narava. Vezni člen pa je kulinarika. Sodoben turist rabi vse to«. 

PRILOŽNOSTI ZA KREPITEV PRIVLAČNOSTI ZA OBISK: Najvišje strinjanje je dosegla trditev, 
da je ob rokodelski dediščini kot temeljni razlikovalni identitete za večjo privlačnost destinacije za 
nekaj dni potrebno krepiti aktivnosti v naravi (pohodništvo, kolesarjenje, opazovanje živali ...) – to 
je nujna podporna ponudba, ni pa osrednji razlikovalni element. Med produkti ob rokodelski 
dediščini, ki potrebuje po mnenju respondentov nadaljnje nadgradnje v smeri sodobnosti, 
digitalizacije, krepitve kakovostne prezentacije in doživetij pri rokodelcih na terenu, so najvišje 
ocenjeni produkti, v katerih vidijo priložnost: kolesarjenje, pohodništvo in opazovanje živali in razni 
programi v naravi in čarovništvo. 
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RAZVOJNE PRIORITETE: Med najvišjimi prioritetami je bilo izpostavljena potreba po več (večji 
obseg) kakovostnih nastanitvah, več kakovostne gostinske ponudbe, okrepiti ponudbo 
pohodništva in kolesarjenja, krepitev privlačnosti mestnega jedra, nadgradnja ponudbe za 
enodnevnega gosta ter avtentična doživetja po meri zahtevnega gosta. Pri ocenjevanju pomena 
posameznih identificiranih razvojnih projektov pa so najvišje ocene dobili: prenova starega 
mestnega jedra, ureditev kolesarske povezave Jasnica-Velike Lašče, spodbujanje nastanitev ter 
celostna zasnova in ureditev kompleksa Ugar. 

POGLED NA POMEN POVEZOVANJA V REGIJI: Respondenti jo vidijo kot nujno za večjo 
konkurenčnost Ribnice; potrebno je okrepiti skupne produkte in projektno sodelovanje, kot 
pomembno pa vidijo tudi močnejšo pozicijo Ribnice v okviru Osrednjeslovenske regije (z 
Ljubljano).  

VIZIJA RIBNICE: Zelo enoten pogled na prihodnjo sliko Ribnice kot turistične destinacije: zelen 
butični turizem, ki prinaša vrednost za vse. Nekaj opredelitev je povzetih v spodnji sliki. 

Slika 8: Prikaz nekaterih zapisov pogledov o tem, kako občani vidijo Ribnico (turizem) v prihodnje (iz 
spletne ankete) 

 

Posamezni predlogi in pogledi iz ankete, ki je vsebovala tudi več kvalitativnih vprašanj o predlogih 
za krepitev privlačnosti za različne ciljne segmente in ponudila prostor za predloge projektnih idej, 
so smiselno upoštevani tako v strateškem kot akcijskem načrtu v nadaljevnaju.  

Vsi izsledki ankete (ki je bila opravljena v orodju 1ka) so na voljo pri Občini Ribnica in 
Rokodelskem centru Ribnica. 
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2. KLJUČNE UGOTOVITVE ANALIZE IN 
IZZIVI 

 

2.1 SWOT analiza občine Ribnica z vidika turizma 

Na podlagi analize je v obliki SWOT analize povzetih po 7 ključnih notranjih prednosti in slabosti 
ter po 7 zunanjih priložnosti in nevarnosti za razvoj turizma v Ribnici. V strategiji želimo prednosti 
ohranjati in še krepiti, slabosti odpravljati, priložnosti izkoriščati in zmanjšati vpliv nevarnosti.   

Tabela 6: SWOT analiza razvoja turizma v občini Ribnica 

PREDNOSTI 
= Ohranjamo in 

krepimo 

SLABOSTI 
= Odpravljamo 

PRILOŽNOSTI  
= Izkoriščamo 

NEVARNOSTI   
= Zmanjšujemo  

vpliv 
1 
Edinstvena suhorobarska 
in lončarska dediščina, s 
kakovostno prezentacijo 
2 
Ohranjena narava in 
urejena kulturna krajina  
3 
Profil varne, zelene in 
urejene destinacije – 
mirno naravno, urejeno in 
tradicionalno podeželsko 
okolje s privlačno 
kombinacijo starega 
mestnega jedra in vaških 
jeder ter narave oziroma 
podeželja 
4 
Občina Ribnica kot močen 
in angažiran razvojni 
partner, društva in RCR 
5 
Ponovno vzpostavljena 
železniška povezava 
Ljubljana – Kočevje  
5 
Večnamenska športna, 
kulturna in turistična ter 
pohodniška infrastruktura 

7 
Logične produktne 
navezave in strateški 
tokovi do sosednjih 
destinacij v LAS regiji od 
Turjaka do Kolpe   

 

1 
Ni turistične tradicije 
2 
Zelo omejena ponudba 
(nastanitve, gostinska 
ponudba, doživetja, 
aktivnosti v naravi) 
3 
V preteklih letih ni bilo 
aktivne razvojne politike 
na področju turizma, 
zaostanek v regiji 
4 
Zelo ozko pozicioniranje in 
prepoznavnost Ribnice kot 
središča suhe robe 
5 
Imidž izletniške destinacije 
5 
Ni močnih turističnih 
ponudnikov, ki bi bili 
pospeševalci razvoja in 
aktivno prisotni na trgu 

7 
Turizem na območju še ne 
prinaša vidnih finančnih 
učinkov 

1 
Izpostaviti Ribnico kot 
sodoben (osrednji) center 
slovenskega rokodelstva 
2 
Priložnosti za turistično 
manj prepoznavna 
območja (trend stran od 
množic, v smeri manjših 
butičnih, varnih in dobro 
upravljanih destinacij) 
3 
Razvojna sredstva EU in 
RS za zeleni in digitalni 
prehod  
4 
Nove vloge destinacijskih 
zavodov, širše 
razumevanje turizma in s 
tem večje medsektorske 
povezave in sinergije 
5 
Aktivnejše povezave in 
sodelovanje v (LAS) regiji 
od Turjaka do Kolpe 
6 
Aktiviranje zasebnega 
kapitala za vstop v 
panogo 
7 
Aktivnejša navezana po 
vertikali na krovno raven 
slovenskega turizma  
 
 

1 
Prevelika odvisnost od 
javnih sredstev in 
aktivnosti Občine Ribnica 
2 
Povečani pritiski na 
prostor – dnevni 
sprehajalci/pohodniki, 
promet, motenje miru v 
vaseh 
3 
Neprepoznavanje 
perspektive v turizmu in 
kmetijstvu, sploh s strani 
mladih 
4 
Pritisk pozidave na prostor 
in kmetijska zemljišča, 
izguba identitete 
5 
Globalna tveganja: 
podnebne spremembe, 
epidemije, recesija 
(zaostanki v investicijah v 
turizem) 
6 
Ob ne-trajnosti rasti 
ogrožena kakovost 
bivanja lokalnega 
prebivalstva 

7 
Pomanjkanje inovativnih 
in sodobnih pristopov k 
prezentaciji rokodelstva  
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V nadaljevanju je podana še SWOT analiza makro destinacije Ljubljana & Osrednja Slovenija, v katero 
spada Ribnica, s ciljem boljšega in širšega razumevanja priložnosti za Ribnico. Makro destinacijo 
zaznamuje izrazita dualnost – na eni strani Ljubljana kot prestolnica in na vseh področjih najbolj razvita 
in organizirana turistična destinacija, na drugi strani majhne destinacije, ki so šele na začetku 
destinacijskega razvoja. Manjka osmišljen ter tako trženjsko kot mobilnostno povezan skupni produkt te 
makro destinacije – ki teče po liniji strateške povezave od Ljubljane do Kolpe.  

Tabela 7: SWOT analiza makro destinacije Ljubljana & Osrednja Slovenija  

PREDNOSTI (S) SLABOSTI (W) 
1. Prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot središča 

makro destinacije in glavnega mesta z močno 
prisotnostjo na tujih trgih 

2. Prometno stičišče Slovenije z avtocestnim in 
železniškim križem ter letališčem – makro 
destinacija kot izhodiščna za odkrivanje celotne 
Slovenije 

3. Razvitost Ljubljane kot turistične destinacije v 
produktnem smislu 

4. Nekaj vzhajajočih vodilnih destinacij (Kočevsko, 
Bela krajina, Idrija, Škofja Loka, Cerklje, Kamnik), 
ki so pripravljene vlagati v turizem 

5. UNESCO dediščina (kočevski gozdovi, Idrija, 
Škofja Loka,  Plečnik, koliščarji) 

6. Etnološka in etnična raznolikost prebivalstva 
7. Preplet urbanega in podeželskega turizma, lahko 

dostopen iz prestolnice 
8. Manjša sezonskost obiska v Ljubljani v primerjavi z 

drugimi destinacijami 
9. Velika zavezanost večine vodilnih destinacij k 

razvoju trajnostnega turizma 
10. Majhno število občin in geografsko večje občine 

olajšujejo odločanje in sodelovanje na območju 

1. Slaba prometna povezanost znotraj makro 
destinacije in slaba dostopnost nekaterih 
destinacij z javnim potniškim prometom 

2. Pomanjkanje kakovostnih nastanitvenih kapacitet 
izven Ljubljane 

3. Nizka kupna moč lokalnega prebivalstva v 
oddaljenejših delih destinacije in s tem otežen 
razvoj storitvenih dejavnosti 

4. Del makro destinacije turizma ne prepozna kot 
perspektivno gospodarsko panogo – prevelika 
odvisnost od javnih sredstev 

5. Slabo razvita ali nekakovostna turistična 
infrastruktura v pretežnem delu izven prestolnice 

6. Razdrobljenost turistične ponudbe izven 
Ljubljane in pomanjkanje horizontalnega 
povezovanja ponudbe 

7. Slabe letalske povezave 
8. Slabša splošna urejenost okolice, naselij in 

kulturne krajine v odročnejših delih  
9. Raznolika in nejasno oblikovana identiteta (Alpe, 

UNESCO mesta, najbolj gozdnati predel, 
podeželsko okolje …) 

10. Ni vzpostavljenega produkta touringa (ki bi 
smiselno povezal območje in sledil logiki 
strateških tokov) 

PRILOŽNOSTI (O) NEVARNOSTI (T) 
1. Izboljšanje trajnostne mobilnosti in prometne 

dostopnosti vseh delov z javnim potniškim 
prometom destinacije ter izkoristiti dobro 
povezanost njenega središča 

2. Nadaljnje utrjevanje Ljubljane kot vodilne in 
ustvarjalne mestne destinacije trajnostnega 
življenjskega sloga 

3. Neizkoriščen potencial ljudske kulture za tržne 
namene  

4. Preusmeritev toka turistov na manj obremenjena 
območja, možnost enodnevnih izletov iz Ljubljane 

5. Optimizacija organiziranosti – relacije med regijo 
Osrednja Slovenija (Ljubljana in 25 občin 
osrednjeslovenske regije) in MD LJ & OS 

6. Izkoriščanje tranzitne lege med Srednjo Evropo in 
Jadranom 

7. Utrditev pozicije regije, kjer je narava in avtentična 
doživetja preprosto dostopna iz prestolnice 

8. Veliko prostora za razvoj turizma v manj razvitih in 
nerazvitih delih destinacije (Notranjska, Suha 
krajina) 

9. Revitalizacija degradiranih mestnih središč in 
povečanje kakovostnih in trajnostno orientiranih 

1. Nezainteresiranost prebivalcev za vlaganje v 
turizem in delo v turizmu 

2. Centralizacija turistične ponudbe le na Ljubljano. 
3. Gentrifikacija in prekomerni turizem (Ljubljana).  
4. Sezonskost ponudbe izven Ljubljane 
5. Pomanjkanje zavez lokalnih skupnosti izven 

Ljubljane k razvoju turizma in s tem nestabilnost 
financiranja naložb v infrastrukturo in nestabilnost 
financiranja destinacijskih organizacij 

6. Nadaljnje zmanjševanje prometne dostopnosti 
delov regije z javnimi potniškim prometom. 

7. Neodstranitev tehničnih ovir in militarizacija meje 
z republiko Hrvaško 

8. Poslabšanje stanja okolja zaradi občutljivost 
kraškega sveta na prekomerno onesnaževanje s 
strani industrije in intenzivnega kmetijstva           

9. Povečevanje razvojnih razlik znotraj območja 
10. Nekakovostni posegi v prostor 
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nastanitvenih kapacitet z razpršenimi hoteli 
(spodbujanje brown-field investicij) 

10. Predvsem v turistično manj razvitih občinah boljša 
priprava prostorskih aktov in omogočanje »green-
field« investicij 

 

2.2 Pregled ključnih ugotovitev in povzetek v obliki razvojno-
trženjskih izzivov, ki jih naslavljamo v strategiji 

2.2.1 Povzetek ugotovitev – kje smo, na hitro 
 

1. TEMELJNE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI: 
Ribnica je upravno, gospodarsko in kulturno središče 
občine Ribnica, za katero se glede na lego med 
dvema kraškima planotama Malo in Veliko goro 
smiselno in priročno uporablja tudi beseda Ribniška 
dolina.  

2. LEGA IN DOSTOPNOST: Ribnica je s cestno in 
železniško povezavo navezana na relacijo Ljubljana 
– Kočevje in je del strateških tokov od Ljubljane preko 
Turjaka do Kolpe. Hkrati ima cestne povezave s 
Cerknico oziroma celotno destinacijo Zeleni kras. Za 
povečanje dostopnosti in s tem turistične privlačnosti 
je izrednega pomena ponovno vzpostavljena 
železniška povezava Ljubljana – Kočevje.  

3. GOSPODARSTVO: Gospodarstvo občine Ribnica 
v zadnjih 10 letih raste, a še vedno zaostaja za 
povprečjem regije (Jugovzhodne Slovenije) in 
Slovenije. Temeljni panogi sta lesna in kovinsko 
predelovalna industrija, turizem še ne predstavlja 
vidnejše pozicije in panoge. Vse več uspešnih 
podjetij vidi interes, da nepremičnine v svoji lasti 
nameni za potrebe turizma. 

4. KMETIJSTVO: Kmetijstvo na območju občine 
Ribnica je velikega pomena, a v upadu. Zanj je 
značilna velika razdrobljenost površin, nosilci 
kmetijstva so starejši, interesa za dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah pa je malo. Potrebno je 
okrepiti povezave med kmetijstvom in turizmom – 
turizem v funkciji dodajanja vrednosti lokalni 
ekonomiji.   

5. POZICIJA IN POTENCIAL TURIZMA: Turizem v 
Ribnici trenutno velja za neizkoriščeno priložnost. 
Ribnica podobno kot drugi kraji v LAS regiji nima 
turistične tradicije, a se s podporo javnega sektorja 
(Občine) podaja jasno sporočilo, da je turizem 
pomembna perspektiva na območju – tako z vidika 
novih delovnih mest, perspektive za mlade, krepitve 
kmetijstva s pomočjo dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah, pospeševanja trajnostnega razvoja, 
dodajanja vrednosti lokalni ekonomiji, pa tudi kot 
pospeševalec urejenosti okolja in vzpostavljanja  

 

 

javne infrastrukture, ki jo prvenstveno koristijo 
domačini. 

6. PROSTORSKA POLITIKA: Občina Ribnica ima 
jasno opredeljeno politiko in rabo prostora za potrebe 
turizma (in rekreacije) v Občinskem prostorskem 
načrtu in si aktivno prizadeva za podporo umeščanju 
iniciativ s strani zasebnih ponudnikov. 

7. RAZVOJNA FAZA RIBNICE KOT DESTINACIJE: 
Ribnica kot turistična destinacija je šele v začetni 
razvojni fazi – med fazo »odkrivanja« in fazo »rasti in 
sodelovanja«. Temeljni namen skupne destinacijske 
strategije je pospešitev razvoja ponudbe kot tudi 
sodelovanja in skupne destinacijske pripadnosti. 

8. TURISTIČNA REGIJA IN STATUS VODILNE 
DESTINACIJE: Ribnica po novi organiziranosti 
slovenskega turizma (kot jo je opredelila zadnja 
strategija slovenskega turizma 2017–2021 spada v 
makro destinacijo Ljubljana & Osrednja Slovenija, 
vendar nima statusa »vodilne destinacije« – zaradi 
tega nima direktne informacijske in promocijske 
povezave po vertikali (do STO) in ni upravičena do 
razvojnih in promocijskih sredstev. Prav tako na 
krovni ravni ni prisotna preko produktnih povezav. 
Regijskega sodelovanja v okviru LAS regiji ni. 
Ribnica je trenutno kot destinacija še prešibka in zato 
»nevidna« na krovni ravni slovenskega turizma.  

9. OBSEG IN STRUKTURA NASTANITVENE 
PONUDBE: Nastanitvena ponudba v Ribnici je v prvi 
vrsti zelo omejena glede števila (v občini Ribnica je v 
letu 2020 na voljo 136 ležišč) in raznovrstnosti 
(prevladujejo 3*, ni hotela, kampa, glampinga), a 
trenutno identificirana zasebna vlaganja so 
spodbudna in gredo v smeri butičnosti.   

10. GOSTINSKA PONUDBA: Podobno kot v vseh 
slovenskih turističnih destinacijah v Ribnici manjka 
dovolj (kar se tiče obsega), pa tudi kakovostne, 
lokalne oziroma avtentične in raznovrstne gostinske 
ponudbe. 

11. KULTURA in ROKODELSTVO: Ribnico oziroma 
širše območje Ribniške doline odlikujejo stoletja 
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neprekinjene tradicije in živost rokodelstva 
(suhorobarstvo in lončarstvo) – ki je identificirano kot 
temeljna razlikovalna identiteta Ribnice, na kateri je 
potrebno graditi, vendar posodobiti in digitalizirati 
pristope in prezentirati to edinstvenost ne zgolj skozi 
»izdelke«, temveč širšo identiteto prostora in ljudi. 
Rokodelstvo je zadnja leta kakovostno prezentirano 
v okviru Rokodelskega centra Ribnica, potrebno pa 
je okrepiti in kakovostno nadgraditi doživetja 
rokodelstva na »terenu« in jih spojiti s produkti v 
vzponu, kot je gastronomija.   

12. NARAVA in NARAVNE VREDNOTE: Ribnica je 
bolj kot po naravi prepoznavna po suhorobarski 
tradiciji. Ima lepo urejeno kulturno krajino, širne 
gozdove, zaokroženo veduto Male in Velike gore, 
vendar pa nima izstopajočih naravnih točk oziroma 
vrednot, ki bi ustvarjale prepoznavnost in motiv za 
prihod – izreden potencial pa daje za aktivnosti in 
doživetja v naravi.  

13. ŠPORT in PONUDBA AKTIVNOSTI V NARAVI 
(OUTDOOR): Ribnica je šele na začetku 
vzpostavljanja turistične infrastrukture za izvajanje 
aktivnosti v naravi (vzpostavljenih, a še ne v celoti 
označenih je nekaj poti za pohodništvo in 
kolesarjenje). Izdelani sta projektni nalogi za dva 
odseka državnih kolesarskih poti. Opazovanje divjih 

živali kot turistični produkt predstavlja potencial, a še 
ni vzpostavljeno. 

14. DRUGA PONUDBA: V okviru druge ponudbe 
izstopa produkt čarovništva – ki že danes deluje na 
ravni dobro obiskane razstave v Muzeju Ribnica, 
predstavlja pa velik potencial za dobro premišljeno 
programsko nadgradnjo. 

15. TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE: Občina 
Ribnica s 3.800 prenočitvami trenutno ne predstavlja 
vidnejšega akterja v Sloveniji, v regiji od Turjaka do 
Kolpe pa ima trenutno 8,5-odstotni delež. 

16. ORGANIZIRANOST TURIZMA IN 
PARTNERSTVA: Vzpostavitev enote turizma v 
okviru Rokodelskega centra Ribnica je bil pomemben 
korak k krepitvi pozicije turizma v okviru javne 
organiziranosti v občini Ribnica, vendar pa enota še 
ne deluje po principih destinacijskih management 
organizacij (DMO), tako ne v smislu opredeljenih 
nalog kot tudi ne kadrovske in finančne pokritosti.  

17. DESTINACIJSKA ZNAMKA: Skupna 
destinacijska znamka Ribnice kot turistične 
destinacije je nova in še ne uveljavljena (niti med 
notranjimi deležniki kot tudi ne na trgu). Odprta so še 
vprašanja, ali se naj destinacija predstavlja pod 
imenom Ribnica, Ribniška dolina ali Ribniško.  

 

VISOKA STOPNJA STRINJANJA O TEM, KAKŠEN TURIZEM ŽELIMO 

= Spletne ankete, večinsko izpolnjene s strani prebivalcev, kažejo na enoten 
pogled o zeleni butičnosti in turizmu, ki je generator vrednosti lokalne 

ekonomije, prav takšno je tudi mnenje Strateške skupine. 
Če bi poskušali povzeti tako pogled iz spletnih anket kot mnenja strateške skupine lahko 
suvereno zapisali, da so pridobljeni pogledi zelo usklajeni in podpirajo naslednji dve temeljni 
usmeritvi. 

V Ribnici si želimo turizem, ki je butičen (ki sledi principom višje kakovosti, bolj osebnega 
pristopa, manjšega obsega in večje vrednosti za ponudnike in celotno skupnost – in ne zgolj 
dnevnega turizma v naravi, ki obremenjuje ceste in za sabo pušča smeti), zelen (takšen, ki je 
odgovoren, trajnosten in uravnotežen) in ki je generator vrednosti za lokalno ekonomijo (krepitev 
manjših nastanitev, kratke dobavne verige, turizem v funkciji spodbujanja oživljanja podeželja). 

Drugič, glede produktnega koncepta na ravni Ribnica pa gre za izkoriščanje edinstvene 
rokodelske dediščine, ki je temeljna razlikovalna identiteta, vendar tem vsebinam za večjo 
privlačnost destinacije in uspešno nagovarjanje jasnih ciljnih segmentov dodajamo ponudbo 
aktivnosti in doživetja v naravi (kolesarjenje, pohodništvo, z izjemnimi razgledi in 
zgodbami preteklosti), pa tudi več nišnih produktov (npr. ribolov, lov, čarovništvo z 
navezavami na zeliščarstvo). 

Za okrepitev konkurenčnosti se je potrdilo, da je temeljnega pomena okrepitev nastanitvene in 
gostinske ponudbe – le tako se bo lahko območje profiliralo kot stacionarna (in ne izletniška) 
destinacija, turizem pa kot panoga, ki lahko prinese priložnost za območje, sploh za mlade.  
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2.2.2 Pretvorba ugotovitev v izzive Ribnice, ki jih naslavljamo v strategiji 
 

Najprej povzemamo izzive slovenskega turizma, kot jih je opredelil predlog nove krovne 
strategije slovenskega turizma STRST 2022–2028: 

1-Ponudba zaostaja za obljubo zelene butične Slovenije ‖ 2-Nizka dodana vrednost ‖ 3-Kadri (obseg, 
kompetence, pogoji) ‖ 4-Učinkovitost upravljanja (na destinacijski in podjetniški ravni) in prešibko 

podatkovno podprto odločanje ‖ 5-Odvisnost turizma od drugih dejavnosti (povezovanje in sinergije 
znotraj panoge in med sektorji) ‖ 6-Konflikti turizem-okolje-prebivalci (koncentracija, intenziteta, 

nosilna zmogljivost) ‖ 7-Slovenija zelo omejeno nagovarja zahtevnejše segmente in ciljno trži izven 
poletja ‖ 8-Sezonskost ‖ 9-Pomanjkanje avtentičnih (kulturnih) elementov v turistični ponudbi in podobi 

(ambient Slovenije) ‖ 10-Trendi v novi normalnosti ‖ 11-Zaostajanje v mednarodni konkurenčnosti ‖ 
12-Podnebna in druga globalna tveganja 

V nadaljevanju so na osnovi ključnih ugotovitev izpostavljeni ključni razvojno-trženjski 
izzivi Ribnice, ki jih naslavljamo v novem strateškem obdobju. 

1:
 MAJHEN OBSEG TURISTIČNE PONUDBE, ZARADI KATEREGA JE 

RIBNICA PREDVSEM IZLETNIŠKA DESTINACIJA.                           

Za okrepitev turizma in Ribnice kot turistične destinacije je temeljni izziv 
okrepitev ponudbe (nastanitve, gostinska ponudba, dopolnilna turistična 
ponudba) ter nadaljnja krepitev/nadgradnja/vzpostavitev produktov, kot so 
rokodelstvo, aktivnosti v naravi, doživetja v naravi –  tako glede obsega, 
raznovrstnosti, izboljšanja kakovosti oziroma butičnosti, doživljajskosti, trajnosti 
in digitalizacije.  

► POTREBNO OKREPITI (PREMIUM) PONUDBO IN RIBNICO 
RAZVIJATI KOT AVTENTIČNO ZELENO BUTIČNO DESTINACIJO, 
TUDI ZA VEČ DNI, VSE LETO. 

2:
 

RIBNICA IZVEN PREPOZNAVNOSTI (VEČINOMA V SLOVENIJI) PO 
SUHOROBARSKI DEDIŠČINI NIMA JASNE OBLJUBE, KAJ PONUJA.  

Ribnica je v Sloveniji močno zasidrana in prepoznavna po suhi robi, medtem ko 
glede na svoje začetke razvoja kot turistične destinacije izven te identitete ne 
ponuja jasnih asociacij, kaj je mogoče tu videti in doživeti. Nima izstopajočih 
ikon naravnih vrednot ali točk kulturne dediščine – a urejeno mestno jedro in vas 
Hrovačo z ohranjeno tradicionalno arhitekturo, produkti izven rokodelske 
dediščine še šele vzpostavljajo, nekaj ponudnikov v občini pa dokazuje, da 
izstopajoče zgodbe premium kakovosti pomembno pripomorejo k gradnji 
prepoznavnosti in obiska. Temeljni izziv je jasna opredelitev identitete (ki 
zahteva tudi dobro in enotno ubeseditev), pretvorjene v znamko z jasno obljubo, 
osredotočeno delo na nadgrajevanju ponudbe in produktni koncept, ki bo 
ponudil motiv in vrednost za jasne ciljne segmente.  

► SKOZI MOČNO ZNAMKO POTREBNO ZGRADITI JASNO 
TRŽENJSKO POZICIJO IN OBLJUBO, KAJ RIBNICA PONUJA/KAJ JE 
TUKAJ MOGOČE DOŽIVETI IN CILJNO NAGOVORITI IZBRANE 
TRŽNE SEGMENTE. 
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3:
 SUHOROBARSTVO KOT TEMELJNA RAZLIKOVALNA IDENTITETA 

RIBNICE JE KAKOVOSTNO, VENDAR NE IZSTOPAJOČE 
PREZENTIRANO. 

Trenutno je suhorobarstvo predstavljeno kot etnografska posebnost in kot 
izdelek, čeprav je v Ribniški dolino suhorobarstvo mnogo več – je način 
življenja, v tesnem stiku z naravo, z veliko iznajdljivostjo, podjetniško žilico in 
hudomušnostjo, ki dela ta del Slovenije res edinstven. Občina ima vzpostavljeno 
kakovostno temeljno ponudbo in Rokodelski center Ribnica kot pomemben 
center pospeševanja razvoja in prezentacije te dediščine, a ostaja veliko 
prostora za nadgradnje. Za izstopanje in preboj so nujne nadgradnje. 

► POTREBA PO INOVATIVNIH MODELIH, SODOBNIH PRISTOPIH, 
SPAJANJU TRADICIJE IN SODOBNOSTI, SUHOROBARSTVA IN 
LONČARSTVA Z GASTRONOMIJO … 

4:
 

RIBNICA TRENUTNO NI PRISOTNA IN NI VIDNA NA KROVNI RAVNI 
SLOVENSKEGA TURIZMA. 

Ribnica še ni aktivno pristopila k pospeševanju trajnostnih poslovnih modelov in 
ponudbe v turizmu (kot je Zelena shema slovenskega turizma oziroma znamka 
Slovenia Green), prav tako še ne pospešuje kakovosti preko jasnih standardov, 
kot jih ponujajo platforme lokalnih znamk kakovosti (pr. »Izvorno slovensko«). 
Ker izven rokodelske dediščine ni produktno profilirana, ni članica raznih 
produktnih združenj, zaradi majhnega števila prenočitev nima statusa »vodilne 
destinacije« in se trenutno še produktno oziroma trženjsko ne povezuje v regiji 
ali po vertikali do krovne ravni Slovenije kot turistične destinacije. 

► POTREBA PO OKREPITVI POVEZAV, VZPOSTAVITVI OZIROMA 
PRIDRUŽITVI VEČ RAZVOJNIM PLATFORMAM: ZNAMKA 
KAKOVOSTI, SLOVENIA GREEN, ZGODOVINSKA MESTA 
SLOVENIJE, KREPITEV POZICIJE KOT ROKODELSKEGA SREDIŠČA 
SLOVENIJE, POVEZAVE V LAS REGIJI. 

5:
 

RIBNICA IMA VSE, KAR JE DANES CENJENO IN V TRENDU, A 
TURIZEM JE V OBČINI NEIZKORIŠČENA PRILOŽNOST. 

Ribnica se nahaja šele na začetku profiliranja kot turistična destinacija, a kljub 
svoji omejeni ponudbi dokazuje, da ima turizem perspektivo. Ima edinstveno 
dediščino, je kljub slabi cestni povezavi (toda oživljeni železniški!) dobro 
pozicionirana vzdolž strateškega toka od Ljubljane preko Turjaka do Kolpe, je 
stran od množic, v naravi, ima privlačen preplet kulture in nature, ima varno in 
urejeno podeželsko okolje … Ima vse, a do sedaj še ni aktivno pristopila k 
valorizaciji vseh danosti. Občina Ribnica želi v novem strateškem obdobju bolj 
aktivno in ambiciozno usmeriti in podpreti razvoj turizma. 

► POTREBEN POSPEŠEN IN USMERJEN RAZVOJ JAVNE 
TURISTIČNE INFRASTRUKTURE IN NADGRADNJA PRODUKTOV, KI 
BODO IZKORISTILI DANOST, POZICIJO IN POVEZAVE TER RIBNICO  
POZICIONIRALI KOT ZELENO BUTIČNO DESTINACIJO ZA 
SODOBNEGA ISKALCA AVTENTIČNIH ZGODB, ODDIHA IN 
NAVDIHA, TURIZEM PA KOT VIDNO PANOGO V OBČINI. 
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2.3 Kako se pri strategiji navezujemo na izzive in usmeritve 
nove krovne strategije slovenskega turizma  

Preteklo strateško obdobje v slovenskem turizmu je pokazalo, kako pomembno je, da imamo 
sektorsko usklajene politike – od krovne ravni navzdol do destinacij in ponudnikov. 
Slovenskemu turizmu je zagotovo uspelo poosebiti ključno razvojno usmeritev Slovenije kot 
zelene butične destinacije, ki gradi na privlačnih doživetjih, a v novem strateškem obdobju bo 
potrebno odpraviti identificirane vrzeli (ki smo jih povzeli v poglavju 1.9). 

Ključni izziv slovenskega turizma bo iskanje primernega ravnotežja med okrevanjem 
panoge, zapolnjevanjem izpostavljenih vrzeli iz pretekle strategije (ki je večinoma na 
ponudbeni strani) in pripravo celotnega slovenskega turističnega okolja na dolgoročno bolj 
odporno, bolj trajnostno in k višji dodani vrednosti usmerjeno delovanje. 

Evalvacija (MGRT, 2021) je nakazala 10 nujnih VSEBINSKIH USMERITEV v novi strategiji 
in prihodnjih turističnih politikah, ki jih bomo upoštevali pri pripravi strategije turizma za 
Ribnico (v modri barvni nakazujemo principe delovanja za Ribnico): 

1. TRAJNOSTNA USMERITEV NAJ OSTANE KLJUČNA AGENDA SLOVENSKEGA TURIZMA, 
zato je treba dodelati obstoječo platformo in jo dosledno udejanjati v praksi, tako v turizmu kot v 
drugih politikah. => Trajnost mora postati temeljna razvojna paradigma za Ribnico – ne samo 
turizma, temveč celotnega delovanja občine; pri čemer je lahko turizem vodja. Prvi korak mora 
biti vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma, ki postane temeljna trajnostna platforma za vse 
aktivnosti na področju trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva v turizmu in širše. Hkrati 
ga velja v razumevanju nadgraditi – v regenerativni turizem: turizem v Ribnici razvijati ne zgolj na 
trajnosten, temveč na regenerativni način; razumeti ga več kot trajnostnega – od minimiziranja 
negativnih vplivov turizma in uravnavanja okoljskih, družbenih in ekonomskih vplivov k razvoju 
turizma na regenerativni način, ki prinaša NETO (pozitivne) vrednosti za vse: komercialne in 
nekomercialne gostitelje, okolje in naravo ter lokalno skupnost. Ta pristop je še posebej 
pomemben v ‚novi normalnosti‘, ki je pokazala, da dosedanji razvojni poslovni modeli niso vzdržni 
na dolgi rok. 

2. KAKOVOSTI MORAMO DATI ABSOLUTNO PREDNOST PRED KOLIČINO, zato naj se na 
vseh ravneh in področjih delovanja, tako v podjetjih kot v destinacijah ter pri dodeljevanju 
spodbud prednostno podpira prehod v višjo kakovost in višjo dodano vrednost (nastanitev, 
urejanje prostora, destinacij, produktov, doživetij). => Poleg spodbujanja obsega ponudbe (v 
zasebnem sektorju nastanitvene in gostinske ponudbe ter druge dopolnilne ponudbe, preko 
javnega delovanja pa nadgradnja javne turistične infrastrukture, pospeševanje ponudbe in 
povezovanje posameznih gradnikov ponudbe v doživetja) je potrebno na ravni Ribnice aktivno 
usmerjati celotno verigo vrednosti v smeri višje kakovosti, trajnosti, avtentičnosti, digitalizacije, 
doživljajskosti, lokalnega karakterja in osebnega pristopa (= zelene butičnosti).  

3. DESTINACIJSKI MANAGEMENT je potrebno ohraniti in okrepiti, še zlasti njegovo razvojno-
upravljavsko funkcijo ter vertikalno in horizontalno sodelovanje na vseh ravneh. Le s trajnostno 
in kakovostno preobrazbo ter ustreznim upravljanjem bomo sistemsko obvladovali in bolje 
usmerjali turistični razvoj, turistične tokove in ustvarjali trajnostne koristi za ponudnike, domače 
prebivalstvo in turiste. => Ribnica prehaja od izvajanja promocije in posameznih turističnih 
projektov k krepitvi in postopni profesionalizaciji funkcije destinacijskega upravljanja. 

4. TRŽENJE naj posveti večjo pozornost razvoju produktov (tudi z vidika uravnavanja sezonskosti),  
bolj osredotočeni trženjski segmentaciji k zahtevnejšemu turistu visoke dodane vrednosti in 
posebnostim makro destinacij. Za krepitev odpornosti pristopiti k izgradnji neodvisnega javnega 
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nacionalnega oziroma EU rezervacijskega sistema (ali regulatorni omejitvi višine efektivnih 
provizij za OTA z direktivo EU), ohraniti domače tržišče in se do normalizacije razmer, osredotočiti 
na trdno jedro naših tradicionalnih evropskih trgov. => Ribnica bo velik poudarek dajala 
nadgradnji obstoječih produktov (rokodelstva) in razvoju novih, ki bodo izboljšali njeno privlačnost 
tudi za nekajdnevni oddih. Poleg tega bo vzpostavila Ribnico skozi destinacijsko znamko z jasno 
obljubo, ki jo bodo uporabljali vsi turistični in s turizmom povezani ponudniki.  

5. FINANČNA SHEMA ZA PODPORO NALOŽBAM V TURIZEM, ki bo s kombinacijo nepovratnih 
in povratnih virov in usmerjanjem dodatnih zasebnih in javnih finančnih sredstev, prilagojenih 
slovenskim okoliščinam, podprla i) kakovostno in strukturno prestrukturiranje nastanitev, 
gostinske in druge spremljajoče turistične ponudbe, ii) nadgradnjo kritične javne in skupne 
turistične infrastrukture vodilih destinacij, iii) prilagoditev gorskih centrov podnebnim 
spremembam in iv) aktiviranje kulturne dediščine za namene trajnostnega turizma. => Skupaj 
učinkovito bomo iskali in izkoriščali finančne vire in ponudnike na območju usmerjali k večji 
trajnosti, kakovosti/butičnosti in digitalizaciji – saj bodo to temeljna merila uspeha na razpisih. 

6. ČLOVEŠKI VIRI SO OZKO GRLO RAZVOJA TURIZMA in ključni za doseganje višje kakovosti 
storitev in dodane vrednosti, zato je nujno revidirati sistem razvoja kadrov v turizmu po celotni 
vertikali in s posebno agendo promocije strokovnega in poklicnega dela in izobraževanja povrniti 
ugled poklicem v turizmu in gostinstvu. => Sistematično izvajanje programov izobraževanja za 
krepitev ključnih kompetenc turističnih in s turizmom povezanih ponudnikov – kot destinacija 
predvsem v segmentu manjših ponudnikov. 

7. PROMETNA DOSTOPNOST IN NOTRANJA POVEZLJIVOST SLOVENIJE ZA POTREBE 
TURIZMA z javnim potniškim prometom v kombinaciji z drugimi sodobnimi trajnostnimi načini 
mobilnosti morajo dobiti višjo prioriteto v turistični in prometni politiki in postati pomemben del 
medresorskega sodelovanja in spremljanja razvoja turizma v novem strateškem obdobju. => 
Notranja povezljivost destinacije (in učinkovite navezave na sosednje destinacije) po principih 
trajnostne mobilnosti je v novem strateškem obdobju visoko na agendi Občine; sploh s kolesarsko 
povezavo in večjo trženjsko valorizacijo ponovno vzpostavljene železniške povezave od Ljubljane 
do Kočevja. 

8. DIGITALIZACIJA naj bo celostna, povezuje naj vse obstoječe in nove informacijske, 
rezervacijske in statistično-podatkovne baze ter naj bo vodena s ciljem učinkovite podpore 
poslovanju, trženju, spremljanju, načrtovanju, upravljanju tokov in prihodnjem usmerjanju razvoja 
turizma. => Prihodnost bo zelena IN digitalna (!). Turizem se mora na področju digitalizacije 
učinkovito povezovati v celostne digitalne ekosisteme (in jih tudi sooblikovati), ob tem pa krepimo 
digitalne kompetence sektorja in digitalno trženje. 

9. SLOVENSKI TURISTIČNI HOLDING (STH) (visok delež države v lastništvu največjih gospodarskih družb 
na področju turizma, ki je bil naslovljen v prejšnjem strateškem obdobju),  še vedno ostaja nedokončan 
ukrep. Aktivnosti konsolidacije naložb države na tem področju z oblikovanjem STH v okviru Slovenskega 
Državnega Holdinga in razvojno naravnane postopne privatizacije je potrebno premišljeno pospešiti in 
dokončati s ciljem trajnostnih rešitev in povečanja notranje in zunanje konkurenčnosti slovenskega turizma. 

10. REGULATORNI OKVIR IN POSLOVNO OKOLJE bolje prilagoditi potrebam turizma (še posebej 
MSP), da bo konkurenčnejše in stroškovno učinkovitejše tako za obstoječa podjetja kot tudi 
privlačno za vlaganja v turistične zmogljivosti višje dodane vrednosti in butičnega značaja.   
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Faza 2 
VIZIJA:                                   
Kaj želimo doseči 
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Faza 2 = VIZIJA: Kaj želimo doseči 
 

3. VIZIJA – KAKŠNO PRIHODNOST 
TURIZMA V RIBNICI ŽELIMO 

 

Razvojna vizija turizma Ribnice predstavlja dolgoročni pogled na želeno prihodnjo sliko Ribnice kot 
turistične destinacije in vloge turizma v širšem razvojnem okvirju občine. Navedena razvojna vizija vsem 
javnim ustanovam, občanom, podjetjem kot tudi investitorjem sporoča razvojno smer in pričakovane 
spremembe na področju turizma do leta 2028. Je ambiciozna in – kot pritiče vizijam – usmerjena v 
prihodnost, motivacijska, a hkrati osnovana na resursih, realnih temeljih in možnih vlaganjih s strani 
občine oziroma javnega sektorja. Njena ključna vloga je, da je usmerjena in jasno komunicira koncept 
turizma, ki ga želimo razvijati (izhodišča iz spletne ankete in razprav v okviru Strateške skupine so 
povzeta v poglavju 2.6). Vizija se smiselno naslanja tudi na usmeritve regije8, slovenskega turizma9 in 
politike Evropske unije. 

VIZIJA turizma Ribnica 2028 

Ribnica je  
pristna, zelena, butična,  
stacionarna destinacija 

za sodobnega iskalca avtentičnih zgodb, oddiha in navdiha. 

 

 
8 Vizija regije (RRP JVS 2021-2027): regija Jugovzhodna Slovenija je regija trajnostnega razvoja, ki v evropskem prostoru 
predstavlja kakovostno bivalno okolje s stabilnim in dolgoročnim sistemom ekonomske, družbene in okoljske vzdržnosti. 
9 Vizija Slovenije kot turistične destinacije (Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021): Slovenija je globalna 
zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi; skrajšano v 
Zelena butična destinacija za 5-zvezdična doživetja. Nova vizija za obdobje 2022–2028 pa je: »ZELENA BUTIČNOST. Manjši 
odtis. Večja vrednost za vse.« Nadgradnja vizije je odgovor na pomen širšega razumevanja turizma in vzpostavljanja ravnovesja 
in je usmerjena navznoter in ne na navzven (na tržno pozicijo). Ta pomemben vidik je pri Ribnici vključen v poslanstvu. 
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4. POSLANSTVO – ZAKAJ RAZVIJAMO 
TURIZEM IN KAJ NAS PRI TEM VODI 

 

Ker je Ribnica bolj na začetku razvoja, je vizijo 
opredelila bolj na način, da pojasnjuje koncept 
turizma, ki ga želi udejanjati (zelena butičnost 
in krepitev stacionarnega profila). V poslanstvo 
pa prinaša način delovanja, da bo ta razvoj 
uravnotežen in dolgoročno vzdržen.  

Zakaj? Zavedamo se, da je turizem 
gospodarska panoga, ki ima največji posredni 
vpliv na lokalno okolje ter da je pomemben 
pospeševalec ohranjanja okolja, varovanja 
narave, izboljšanja urejenosti okolja in 
kakovosti življenja za lokalne prebivalce – ko 
ga razvijamo s pravimi motivi in na pravi, 
uravnotežen in trajnosten način. Naša 

pomembna naloga je, da gledamo v 
prihodnost, se učimo od dobrih primerov praks 
in turizem upravljamo na način, da ne bo 
prinesel negativnih učinkov (gneča, negativni 
vplivi na okolje, zmanjšana kakovost življenja 
na območju …) ter zavzeto sledimo zastavljeni 
trajnostni viziji zelene butične Ribnice in 
turizma višje vrednosti.  

Le takšen turizem bo omogočal ravnovesje 
med lokalno skupnostjo (kakovost bivanja) in 
turizmom (obisk) in bo odporen tudi v 
nestabilnih časih ter v primeru prihodnjih 
kriznih situacij.  

 
POSLANSTVO turizma v Ribnici – kaj nas vodi   

Visoko kakovostni zeleni butični turizem, 
ki ustvarja vrednost za vse. 

 

 

Vrednote, ki nas vodijo pri našem delu: 

> Uravnoteženo in trajnostno (regenerativno) 
> Butično in zeleno 
> Tradicionalno in sodobno. 
> Personalizirano in avtentično. 
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5. STRATEŠKI CILJI  
 

Strategija sledim trem ključnim principom: 

Prvič: STRATEGIJA TRAJNOSTNE in DIGITALNE PREOBRAZBE 

Zakaj? Ker bo prihodnost zelena in digitalna, na vseh področjih delovanja. Občina 
Ribnica se zavezuje najvišjim standardom trajnostnega razvoja in turizem razvija na 
regenerativen način. Uvajamo digitalno transformacijo, pri čemer se turizem izven digitalnega 
marketinga (torej na področju celostne digitalne transformacije panoge) smiselno navezuje na 
proces digitalizacije na ravni celotne lokalne skupnosti.  

► Navezava na strateške razvojne cilje regije (RRP JV Slovenije) – TRAJNOSTNI RAZVOJ. 

Drugič: STRATEGIJA KAKOVOSTI in DODANE VREDNOSTI 

Občina Ribnica se zavezuje, da kakovost in dodano vrednost postavlja pred količino in 
k temu z vsem delovanjem usmerja vse deležnike. Strategija od vseh deležnikov – od 
Občine Ribnica, Rokodelskega centra Ribnica, podjetij in občanov terja zagotavljanje 
kakovosti in odličnosti v praksi, na ravni storitev, izdelkov, arhitekture, oblikovanja, urejenosti 
zunanjih površin in upravljanja prostora, komuniciranja itd. Brez udejanjanja visokih 
standardov kakovosti na vseh področij Ribnica ne more graditi pozicijo zelene butične 
destinacije.  

► Navezava na strateške razvojne cilje regije (RRP JV Slovenije) – KONKURENČNO 
GOSPODARSTVO. 

Tretjič: STRATEGIJA SODELOVALNEGA UPRAVLJANJA PROCESOV IN PROJEKTOV. 

Občina Ribnica ima sploh na področju turizma, ki je šele v vzponu, omejene vire in zato 
je še posebej pomembno pragmatično delovanje, ki združuje vse resurse, učinkovito 
organiziranje občinske uprave in zavodov, vključevanje ljudi, društev, študentov, kakor tudi 
medobčinskih, regionalnih in državnih služb. 

Četrtič: URAVNOTEŽEN RAZVOJ TURIZMA ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA  

Razvijamo uravnotežen butičen (visoko kakovosten) zelen turizem, ki ima v temeljih cilj 
zagotavljanje ravnotežja med obiskom in kakovostjo življenja. Skozi poslanstvo zagotavljamo, 
da turizem prinaša vrednost za vse – skrb za urejeno okolje, varstvo narave, urejen ambient 
krajev, vasi in kulturne krajine ter nove priložnosti za podjetnike in mlade. 

► Navezava na strateške razvojne cilje regije (RRP JV Slovenije) – KAKOVOST ŽIVLJENJA. 

 

Strateški cilji na področju turizma: 

Spodnja shema prikazuje strateške cilje na ravni vpliva – kaj želimo doseči, v razvojnem 
modelu pa so nato opredeljeni razvojni cilji (s čim in kako bomo dosegli spodnje strateške cilje). 
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Slika 9: Prikaz strateških ciljev 
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6. KLJUČNE TRŽENJSKO-POZICIJSKE 
OPREDELITVE  

 

6.1 Tržno pozicioniranje – kot kakšna destinacija želi biti 
Ribnica prepoznavna na trgu in za koga  

TRENUTNA POZICIJA – POVZETEK IZ ANALIZE  

Trenutno Ribnica še ni vzpostavljena kot zaokrožena destinacija prihoda, še manj kot profilirana 
stacionarna destinacija z jasno obljubo, kaj je tukaj mogoče doživeti. Še vedno ima prevladujoč profil 
izletniške destinacije, ki je prepoznavna kot: 

> Na domačem trgu kot dežela suhe robe ter tudi, vendar manj, po lončarstvu. Najbolj prepoznavna 
znamke je Ribniški semenj suhe robe in lončarstva; v Sloveniji izstopa še poznavanje Škrabčeve 
domačije. Glavni obiskovalci so šolske in druge organizirane skupine v Rokodelskem centru Ribnica 
in v Muzeju Ribnica na Ribniškem gradu ter dnevni rekreativni obiskovalci – predvsem pohodniške 
točke. 

> Na tujih trgih kljub večstoletni tradiciji rokodelstva ni prepoznavna po teh elementih – saj ni prisotna 
na trgih niti preko svojih trženjskih kanalov, kot tudi ne preko krovne promocije slovenskega turizma. 
Trenutno je še predvsem poslovna in tranzitna destinacija, ki pa jo počasi odkrivajo individualni 
obiskovalci, ki iščejo kakovostne butične zgodbe (kot sta npr. BioSing in Škrabčeva domačija). 

IZZIV 

> Zgraditi zaokroženo identiteto in zgodbo destinacije (ki je več kot zgolj suhorobarstvo in lončarstvo 
ali naštevanje posameznih adutov in točk obiska) – ki dinamično in privlačno komunicira 
edinstvenost tega območja. 

> Doseči, da obiskovalci začutijo, da suhorobarstvo ni zgolj etnografska posebnost, temveč način 
življenja na Ribniškem – ter si to želijo spoznati. 

> Suhorobarstvo in lončarstvo nadalje krepiti kot temeljno razlikovalno ponudbo, ob tem pa razviti 
drugo ponudbo, ki bo omogočila motiv za nekajdnevno bivanje (aktivnosti v naravi, doživetja narave 
– opazovanje divjih živali, gastronomija). 

> Bolje izkoristiti umeščenost destinacije ob povezavo od Ljubljane do Kolpe, vzpostaviti produktne 
povezave s sosednjimi destinacijami ter v pozicioniranju Ribnice jasno izpostaviti pozicijo, povezave 
in možnosti doživetij tudi izven Ribnice. 

> Ribnico, ki ima lepo ohranjeno staro mesto jedro (ki je z občinskim odlokom razglašeno za kulturni 
in zgodovinski spomenik) predstaviti tudi kot zgodovinsko mesto, ob boku drugih slovenskih 
zgodovinskih mest.  

Opredelitev TRŽNEGA POZICIONIRANJA RIBNICE – ciljna tržna pozicija 

Ribnica je sodobna, a izjemno avtentična, zelena butična destinacija za 
sodobne iskalce miru in pristnih lokalnih doživetij – stran od množic in 

utečenih turističnih tokov, a preprosto dosegljiva iz prestolnice. 

Izjemna rokodelska dediščina Since 1492,                                                                     
ki črpa navdih in bogastvo iz narave.  

Prostor, kjer ljudje že od nekaj živijo v ravnovesju z naravo.  
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V prvi shemi spodaj so prikazani vsi ključni elementi identitete (DNK) – ki so osnova za 
oblikovanje produktov/doživetij/ponudbe in znamke. 

V drugi shemi pa je povzeto: 

> V sredini ciljno tržno pozicijo Ribnice; 
> Na levi strani ključne IKONE, SIMBOLE in VEDUTE, ki gradijo prepoznavnost Ribnice; 
> Desno pa ključne DANAŠNJE GRADNIKE PONUDBE; 
> Dodana sta tudi vidika KARAKTER in DOSTOPNOST. 

 

Slika 10: Temeljni gradniki identitete Ribnice  

 

 

Slika 11: Elementi, ki so osnova za tržno pozicioniranje Ribnice kot turistične destinacije 
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RIBNICA KOT IZLETNIŠKA in vse bolj tudi STACIONARNA DESTINACIJA 

Ribnica ponuja 2 koncepta – 2 temeljna motiva prihoda, ki so prikazani v spodnji sliki, v 
tabeli v nadaljevanju pa je opredeljeno: 1-kdo prihaja, 2-s kakšnim motivom in 3-kaj je strategija 
za posamezni segment.  

Ciljni koncept Ribnice je zelena butična destinacija za nekajdnevno bivanje (spodaj 
koncept B), vendar se dela na obeh konceptih (tudi na Ribnici kot izletniški destinaciji), saj se 
ne izključujeta, temveč prvi pomaga k krepitvi drugega. 
 

Slika 12: Prikaz dveh pozicijskih vidikov Ribnice – 2 koncepta, ki ju Ribnica vzporedno razvija  

 
V spodnji shemi je koncept dodatno pojasnjen, produkti pa v naslednjem poglavju.  

Tabela 8: Dodatna pojasnila glede trženjskih konceptov  

Ribnica kot privlačna 
IZLETNIŠKA DESTINACIJA 

z edinstveno identiteto 
ZA DNEVNI / 

NEKAJURNI OBISK 
(kultura in narava) 

 

Ribnica kot nova, privlačna 
STACIONARNA 

ZELENA BUTIČNA DESTINACIJA 
ZA NEKAJ DNI 

(bivanje – oddih in raziskovanje kulture 
in narave Ribnice in širšega območja) 

 
= Destinacija za ODDIH in RAZISKOVANJE 

kulture in narave Ribnice in širšega območja 
KLJUČNI FAKTORJI USPEHA  
> Ključni razlikovalni element je privlačno in 

sodobno prezentirana rokodelska dediščina 
– nadaljnje nadgradnje produkta 

> Okrepitev gostinske ponudbe 
> Vlaganja v obnovo starega mestnega jedra 
> Ribnica kot članica Združenja zgodovinskih 

mest Slovenije – okrepljena prisotnost na 
krovni ravni in preko produkta KULTURA 

KLJUČNI FAKTORJI USPEHA  
> Pomemben element za večjo atraktivnost 

so: obseg in kakovost nastanitvene in 
gostinske ponudbe ter povezani in prodajni 
produkti – aktivnosti in doživetja  

> Povezave v regiji (nudenje doživetij izven 
mej Ribnice) in pozicioniranje Ribnice kot 
odlične destinacije za raziskovanje regije 
ter do Krasa (njen središčni položaj) 
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> Za povečanje atraktivnosti in razlikovalnosti 
destinacije ter okrepitev obiska je zelo 
potencialen nadgrajen produkt čarovništva 

KDO – ciljne skupine in trgu 
> Organizirane domače šolske in druge 

skupine 
> Domači gostje na aktivnem dnevnem izletu 

v naravi 
> Domače družine na izletu 
> Tuji gostje, ki bivajo v okoliških destinacijah 

ali v Ljubljani 
> Tuji gostje na touringu po slovenskih 

zgodovinskih mestih   
> Potencialen segment poslovnih skupin: 

incentive in team-building (slovenska 
podjetja) 

KDO – ciljne skupine in trgu 
> (Prevladujoči) tuji, ki Ribnica izberejo kot 

končno destinacijo za krajši oddih (naravno 
okolje, mir, stran od gneče, avtentičnost, 
možnosti za aktivni oddih) 

> Domači gostje, ki iščejo nove destinacije za 
krajši oddih  

 
 

MOTIV – PRODUKTI: 
 Doživetje rokodelske dediščine (v RCR ali 

pri rokodelcih) 
 Čarovništvo kot atraktivna (vendar 

tenkočutno in poglobljeno prezentirana) 
zgodba – ne zgolj za družine, otroke, tudi 
kot poglobljena zeliščarsko-permakulturna 
zgodba za skupine, pare 

 Aktivnost v naravi (outdoor) – aktiven dan v 
naravi, za bližnje goste, prebivalce 

 Ribnica kot prijetno, urejeno in ambientalno 
lepo zgodovinsko mesto 

MOTIV – PRODUKTI: 
 Oddih, sprostitev, spoznavanje novega 

okolja in kulture, uživanje ob dobri hrani 
 Doživetje rokodelske dediščine (v RCR ali 

pri rokodelcih) – da, vendar ne primarni 
 Aktivnosti v naravi (outdoor) 
 Doživetja narave (opazovanje medvedov, 

fotolov …) 
 Ribnica kot prijetno, urejeno in ambientalno 

lepo zgodovinsko mesto 

 
V spodnji shemi je nakazan želen premik v pozicioniranju oziroma profilu. 

Slika 13: Ciljni premik v pozicioniranju  Ribnice 
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6.2 Produktni koncept Ribnice 

6.2.1 Produktni koncept Ribnice: ključni produkti destinacije  
 

V okviru pričujoče strategije in novega strateškega obdobja dajemo produktnemu razvoju  
izredno velik poudarek, kar je tudi v skladu s paradigmo na ravni evropskih (in slovenskih) 
destinacij in ključnih vlog DMO-jev: od marketinga k managementu (kjer je razvoj ponudbe – 
delo na produktih in upravljanje obiska ključni fokus).  

Razvojno produktno delo je v novi strategiji opredeljeno kot eno temeljnih področij delovanja v 
prihodnjem obdobju, kar je v skladu s pričakovano usmeritvijo slovenskega turizma v 
prihodnjem strateškem obdobju:  

Nova strategija slovenskega turizma za obdobje 2022-2028 se usmerja v reševanje identificiranih izzivov z 
osredotočenjem na razvoj ponudbene strani slovenskega turizma s povečanjem kakovosti, izboljšanjem 
cenovne pozicije, uskladitvijo s principi in standardi trajnosti na vseh ravneh zasebne in javne ponudbe destinacij, 
razvojem človeških virov in povečanjem učinkovitosti in produktivnosti z digitalizacijo. 

V akcijskem načrtu je opredeljenih več konkretnih projektov za programsko, trženjsko, digitalno 
in/oziroma infrastrukturno nadgradnjo ključnih produktov kot tudi za razvoj novih. 

V nadaljevnaju je razložen in prikazan krovni produktni koncept  destinacije Ribnica, ki 
predstavi, kateri so ključni produktni sklopi: 

> Najprej z vidika, kaj Ribnica ponuja (kakšne vrste ponudbe, produktov, doživetij); 
> Nato pa še z vidika območij delovanja – tako imenovani trije krogi produktnega 

delovanja.  
 

Prvič: PRODUKTNI KONCEPT RIBNICE – z vidika, kaj Ribnica ponuja (kakšne vrste 
ponudbe, produktov, doživetij) 

TEMELJNI PRODUKT, 

ki gradi prepoznavnost in prispeva k razlikovalnosti Ribnice kot turistične destinacije, je 
njena izjemno bogata ROKODELSKA DEDIŠČINA                                          
(suhorobarstvo in lončarija – koncept Since 1492),  

ZA VEČJO PRIVLAČNOST IN KONKURENČNOST DESTINACIJE KOT STACIONARNE 
DESTINACIJE  

pa Ribnica krepi ponudbo AKTIVNOSTI V NARAVI (pohodništvo in kolesarjenje kot 
osrednja produkta) in DOŽIVETIJ V NARAVI (t.i. naravni turizem: opazovanje medveda in 

drugih divjih živali, polhanje in fotolov).  

Ponudbo kulture in nature POVEZUJE gastronomija, prireditve ter raziskovanje in 
doživetja v širši regiji (od Turjaka do Kolpe ter Krasa).  

Zelo POTENCIALNI PRODUKTI ZA PODROČJE SPECIALNIH INTERESOV                                
so manjše poslovne skupine, ki iščejo kreativno okolje za poslovna srečanja v bližini 

Ljubljane ter incentive in team-building programi (ki izhajajo iz rokodelske dediščine – 
programi finomehanike in ročnih spretnosti). Čarovništvo je poseben specializiran produkt, 

ki ima s programsko nadgradnjo in okrepitvijo na nove pod-produkte (zeliščarstvo, 
permakultura) velik potencial krepitve prepoznavnosti Ribnice in obiska. 
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KROVNA PRODUKTNA STRATEGIJA (ki pojasni odnose med produkti):  

Ribnica ponuja vrhunska doživetja izjemne rokodelske dediščine 
(suhorobarstvo in lončarstvo – Since 1492), ki jih komunikacijsko kreativno 

navezuje na izjemno naravno okolje Ribniške doline in povezuje z naravo (doživetji 
v naravi in aktivnosti v naravi) in gastronomijo. 

Tukaj so ljudje od nekdaj živeli v ravnovesju z naravo in iz nje odgovorno črpali 
bogastvo (les in glina) za izjemno rokodelsko dediščino, ki živi še danes.  

Zaradi trajnostnega ravnanja je ohranjeno prvinsko ravnovesje – in zato je v tem prostoru 
bogastvo gozdov in veliko divjih živali.  

 

Slika 14: Produktni koncept Ribnice kot turistične destinacije 

 

Za boljše razumevanje, kje je Ribnica danes na področju posameznih produktov in kaj je 
potrebno v prihodnje: 

> So opredeljeni produkti najprej umeščeni v BCG portfelijsko matriko10, ki nazorno 
prikaže njihovo pozicijo v Ribnici glede na rast trga (atraktivnost trga) in relativni tržni 
delež Ribnice v primerjavi s konkurenti. Ta matrika je dobra za hitro razumevanje, kje 
je destinacija na produktnem področju danes in kaj so potrebne strategije za prihodnje.  

> V nadaljevnaju pa je razložena strategija po produktih. 

  

 
10 Matrica BCG, ki jo je ustvarila skupina Boston Consulting Group, je znana tudi kot matrica Bostona ali rastnega 
deleža, in predstavlja okvir za analizo izdelkov glede na rast in tržni delež. Matrica se uporablja od leta 1968, da 
podjetjem pomaga spoznati, kateri izdelki jim najbolje pomagajo izkoristiti priložnosti za rast tržnega deleža. 
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PORTFELIJSKA MATRIKA DESTINACIJSKIH PRODUKTOV V RIBNICI 

Umestitev vseh obstoječih in potencialnih produktov v BCG matriko (razlaga v spodnji 
shemi)) pokaže, da ima Ribnica danes: 

> Veliko 'vprašajev' – produktov, ki delujejo na rastočem/atraktivnem trgu, vendar v Ribnici 
še niso vzpostavljeni oziroma so v povojih/na začetku razvoja. To so naslednji produkti: 

a. kolesarjenje in pohodništvo (že nekaj urejenih pohodniških in kolesarskih poti, vendar 
ponudba še ne deluje kot zaokrožen produkt, ki se trži); 

b. poslovni turizem; 
c. kot večinoma podporna ponudba tudi ponudba gastronomije; 
d. ni še vzpostavljenih produktov doživetij v naravi ter produkta lov in ribolov. 

Za okrepitev pozicije teh produktov so potrebna selektivna in dobro usmerjena vlaganja, tako v 
infrastrukturo kot programski del in trženje. 

> Produkt čarovništva je v spodnji matriki umeščen na mejo med 'vprašaji' in 'zvezdami' – 
saj je atraktiven produkt, ki v Sloveniji nima prave konkurence – in ima ob programski 
nadgradnji veliko potenciala, da postane zvezda. 

> 'Zvezd' (= produktov, ki bi delovali na atraktivnem/rastočem trgu in imeli v destinaciji v 
primerjavi s konkurenti močen relativni delež) v Ribnici ni. 

> Ponudba rokodelstva je trenutno edini produkt, ki ustvarja motiv prihoda (čeprav trenutno 
v veliki meri dnevnega in z relativno nizko potrošnjo s strani skupin) – in je zato v spodnji 
matriki opredeljen kot 'krava molznica' (desno spodaj). Deluje na manj atraktivnem trgu 
oziroma trgu z manjšim potencialom rasti, vendar pa ima v Sloveniji Ribnica zaradi močne 
in jasne suhorobarske identitete potencial, da to poveča tako pozicijski kot prodajni učinek. 

> Med produkte, ki delujejo na počasi rastočem trgu in nimajo močne pozicije (deleža, 
obsega) – to so 'psi', se uvršajo prireditve – še posebej krovna destinacijska prireditev 
Ribniški semenj suhe robe in lončarstva. Umestitev med 'pse' pomeni, da produkt zahteva 
vložke, posodobitve, sicer bo nadalje stagniral. 

Spodnja matrika je relativno klasični odsev stanja destinacije v začetku organiziranega in bolj aktivnega 
destinacijskega razvoja. Eno ključnih sporočil je to, da je potrebno okrepiti produktni razvoj, vendar pa 
mora biti le-ta zelo premišljen in usmerjen. 

 

Slika 15: Prikaz destinacijskih produktov Ribnice v BCG matriki (današnja pozicija) 
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6.2.2 Strategija za ključne produkte destinacije  
 

POZOR: Gre za razlago produktnega koncepta in strategije po posameznih produktih in ne za 
akcijski načrt aktivnosti (za projekte na področju razvoja ponudbe/produktov glej PODROČJE 
01 – Razvoj, Poglavje 7.1). 

Produktni sklop: »KULTURA« 
1-Rokodelstvo (suhorobarstvo in lončarstvo) 

2-Ribnica kot zgodovinsko mesto 
3-Čarovništvo 
4-Prireditve 

Gre za razvite, že vzpostavljene produkte,  
ki pa zahtevajo nadgradnjo (programsko, digitalno, trajnostno, kakovostno, doživljajsko) 

in okrepitev atraktivnosti za nove ciljne skupine 
KROVNI KONCEPT: 

Kultura (oziroma rokodelska dediščina suhorobarstva in lončarstva) je temeljni produkt, ki 
najbolj razlikovalno predstavlja identiteto Ribnice. To je produkt, skozi katerega se krovno 

pozicionira destinacija in pripoveduje svojo izjemno in edinstveno zgodbo.  

Pri tem se komunikacijsko navezuje na naravo in vzpostavlja odnos do narave,                                      
saj je za Ribnico značilna tesna povezanost prebivalcev z naravo, bogastvo gozdov in iznajdljivost 

domačinov je pripomogla k nastanku in razvoju obrti, kot jo poznamo še danes.  

Ob rokodelstvu je Ribnica privlačna tudi kot zgodovinsko mesto, precejšen potencial pa 
predstavlja programska nadgradnja in okrepitev produkta čarovništva.  

Na področju prireditev ima Ribnica močno, uveljavljeno krovno prireditev Sejem suhe robe in 
lončarstva, ki pa zahteva prenovo in nadgradnjo. 

KROVNA STRATEGIJA – principi razvoja: 
1. Skrb za programske nadgradnje, novosti, inovacije, s ciljem večje konkurenčnosti produkta ter 

okrepitev atraktivnosti za nove ciljne skupine (zahtevnejši individualni obiskovalci – milenijci kot 
tudi X generacija).  

2. Nadgradnja kakovosti – uvajanje standardov kakovosti (v okviru kolektivne blagovne znamke). 
3. Uporaba inovativnih in sodobnih pristopov ter vrhunski design (nadaljnja krepitev ponudbe in 

pozicije znamke RIBRAND). 
4. Krepitev digitalizacije in uporaba sodobnih digitalnih orodij za bolj izkustveno in interaktivno 

izkušnjo (uporaba tehnologij navidezne resničnosti – Virtual Reality in še posebej izboljšane 
resničnosti – Augmented Reality in mešane/združene resničnosti – Merged Reality, kot tehnologij 
prihodnosti). 

5. Trajnost (uvajanje zelenih standardov).  
6. Spajanje produkta z gastronomijo. 
7. Pretvarjanje ponudbe v 5-zvezdična (in prodajna) doživetja.   
8. Aktivnosti za krepitev prodaje izdelkov. 
9. Valorizacija konkretnih rezultatov (novo nastali produkti, ponudbe, principi, tehnologije …), ki 

nastajajo v okviru projektov, kot so Ribniško lončarstvo. Včeraj. Danes. Jutri?, Interaktivni turizem 
za vse, Gradovi na Ribniškem. Med preteklostjo in prihodnostjo. Je njihova dediščina naša 
priložnost ali zgolj breme?, Življenje ustvarja zgodbe, Obredi ter obedi, Rokodelski Digi Lab, 
Skupaj smo lahko turizem – ITP Rokodelstvo in drugi. 

10. Pretvarjanje specifičnih značilnosti in znanj, ki izhajajo iz suhorobarstva in lončarstva (fine ročne 
spretnosti, ki so danes v veliki meri okrnjene, sploh v mlajših generacijah) v posebna team-
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building doživetja in delavnice za šolske skupine (iz tradicije se učimo v sedanjosti, za 
prihodnost). 

V nadaljevanju so bolj specifične smernice razvoja po podproduktih. 

Rokodelstvo (suhorobarstvo in lončarstvo) 
Pozicija v BCG matriki danes in ciljna pozicija (2028) 
> DANES: 'KRAVA MOLZNICA' – v destinaciji danes najbolj vzpostavljen in prodajan produkt; 

deluje na nizko rastočem/manj atraktivnem trgu.  
> JUTRI (2028): Ohranjamo pozicijo 'KRAVE MOLZNICE', z vlaganji v nadgradnjo pa krepimo 

prodajo, imidž, pozicijo v Sloveniji in potrošnjo ter privlačnost za nove ciljne segmente 
(individualne zahtevnejše obiskovalce).  

 

Smernice razvoja – principi delovanja za nadgradnjo/razvoj produkta 
> Krepitev rokodelske ponudbe, delavnic in prodaje na »terenu«, pri rokodelcih (prizadevanja za 

»decentralizacijo«) – vendar pa je ključni pogoj nadgradnja kakovosti in oblikovanje standardov 
za kakovostno prezentacijo in izvajanje delavnic suhorobarstva in lončarstva »na terenu« (pri 
rokodelcih), pod kolektivno blagovno znamko. 

> RCR je osrednji center, ki deluje na eni strani kot točka obiska, atraktor in interaktivni prezentator 
rokodelske dediščine, na drugi strani pa kot center za inoviranje in razvoj ter ključni povezovalec.   

> Pretvorba zdaj razdrobljene ponudbe rokodelske dediščine v integralni turistični produkt 
(povezan, voden in oblikovan kot prodajno doživetje), ki poveže vse točke ponudbe in jih 
doživljajsko nadgradi (že pripravljen koncept produkta »Na pot z Ribnčanom Urbanom«). 

> Nadaljnja krepitev znamke RIBRAND – vrhunski design za sodobno linijo lesenih izdelkov. 
> Spajanje rokodelske dediščine (izdelkov suhorobarstva in lončarstva) z vrhunsko gastronomijo – 

hrana postrežena na izdelkih, proizvedenih v Ribnici (tako lončarski kot suhorobarski izdelki). 
> Ponovna preučitev možnosti, da se Ribnica vzpostavi kot osrednji rokodelski center Slovenije, ki 

ne bo predstavljal samo dediščine rokodelstva v Ribnici, ampak zgodovino rokodelstva in tradicijo 
obrti za celotno državo Slovenijo. Te priložnosti v turističnem smislu ni učinkovito izkoristila še 
nobena druga slovenska turistična destinacija ali kraj (že leta 2007 je bila izdelana študija 
izvedljivosti in konceptualna zasnova Rokodelski center Slovenije v Ribnici). 

> Sodelovanje in ambasadorstvo z znanimi in prodornimi podjetniki, ki delujejo na tem območju ali 
od tu izhajajo.  

> Programski načrt, ki bi preučil in osmislil nove pristope, nadgradnjo, programsko nadgradnjo in 
digitalizacijo rokodelskega produkta.  
 

Kulturna dediščina (staro mestno jedro) – Ribnica kot zgodovinsko mesto 
 

Pozicija v BCG matriki danes in ciljna pozicija (2028) 
> DANES: VPRAŠAJ' – Ribnica še ni profilirana kot zgodovinsko mesto in se ne predstavlja ob 

boku drugih slovenskih zgodovinskih mest. 
> JUTRI (2028) Jasna, prepoznavna pozicija v okviru produkta slovenskih zgodovinskih mest. 

Premik od 'VPRAŠAJA' k 'ZVEZDI'. 
 

Smernice razvoja – principi delovanja za nadgradnjo/razvoj produkta 
> Ribnica ima urejeno staro mestno jedro in nudi lepo ambientalno veduto, ki pa potrebuje 

kakovostne prostorske rešitve prenove (v teku oziroma v pripravi več projektov s strani OR) in 
kakovostno ponudbo (kavarne, gostinski lokali, trgovinice …).  

> Ribnica ni samo rokodelska dediščina, je tudi zgodovinsko mesto! Historična mesta (historic 
cities/towns) mednarodno jasno komunicirajo svojo ponudbo (value proposition). Način 
razumevanja gradnikov zgodovinskega mesta je podan v spodnji shemi (Vir: Strateški načrt 
trženja zgodovinskih mest Slovenije 2025+; z akcijskim načrtom 2021-2024). 

> Ključna aktivnost za večjo izpostavljenost Ribnice kot zgodovinskega mesta (osnova je sprejet 
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Ribnice za kulturni in zgodovinski spomenik) je 
vključitev v Združenje zgodovinskih mest Slovenije, ki ima na začetku leta 2022 19 članic 
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(Brežice, Celje, Idrija, Jesenice, Kamnik, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Metlika, Novo mesto, 
Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjur, Škofja Loka, Tržič in 
Žužemberk – od tega na relaciji od Ljubljane do Bele krajine le Metlika, v Jugovzhodni Sloveniji 
pa so člani še Novo mesto, Kostanjevica na Krki in Žužemberk).  

> Za trženjski koncept in aktivnosti na ravni ZZMS glej: Strateški načrt trženja zgodovinskih mest 
Slovenije 2025+ (z akcijskim načrtom 2021-2024), kjer je kot cilj opredeljeno, da si Združenje 
zgodovinskih mest prizadeva, produkt Mesta & Kultura (v katerega so umeščena zgodovinska 
mesta Slovenije kot mesta s historično vrednostjo in s tem še posebej vredna obiska) postane 
eden od top 4 krovnih produktov slovenskega turizma (poleg aktivnih počitnic, zdravja in dobrega 
počutja ter poslovnega turizma), ki pa je najbolj dinamičen pripovedovalec zgodb in vodilen pri 
tem, da vsem ostalim produktom prinaša pomembno razlikovalno, kulturno-zgodovinsko in 
identitetno dodano vrednost.  

> Ribnica skozi platformo zgodovinskih mest (in kulture) aktivno dela na razvoju produktov in 
doživetij ter se skozi to sodelovanje tudi aktivno pozicionira na krovni ravni slovenskega turizma, 
skozi aktivnosti STO. Z letom 2021 je STO prevzela trženje produktov in tako se produktna 
združenja lahko aktivneje ukvarjajo z razvojem produktov. 
 

 
 

Čarovništvo 
 

Pozicija v BCG matriki danes in ciljna pozicija (2028) 
> DANES: Privlačen produkt, ki je danes nekje med 'VPRAŠAJEM' na poti k 'ZVEZDI'. Ima velik 

potencial in deluje na atraktivnem, nezapolnjenem trgu.   
> JUTRI (2028): Z vlaganji v programsko-produktno nadgradnjo in razširitev ponudbe postane 

prepoznaven in privlačen produkt, s statusom 'ZVEZDE'. Ima velik vpliv na motiv prihoda v 
destinacijo. Ribnica na tem področju postane vodilna v Sloveniji. 

 

Smernice razvoja – principi delovanja za nadgradnjo/razvoj produkta 
> Trenutno je produkt vzpostavljen na ravni razstave v grajskem stolpu, ki je  zanimiva že zaradi 

samega prostora – le-ta pa je za širitev omejen. S premišljeno in strokovno močno programsko 
nadgradnjo, ki nadgradi razstavo, se osmisli produkt tudi na drugih lokacijah v Ribnici, s ciljem, 
da Ribnica pridobi »primat/vodilno pozicijo« v Sloveniji za ta produkt oziroma temo. 

> Nadgraditi produkt s strokovnim pristopom, ki bo gradil na poglobljeni obravnavi te tematike, ki 
ne sme biti ozko omejena zgolj na družine in šolske skupine, ampak je lahko širše atraktivna: 
vključiti čarovniške trike in znanja alkimije, zeliščarstva in zdravljenja na naravni način.  
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Prireditve 
 

Pozicija v BCG matriki danes in ciljna pozicija (2028) 
> DANES: Trenutno pozicija 'PSA' – osrednja destinacijska prireditev Ribniški semenj suhe robe in 

lončarstva stagnira in nujno potrebuje programsko osvežitev in izboljšanje kakovosti.  
> JUTRI (2028): K prireditvam se pristopa zelo racionalno in osredotočeno. Vzpostavijo se 2 do 3 

prepoznavne destinacijske prireditve, ki ustvarjajo motiv prihoda in prispevajo k krepitvi pozicije 
in imidža Ribnice. Ostale se smiselno navezujejo in podpirajo uresničevanje ciljev strategije (npr. 
kulinarični festival). 

 

Smernice razvoja – principi delovanja za nadgradnjo/razvoj produkta 
> Ribnica ima v Sloveniji močno prepoznavno in uveljavljeno tradicionalno prireditev 

Ribniški semenj suhe robe in lončarstva (v letu 2021 bi naj potekal že 45-ič), ki pa potrebuje 
programsko prenovo in nadgradnjo. 

> Celoten koncept prireditev, ki imajo tudi turistični potencial, je potrebno analizirati (z vidika obiska, 
ponudbe, ciljnih skupin, učinkov, časovnice …) in programsko nadgraditi oziroma osmisliti na 
način, da bodo prispevale k ciljem pričujoče strategije. Pomembno je razumevanje ločnice med 
»turističnimi« prireditvami (katerih cilj je krepitev prepoznavnosti/pozicije Ribnice in ustvarjanje 
obiska) od »lokalnih/občinskih«, ki so primarno namenjene domačinom. Seveda pri tem 
izkoriščamo trend, da se turist vse bolj udeležuje manjših avtentičnih dogodkov in prireditev, ki 
so prvenstveno obiskane s strani domačinov – vendar le, ko so kakovostne in avtentične. 

> Vse ključne destinacijske prireditve morajo slediti konceptu ZERO WASTE in visokim standardom 
kakovosti – v okviru kolektivne blagovne znamke se oblikujejo kriteriji. 

> Vsi razpisi za sofinanciranje prireditev vključujejo jasne kriterije kakovosti (glede trajnosti, 
komunikacije, gastronomske ponudbe …). 

 

Produktni sklop: »NATURA« 
1-Aktivnosti v naravi – OUTDOOR (primarno pohodništvo in kolesarjenje, sekundarna 

produkta ribolov in lov) 
2-Doživetja v naravi/doživetja narave (opazovanje divjih živali in fotolov) 

Gre za (skoraj v celoti) nove produkte  
ki zahtevajo vložke tako v infrastrukturo kot mehki programski del.  

KROVNI KONCEPT: 
Ribnica ni samo rokodelska dediščina, temveč je destinacija z izjemno naravo, prostranimi 

gozdovi, kjer je ohranjeno prvinsko ravnotežje, in številnimi razglednimi točkami.  
Prostor, kjer si lahko aktiven (aktivnosti v naravi) ali pa ga doživljaš na umirjen način, v stiku 

z naravo in samim seboj (doživetja v naravi).  
KROVNA STRATEGIJA – principi razvoja: 
1. Ker gre v okviru tega produktnega področja za več 'VPRAŠAJEV' (ki za premik v 'ZVEZDE' 

potrebujejo znatne vložke), je ključno, da destinacija k razvoju pristopi sistematično, 
osredotočeno in po prioritetah: kaj je mogoče narediti najprej, z najmanjšimi vložki in najhitreje 
ponuditi na trg. Zato je ključno, da se vse nadaljnje produktne razvojne aktivnosti v okviru sklopa 
»nature« izvajajo na osnovi kratkih operativnih programskih načrtov (ki so stvar izvedbenega dela 
in ne pričujoče strategije), ki se pripravijo v sodelovanju z zainteresiranimi ponudniki iz 
posameznih produktov in po potrebi s strokovnjaki iz teh področij. Na ta način bo razvoj bolj 
usmerjen, rezultati pa boljši in hitrejši. 

2. Zelo usmerjeno nadgrajevanje mreže kolesarskih in pohodniških ter tematskih in sprehajalnih 
poti. Raje manj poti in te ustrezno označene (na terenu in/oziroma digitalizirane), z ustreznimi 
dogovori z lastniki, vzdrževane in tržene, kot množica poti, ki jih ni mogoče tržiti. 

3. Tako na področju kolesarskih kot pohodniških poti naj izstopi ena vodilna/krovna pot, po možnosti 
krožna, na katero se po sistemu kapilar lahko navezujejo tudi manjše (odličen primer dobre 
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prakse prepoznavnih krožnih daljinskih poti so pohodniške poti Alpe Adria Trail, Juliana Trail, Pot 
miru ter krožna kolesarska pot Juliana Bike Trail). 

4. Uvajanje enotnih standardov označevanja, z upoštevanjem priporočil in usmeritev na krovni ravni 
slovenskega turizma in v regiji LAS (stanje in izzivi na tem področju so povzeti v poglavju 1.4). 

5. Digitalizacija – zagotavljanje kakovostne digitalno podprtih poti. 
6. Ker na ravni Slovenije Ribnica ne bo vodilna v nobenem od teh produktov (in bo težje nagovorila 

res zahtevne specialistične potrebe po posameznih produktih), velja graditi tudi na povezovanju 
doživetij (npr. učenje ribolova in opazovanje medvedov); aktivnosti v naravi in doživetja v naravi, 
v navezavi s kulturo in gastronomijo. 

7. Vključevanje (evidentiranje in ažuriranje obstoječih in nespornih kolesarskih ter pohodniških) 
najbolj urejenih in vzpostavljenih poti v portale, kot je Outdooractive, ki velja za največjo evropsko 
outdoor platformo in najbolj učinkovit trženjski kanal za outdoor ponudbo.   

8. Tesno sodelovanje in partnerstvo z lokalnimi agencijami, za pripravo programov/paketov, trženje 
ponudbe in organizacijo izvedbe – pri tem je pomembno, da se za večjo konkurenčnost 
destinacije trži in prodaja širša destinacijska/regijska ponudba. 

Pohodništvo (pohodniške, tematske in sprehajalne poti) 
Pozicija v BCG matriki danes in ciljna pozicija (2028) 
> DANES: Trenutno je produkt pohodništva pozicioniran kot 'VPRAŠAJ'. Destinacija ima nekaj 

označenih pohodnih poti (stanje povzeto v poglavju 1.4), vendar še ne gre za turistični produkt.  
> JUTRI (2028): Z vlaganji v programsko-produktno nadgradnjo postane prepoznaven in privlačen 

produkt, v odnosu do drugih produktov in glede na potencial s statusom 'ZVEZDE'. Ima zmeren 
vpliv na motiv prihoda v destinacijo in predstavlja pomembno podporno ponudbo, ki ponudi več 
razlogov za nekajdnevni oddih v destinaciji, vendar pa Ribnica na pohodništvu ne konkurira (ne 
more konkurirati) alpskim destinacijam – zato je potrebno krepiti razlikovanje in navezave na 
kulturo. 

 

Smernice razvoja – principi delovanja za nadgradnjo/razvoj produkta 
> Na tem produktu lahko z majhnimi vložki naredimo v kratkem času največ – in ponudimo motiv, 

da nekdo ostane v Ribnici za več kot en dan.  
> Razvijanje pohodniškega produkta na način, da deluje kot turistični produkt: to pomeni, da 

govorimo o vseh stvareh, ki jih lahko en pohodnik sreča oziroma potrebuje pri svoji hoji ter jih 
moramo urediti, če želimo hojo tudi tržiti med tujimi in domačimi turisti: urejeno in označeno pot, 
nastanitve (specializirane za pohodnike, kot so  apartmaji, penzioni, sobe, planinske koče), 
urejeni javni ali drugi prevozi do ali iz začetnih oziroma končnih točk hoje, urejena vodniška 
služba, urejene karte pohodnih poti oziroma tiskani vodniki ter digitalizirane poti. 

> Za premike na tem področju je nujno profiliranje vsaj ene močne povezovalne pohodniške poti, 
ki se programsko, trženjsko, digitalno in infrastrukturno nadgradi in postane nosilni pohodniški 
(komunikacijski) produkt na ravni Ribnice ali širše destinacije. Že vzpostavljena 
Ribniška planinska pot (RPP) s 17-imi točkami in 140 km po Ribniški dolini in okolici naj postane 
krovna oziroma vodilna pohodniška pot – v akcijski načrt je umeščena njena programsko-
infrastrukturno-trženjska nadgradnja. 

> Druge vzpostavljene in označene pohodniške poti (7 poti, označenih s piktogrami11) se naj 
dodatno infrastrukturno uredijo oziroma nadgradijo ter – še posebej pomembno – nadgradi se naj 
zgodba, ki jo pripoveduje pot skozi ime.  

> Za nadaljnji razvoj pohodništva (v sobivanju s kolesarstvom) je pomembno, da se določijo in 
opremijo izhodiščna in ciljna mesta (parkirišča, podporna infrastruktura).  

> Ključnega pomena je vzpostavitev sistemskega vzdrževanja, ki ne bo obremenjevalo le 
planinskega društva in prostovoljcev.  

 
11 Pot k vodi – izvir Ribnice, Pot k tobakovi hruški, Ognjena pot – pot do Grmade, Ortneški stari grad – Žlebiška 
pešpot, Okameneli svatje – Pot na svatbo, Ribniška naravoslovna pot, Zmajeva pot – kapela sv. Marjete. 
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> Za tesnejšo povezavo starega mestnega jedra Ribnice z okoliškimi potmi – in za okrepitev 
privlačnosti bivanja v središču Ribnice – se uredijo (oziroma nadgradijo), označijo in tudi 
vsebinsko/tematsko osmislijo poti do ključnih točk v okolici: vas Hrovača, izvir Ribnice, krožna 
pot okoli Ribnice, kot pešpot pa se vzpostavi tudi ITP produkt Na pot z Ribnčanom Urbanom.  

> Pomembno priložnost predstavljajo tematske poti, po meri različnih ciljnih skupin: Ribnica 
potrebuje vsaj eno privlačno pohodniško pot za družine (tematsko osmišljeno, v navezavi s 
ključnimi produkti – suhorobarstvo in lončarstvo, opcijsko tudi čarovništvo). 

> RCR-TR vodi ažuren pregled stanja ter potrebnih investicij in vzdrževalnih del, upraviteljev, 
statusa glede lastništva/dogovorov z lastniki itd. 

> Posebni paket (in promocija) za pohodnike, ki pridejo z vlakom. 
Kolesarjenje 

 

Pozicija v BCG matriki danes in ciljna pozicija (2028) 
> DANES: Trenutno je produkt kolesarjenja (podobno kot pohodništvo) pozicioniran kot 

'VPRAŠAJ', čeprav je kolesarjenje v primerjavi s pohodništvom v slabši startni poziciji. Destinacija 
ima nekaj označenih kolesarskih poti (stanje povzeto v poglavju 1.4), vendar še ne gre za 
turistični produkt.  

> JUTRI (2028): Z vlaganji v programsko-produktno nadgradnjo postane prepoznaven in privlačen 
podporni produkt, v odnosu do drugih produktov in glede na potencial s statusom 'ZVEZDE'. Ima 
zmeren vpliv na motiv prihoda v destinacijo in predstavlja pomembno podporno ponudbo, ki 
ponudi več razlogov za nekajdnevni oddih v destinaciji, vendar pa Ribnica na kolesarjenju ne 
konkurira (ne more konkurirati) alpskim destinacijam – zato je potrebno krepiti razlikovanje in 
navezave na kulturo. 

 

Smernice razvoja – principi delovanja za nadgradnjo/razvoj produkta 
> Kolesarski produkt sestavlja več segmentov, vsak od njih ima specifične zahteve, zato jih je 

potrebno naslavljati in pozicionirati ločeno, predvsem pa se osredotočiti na tiste segmente, ki jih 
Ribnica lahko pritegne in zadovolji. To so: lažje kolesarjenje v naravi ter družinsko kolesarjenje, 
za zadovoljitev zahtevnejših gorskih kolesarjev pa destinacija potrebuje njim prilagojeno 
infrastrukturo. Trenutni trendi in obisk praktično povsod v Sloveniji prehitevajo pripravljenost 
Slovenije z vidika usmerjanja kolesarjenja. Redke so kolesarsko razvite in vzpostavljene 
destinacije. Ne moramo čakati na idealno ureditev kolesarske infrastrukture in vseh podpornih 
režimov, zato bo potrebno delovati vzporedno – a premišljeno. Prednostni cilj Ribnice je bolje 
valorizirati obstoječe poti, jih infrastrukturno in programsko nadgraditi, usmerjati nižinsko oziroma 
družinsko kolesarjenje in premišljeno vzpostaviti gorsko kolesarjenje, kjer je varno, dovoljeno in 
urejeno. Pri tem se RCR-TR osredotoča na oblikovanje produkta, usmerjanje in ozaveščanje 
obiskovalcev, temeljno pa uredi razvoj infrastrukture in režimov. Vzporedno se na ravni regije 
vzpostavlja državno kolesarsko omrežje. V okviru kolesarskih povezav na kategoriziranih cestah 
in državnih kolesarskih povezavah se uporablja cestna signalizacija skladno s Pravilnikom o 
prometni signalizaciji in prometni opremi, medtem ko je potrebno sistem za turistične kolesarske 
poti poenotiti in se navezati na enotno označevanje vseh vrst poti na ravni Slovenije. Osnova za 
vse nadaljnje korake na področju kolesarskega produkta mora biti osredotočen programski načrt 
za ta produkt (vključen je v akcijski načrt). 

> Že vzpostavljena Ribniška planinska pot (RPP) s 17-imi točkami in 140 km po Ribniški dolini in 
okolici je možna tudi v kolesarski izvedbi (trenutno se trži bolj v okviru prireditve tradicionalne 
kolesarske transverzale) – razdelati jo je potrebno kot kolesarski produkt.  

> Priložnost predstavljajo kolesarske poti, v navezavi s kulturo in gastronomijo. 
> RCR-TR vodi za kolesarske poti ažuren pregled stanja ter potrebnih investicij in vzdrževalnih del, 

upraviteljev, statusa glede lastništva/dogovorov z lastniki itd. 
> Posebni paket (in promocija) za kolesarje, ki pridejo z vlakom. 

Lov in ribolov 
 

Pozicija v BCG matriki danes in ciljna pozicija (2028) 
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> DANES: Produkta sta umeščena v matriki pod 'VPRAŠAJ' – prepoznana je priložnost za to 
ponudbo, vendar produkta še nista vzpostavljena. 

> JUTRI (2028): Z vlaganji v programsko-produktni razvoj postaneta prepoznaven in privlačen 
produkt, ki lahko uspešno nagovori nišne segmente (sploh lov; medtem ko je ribolov manj 
konkurenčen in je lahko bolj dopolnilna ponudba).  

 

Smernice razvoja – principi delovanja za nadgradnjo/razvoj produkta 
> Razvoj ponudbe lova, v navezavi s podporno ponudbo nastanitev v lovski koči (Jelenov žleb). 
> Ribolov ima pomemben neizkoriščen potencial za podaljševanje sezone in dvigovanje vrednosti, 

ovrednoten je kot zmerno potencialen produkt. Vzpostavitev ponudbe ribolova kot turističnega 
produkta, v partnerstvu z RD Ribnica. Ribolovne vode (REVIRJI) so: Raščica, Bistrica, Ribnica z 
delom Sajevca, Glinokop na nemškovaškem Brezju in potok Rakitnica – Obrh (ribolovne ribe so 
potočna postrv in šarenka, lipan, ščuka, klen, krap, linj, rdečeperka, rdečeoka in navadni ostriž). 
Ponudbo je smiselno graditi skupaj v širši regiji.  

Doživetja v naravi (opazovanje divjih živali, fotolov, polhanje) 
 

Pozicija v BCG matriki danes in ciljna pozicija (2028) 
> DANES: Ti produkti so danes umeščeni v matriki pod 'VPRAŠAJ' – prepoznana je priložnost za 

to ponudbo, vendar produkti še niso vzpostavljeni. 
> JUTRI (2028): Z vlaganji v programsko-produktno vzpostavitev ponudbe doživetij v naravi 

postane ta ponudba prepoznaven in privlačen produkt, s statusom 'ZVEZDE'. Ima zmeren vpliv 
na motiv prihoda v destinacijo – Ribnica ob tem izkorišča potenciale in pozicijo širše regije na tem 
področju (Kočevsko, Loški Potok), smiselno dopolnjuje in diferencira ponudbo in hkrati prispeva 
k večji konkurenčnosti ponudbe celotne regije.  

 

Smernice razvoja – principi delovanja za nadgradnjo/razvoj produkta 
> Pomembno je, da se najprej izdela produktno-programski načrt za vzpostavitev ponudbe doživetij 

v naravi (opazovanje medveda in drugih divjih živali, fotolov ter identificiran potencial trajnostnega 
koncepta polhanja). 

> Ponudbo doživetij v naravi je potrebno smiselno navezati na nastanitve v naravi (identificiran 
potencial in interes lastnika lovskih koč na Jelenovem žlebu). 

> Pomembno je zagotoviti razlikovanje produkta opazovanja medvedov in drugih divjih živali, da se 
direktno ne konkurira ali podvaja programov, kot so že vzpostavljeni na Kočevskem (kjer je to 
temeljni destinacijski produkt) in v Loškem Potoku.  

> Razvoj produktov poteka v tesnem sodelovanju z lovci, biologi in poznavalci ptic ter 
zainteresiranimi ponudniki. 

 

Povezovalni in podporni produktni sklop: GASTRONOMIJA 
1. 1-Kulinarična ponudba pri gostinskih in nastanitvenih ponudnikih 

2. 2-Dinamične oblike gastronomske ponudbe: gastronomska doživetja v mestu in v naravi, 
»odprte kuhne«, piknik prostori in košarice …. 

Gre za ključni podporni produkt, ki je vzpostavljen, a pomanjkljiv, tako glede obsega, raznovrstnosti 
kot še posebej kakovosti (manjka kakovostne avtentične ponudbe kot tudi res top gastronomske 

ponudbe) 
Gastronomija obravnavamo kot temeljni produkt, ki je ključnega pomena za krepitev privlačnosti 

destinacije. Brez kakovostne gastronomske ponudbe se zmanjšujejo učinki (potrošnja) v izletniškem 
turizmu, onemogočen pa je razvoj stacionarnega turizma, sploh višje vrednosti. 

KROVNI RAZVOJNI KONCEPT: 
Temeljna razvojna platforma za krepitev kakovosti ter avtentičnosti in lokalnih jedi je 

kolektivna blagovna znamka, priporočljivo po vzoru »Izvorno slovensko« (najbolj 
prepoznaven primer je znamka Bohinjsko). 
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Ribnica izstopi na področju gastronomije s pristopom spajanja vrhunskega designa 
lončarskih in suhorobarskih izdelkov in gastronomije ter po nekaj intimnih vrhunskih 

gastronomskih zgodbah.  
 

Povezovalni in podporni produktni sklop: RAZISKOVANJE 
1-Bivanje v Ribnici – doživetja v Ribnici in širši regiji (Ribnica kot izhodišče za doživetje 

širše regije) 
2-Touring od Ljubljane do Kolpe (postanek v Ribnici za nekaj ur, dan ali dva) 

3-Obisk Ribnice med bivanjem v sosednjih destinacijah 
KROVNI KONCEPT: 
Ribnica je s svojo središčno lego v regiji od Turjaka do Kolpe odlična izhodiščna destinacija 

za nekajdnevno raziskovanje tega manj poznanega dela Slovenije (bivanje v Ribnici in 
odkrivanje širše regije od Turjaka do Kolpe, kot tudi do Cerknice oziroma Krasa).  

Hkrati je Ribnica zanimiva točka postanka v okviru krožnih potovanj po Sloveniji (sploh v 
okviru zgodovinskih mest12) ali tur od Ljubljane do Bele krajine. In nenazadnje – vsi gostje, 

ki bivajo od Krasa do Bele krajine, se odpravijo na dnevni obisk tudi v Ribnico. 
KROVNA STRATEGIJA – principi razvoja: 
1. Ribnica razvije preprosto samo-vodeno doživetje (delovni naziv produkta »Ribnica za 1 dan«), ki 

opredeli najbolj privlačno, pregledno in atraktivno pot po mestu, s konkretnimi informacijami (ter 
podporo v obliki zemljevida in digitalizirane poti), kje je mogoče videti kaj, koliko časa potrebujemo 
od ene do druge točke, usmerjamo k obisku muzejev, galerij, gostiln, nakupu spominkov …., 
predstavimo ključne atrakcije in navežemo na to, kaj še lahko doživimo, če mestu in njegovi 
okolici posvetimo npr. ves dan ali celo nekaj dni (navezave na delavnice pri rokodelcih ali v RCR, 
aktivnosti v naravi, doživetja v naravi). Ta produkt so vzpostavila vsa slovenska zgodovinska 
mesta in se tudi aktivno trži preko njihove platforme. Priročen je kot ideja za izlet za goste, ki 
bivajo v Ribnici, za goste na turi od Ljubljane do Bele krajine kot tudi za goste, ki bivajo v drugih 
destinacijah (npr. v Ljubljani, v Cerknici, Kočevju …) in iščejo ideje za nekajurno doživetje v njihovi 
okolici. Predstavlja temeljni ponudbeni gradnik in lepo pripoveduje zgodbo Ribnice. 

2. Ob samo-vodenem doživetju je pomembno, da ima destinacija vzpostavljeno krovno 
reprezentativno vodeno doživetje, po principih kriterijev 5-zvezdičnih doživetij (takšen produkt je 
zasnovan kot ITP Na pot z Ribničanom Urbanom). 

 
12 Ta produkt se načrtuje na krovni ravni slovenskega turizma in je vključen v trženjski program Združenja 
zgodovinskih mest Slovenije (ZZMS, 2021): V preteklih letih so zgodovinska mesta Slovenije že poskušala 
oblikovati nekajdnevne programe po zgodovinskih mestih Slovenije, tudi v sodelovanju z agencijami. Šlo je za 3, 5 
in 7-dnevne programe, a se je pokazal velik izziv trženja teh vsebin. Čeprav so razdalje med slovenskimi mesti 
majhne, vseeno vključitev večjega števila mest zahteva kar nekaj časa na poti; hkrati pa pogosto v programe želimo 
natrpati preveč vsebin. Ker ta pot ni bila del doživetja, je bila manj atraktivna. 
Glede na izzive, ki jih je prinesla nova normalnost (manj avio potovanj in več odkrivanja destinacij doma in v regiji 
– potovanja z avtomobilom), se vzpostavlja velika priložnost za touring turizem (potovanje in raziskovanje z 
avtomobilom). Touring turizem je bil v STRST identificiran med produkti v drugi produktni skupini slovenskega 
turizma (skupaj s kulturo, gastronomijo in doživetji narave). Slovenija je že imela v preteklih letih produkt na tem 
področju (Stranske poti so privlačnejše od glavnih) – ki je usmerjal stran od hitrih cest v raziskovanje manjših 
destinacij in ponudnikov, hkrati pa je nagovarjal tranzitne potnike.  
KAJ: Predlagamo, da zgodovinska mesta Slovenije povežemo v produkt potovanj po zgodovinskih mestih Slovenije 
(ki jih lahko razvrščamo po regijah/makro destinacijah, glede na teme ali število dni), vendar spremenimo pristop. 
Ne gre za hitenje od mesta do mesta, temveč je ob tem prav tako pomembna pot. STO je pripravo celostnega 
koncepta touring turizma že identificirala med svojimi razvojnimi aktivnostmi; v Program dela bi ga naj uvrstila 
predvidoma v letu 2022. Razvoj tur po zgodovinskih mestih Slovenije bi lahko predstavljal znotraj tega koncepta 
kot pilotni koncept.  
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3. Za izkoriščanje potenciala Ribnice kot izhodišča za odkrivanje regije pa je ključno, da gostu 
znamo vizualno in vsebinsko lepo podati informacije o tem, kaj je mogoče početi v Ribnici in 
okolici: konkretne ideje, namigi, pa tudi organizirani izleti/programi. Za okrepitev tega segmenta 
je pomemben pregleden in privlačen shematski (in/oziroma interaktivni zemljevid), ki Ribnico 
postavi v središče območja (in jasno umesti v relaciji do Ljubljane), označi cestne in druge 
povezave, v okolici pa izpostavi posebne produkte, ponudbe, bisere, program, točke, prikaže 
razdalje … 

4. V naslednji fazi, ko se bo aktivneje pristopilo k vzpostavljanju regijskih povezav in povezanih 
ponudb, se ta produkt ustrezno nadgradi, poglobi ter organizacijsko in trženjsko osmisli.  

 

Nišni produkt-posebni interesi: POSLOVNI TURIZEM 
1. 1-Poslovni obiskovalci na obisku pri podjetjih 

2. 2-Manjši seminarji in srečanja 
3. 3-Dogodki 

4. 4-Team-building in incentive 
Gre za produkt v razvoju;  

trenutno je vzpostavljen na Škrabčevi domačiji, kot incentive tudi v okviru BioSing ponudbe,                        
a ima potencial nadaljnje širitve in okrepitve pozicije. 

KROVNI KONCEPT: 
Ribnica je kreativna in iz Ljubljane preprosto dostopna destinacija za manjša poslovna 

srečanja, incentive in team-building.  
Poslovnim skupinam, ki iščejo kreativno okolje za svoje dogodke, snovanje poslovnih 

strategij, izobraževanja in srečanja s partnerji nudi vse, kar potrebujejo: je blizu prestolnice, a 
ravno prav odmaknjena, nudi mirno in umirjeno okolje, lepe ambiente in dobro gastronomijo, hkrati 

pa tudi edinstvene, na identiteti Ribnice osnovane team-building programe.  
KROVNA STRATEGIJA – principi razvoja: 
1. Natančen popis vse ponudbe za poslovni turizem (po posameznih podproduktih/segmentih), z 

operativnim načrtom potrebnih nadgradenj. 
2. Jasno profiliranje in predstavitev ponudbe za poslovni segment – priprava predstavitvenega 

leafleta/zloženke in predstavitvene strani/landing page v okviru destinacijske spletne strani. To je 
osnova za pozicioniranje destinacija v tem zelo specifičnem segmentu, ki ima povsem druge 
trženjsko-prodajne kanale.  

3. Nudenje zelenih dogodkov (ZERO WASTE) – jasna zelena ponudba, zeleni standardi in obljuba. 
4. Razvijanje visokokakovostne gastronomske ponudbe (na lokacijah, kjer se izvajajo srečanja 

oziroma s podporo cateringa). 
5. Razvijanje in nudenje privlačnih team-building programov, ki gradijo na edinstveni identiteti 

Ribnice.  
6. Aktivno sodelovanje z DMC agencijami za segment manjših poslovnih srečanj v Ribnici in/ali za 

segment incentive ponudbe in raznih programov za skupine. 
7. Partnerstva s team-building agencijami – ki skupaj z RCR-TR in zainteresiranimi partnerji 

pripravijo programe in dogovor o načinih izvajanja.  
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6.2.3 Produktni koncept Ribnice: trije »krogi delovanja« 
 

OSNOVNI KROG – TEMELJNO JEDRO 

= Ribnica kot zgodovinsko mesto  

s primarno ponudbo rokodelske dediščine, odkrivanje mesta in uživanje v prijetnem mestnem 
ambientu (gostinska ponudba, sprehod, muzej, Rokodelski center Ribnica …) in bližnje 

okolice (sprehod ali izlet s kolesom do vasi Hrovača, sprehod do Izvira Ribnice). 

DRUGI KROG – RIBNIŠKA DOLINA  

Za večjo privlačnost in konkurenčnost destinacije kot stacionarne destinacije razvijamo 
ponudbo AKTIVNOSTI V NARAVI (pohodništvo in kolesarjenje kot osrednja produkta) 

in DOŽIVETIJ V NARAVI (opazovanje medveda, polhanje in fotolov), ki se izvaja v 
zelenem objemu Ribnice (Velika in Mala gora).  

TRETJI KROG – ŠIRŠA REGIJA  

Ponudbo kulture in nature Ribnice nadgrajuje raziskovanje in doživetja v širši regiji 
(od Turjaka do Kolpe ter Krasa) – kamor usmerjamo stacionarne goste, s ciljem povečanja 

privlačnosti bivanja v Ribnici.  

STRATEGIJA 

Ribnica (kot Občina in Rokodelski center Ribnica – Turizem Ribnica, v sodelovalnem 
upravljanju s turističnimi ponudniki) 

aktivno razvija prva dva (kultura in natura), 

s ciljem krepitve konkurenčnosti destinacije pa razvijamo Ribnico kot izhodišče za 
raziskovanje in doživetje regije (vključujemo ponudbo in doživetja od Turjaka do Kolpe, ki jih 
razvijajo in nudijo sosednje destinacije ter vzpostavljamo povezave do Krasa in Ljubljane).  

Te vsebine lahko razvijamo in udejanjamo zgolj v partnerstvu z deležniki v teh 
destinacijah.  

Slika 16: Prikaz treh krogov delovanja  
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6.2.4 Strategija in smernice na področju nastanitvene ponudbe 
 

NASTANITVENA PONUDBA 
Ribnica v letu 2021 razpolaga s 135 turističnimi ležišči (in ima registriranih 11 nastanitvenih 

ponudnikov).  
Cilj je, da obseg v strateškem obdobju vsaj podvojimo do potrojimo  

(torej okvirno 150 do okvirno 200 novih ležišč). 
 

SMERNICE ZA NOVE NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI – kakšne nastanitve želimo v Ribnici 
> Manjše butične nastanitvene enote z gostinsko ponudbo, ki kar v največji možni meri sledijo 

spodaj v shemi opredeljenim sklopom standardov za butične nastanitve. 
> Butični hotel v središču mesta. 
> Glamping z zaokroženo turistično-rekreativno ponudbo v naravnem okolju na obrobju Ribnice 

(identificirana lokacija je Ugar). 
> Razpršeni hotel v središču mesta in bližnji okolici (ki je dosegljiva tudi peš).  
> Kakovostne manjše zasebne enote (apartmaji, sobe, počitniške hiše), vsaj v kategoriji 3*, ciljno v 

kategoriji 4*. 
> Kakovostne planinske koče. 
> Urejena postajališča za avtodome (na lokaciji za RCR za krajše/dnevne postanke, v okviru 

kompleksa Ugar pa za stacionarno bivanje). 
> Kakovostne lovske koče s ponudbo za zahtevnejšega gosta, ki išče odmik od gneče in stik z 

naravo. 
> Turistične kmetije z nastanitveno in gostinsko ponudbo. 

 

Slika 17: Prikaz ključnih gradnikov butičnosti, kot je le-ta razumljena v mednarodnem prostoru  

 

V nadaljevanju so gornji sklopi podrobneje razloženi in služijo kot smernice za nadgradnjo 
kakovosti ali izgradnjo novih nastanitvenih zmogljivosti v Ribnici. 

V okviru akcijskega načrta (PODROČJE 03: IDENTITETA in UREJANJE PROSTORA) je opredeljen 
ukrep oziroma projekt, da se pripravijo arhitekturno-designerske rešitve za kakovostno, premišljeno, 
subtilno, a identitetno prepoznavno umeščanje elementov suhorobarske in lončarske dediščine v 
ambiente nastanitev in gostinskih lokalov.  
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Tabela 9: Konkretnejše smernice za krepitev butične ponudbe v okviru nastanitev   
ELEMENTI 

BUTIČNOSTI ZA 
NASTANITEV 

HOTEL in podobni 
obrati, velja tudi za manjše 
nastanitvene enote (vendar pri 
manjših enotah manjši obseg 

osnovne in podporne ponudbe) 

TURISTIČNA 
KMETIJA 

GLAMPING 

SMERNICE = Butični elementi ponudbe za področje nastanitev 
Smernice v nadaljevanju so »CILJNE« (vse, kar se pričakuje v butični nastanitvi) – izvedba je 
zagotovo odvisna od obsega in koncepta ponudbe, a upoštevanje čim večjega števila podanih 

smernic lahko pomembno diferencira in izboljša kakovost nastanitve.   
Kategorija 4 * in več Vsaj 4* 3 – 4 jabolka Kategorija ni opredeljena, 

glamping se lahko uvršča v 
katerokoli kategorijo: tent structure (z 
lastnimi toaletami ali brez)/eco 
lodge/tree house. 

Ocene Ocena Booking: 9.0 in več. 
Ocena Tripadvisor: 4.0 in več 
Ocena Google: 4.0 in več 

SKLOP I:  
Tema, zgodba  

Značilna tema oz. 
zgodba hotela (rdeča nit 
celotne ponudbe hotela – 
vezana na znane 
osebnosti, produkt, 
zgodovino, značilnosti 
destinacije …). 

Zaokrožena in izrazito 
komunicirana zgodba 
podeželja (živali, 
krajina, pridelki, običaji 
…). 

Značilna tema oz. zgodba 
glampinga - rdeča nit 
celotne ponudbe. 

Tema/zgodba gradi na avtentičnosti in DNA (karakterju, identiteti) destinacije. 
Hotel/kmetija/glamping ponuja ali svojim gostom aktivno priporoča aktivnosti & 
doživetja v okolici. 

SKLOP II: Design Ima močen estetski in funkcionalni učinek na gosta. 
Design ustvarja razlikovalno prednost – je drugačen, ima močno izraženo 
osebnost. 
Spoštovanje lokalne identitete in krajine (v vseh elementih zunanje arhitekture in 
interjerja). 
Jasno izražen opremni 
slog hotela (modern, 
zgodovinski, rustikalen). 

Je v skladu s 
podeželskim 
karakterjem in vzbuja 
občutke topline in 
domačnosti. 

Je v skladu s karakterjem 
lokalnega okolja in vzbuja 
občutke svobode in 
avtentičnosti.  

Kakovostni, naravni in 
avtentični materiali, 
unikatni design kosi 
(lokalnih/tujih 
designerjev, lahko pa so 
tudi trendovski & budget). 

Zelo kakovostni, 
naravni in avtentični 
materiali (pozor – 
masivni les). 

Zelo kakovostni, naravni in 
avtentični materiali. 

Dodelana umeščenost v prostor (sense of place) – minimalni gradbeni poseg v 
prostor, spoštovanje prostora, zlitje v naravno okolje, objekt ni moteč 
element. 
Unikatne in pristne arhitekturne in programske rešitve. 
Hotel daje občutek 
intimnega vzdušja. 

Kmetija odseva 
spoštovanje 
podeželske kulturne 
krajine in podeželske 
stavbne dediščine. 

Vsaka enota omogoča 
zasebnost (dovolj velik 
prostor, zasebnost, 
zasaditev, senca …). 

Pomembni so detajli – dodelani, kakovostni, poškodbe/obrabljenost se takoj 
odpravljajo. 
Krajinska ureditev vključuje avtentične rastline, elementi vode (bazen) so lepo 
vpeti v okolje. 
Ustvarja razlikovalno prednost. 
Stik z naravo, lepi pogledi. 
Velik poudarek na skupnih prostorih, ki omogočajo druženje (prijetni, svetli 
prostori, različni ambienti, knjižnica, dnevna soba, element ognja...). 
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Standardnih sob/enot ni, vsaka soba/enota ima svoj karakter in zgodbo – 
zaželeno, da je vezana na Ribnico. 
Velika pozornost za dobro počutje in spanje gosta – v skupnih prostorih ter v 
sobah (ambient, dobra osvetlitev, kakovostne vzmetnice, vzglavnik in posteljnina). 
Kakovostne  fotografije in drugi podporni promocijski materiali. 

SKLOP III: Inovacije 
& nove tehnologije 

Stalno uvaja novosti v poslovanje in ponudbo. 
Sodobna informacijska podpora (spletna stran, promocijski material, družbeni 
mediji, CRM sistem; kjer je to mogoče). 
Sodobna spletna stran v vsaj 2 jezikih (slovenski, angleški). 
High-tech princip (AI, VR, Internet of things, smart apps itd). 
Sledenje trendom/ ustvarjanje trendov. 

SKLOP IV: 
Trajnostna usmeritev 

Zaželen znak »Slovenia Green Accommodation«. 
Implementira trajnostne modele in aktivno komunicira možnosti, kako lahko gost 
prispeva k okolju prijaznemu bivanju. 
Stik z naravo in lokalno skupnostjo (hotel/kmetija/glamping ponuja doživetja v 
stiku z naravo, doživetja v stiku z lokalno skupnostjo). 

SKLOP V: Top 
gastronomija 

Odlična kulinarika: 
Restavracija se s 
kakovostjo svoje 
ponudbe uvršča v vodnik 
Slovenia Restaurant 
Awards ali v Gault Millau 
in ima najmanj 3 kape.  
V kuhinji kuhajo  šefi, ki 
so kuhali v  Michelinovi 
restavraciji, državnem 
protokolu ali državni 
reprezentanci. 
Minimalno 30-50 % hrane 
je lokalne, zaželeno je, 
da ima objekt svoj lastni 
vrt, čebelnjak ipd). 

Odlična domača 
kulinarika (90% 
lokalne hrane, lastni vrt, 
kmetija, čebelnjak ipd.)  
Kmetije nagrajene v 
Gault Millau in/ali 
Slovenian Restaurant 
Award. 

Odlična kulinarika (min 50-
70% lokalne hrane, lastni vrt, 
čebelnjak ipd). 

Prilagojena individualnemu gostu – restavracija ni osredotočena na skupine. 
Ima elemente trajnostne ponudbe. 
Dostopna kadarkoli. 

*Opomba: Ponudnik nastanitev, ki nudi le zajtrk, je lahko butičen (ima elemente butičnosti), če je ta zajtrk iz 
lokalnih sestavin. 

SKLOP VI: 
Personalizirana 
izkušnja 

Soft-touch - individualni pristop (osebje je gostu vedno na voljo, ob prihodu 
osebje predstavi gostu ponudbo in možnosti doživetij, za gosta se pripravijo 
presenečenja (darilca ipd)). 
Gosta poznamo po imenu, od kje prihaja, kaj ima rad, njegove rutine, želje, … – 
informacije že pred prihodom ter celotna izkušnja tekom bivanja so prilagojeni 
njegovim potrebam. 
Priporočila za doživetje in oglede so v celoti prilagojena – gost jim zaupa. 
Velika fleksibilnost in pripravljenost prilagoditve ponudbe glede na želje gosta 
(gost nikoli nima občutka, da je osebju nekaj težko). 
Znamo poslušati in »prebrati« gosta. 
  Gost se čuti del 

življenja na podeželju, 
kmetije in družine. 

  

SKLOP VII: Premium 
storitev 

Celotna storitev (pred prihodom, v času bivanja, po odhodu) je brezhibna. 
Aktivno iskanje priložnosti za preseganje pričakovanj in WOW trenutki. 
Storitev je premium – 
visoki standardi 
kakovosti. 

Storitev ima pridih 
domačnosti, vendar je 
profesionalna. 

Storitev je premium – visoki 
standardi kakovosti. 

Ne pozabimo – tega ni nikoli preveč: nasmeh in zahvala. 
5-senses princip (hotel ima elemente, ki zadovoljujejo vse čute (vid, vonj, sluh, 
okus, tip). 
Občutek intimnosti – skozi design in tudi storitev 
Problemi se rešujejo na primeren način – pritožba kot priložnost za še bolj odlično 
izkušnjo. 
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7. KROVNI RAZVOJNO-TRŽENJSKI 
PRINCIPI (5 FOKUSOV)  

 

5 KLJUČNIH KROVNIH RAZVOJNO-TRŽENJSKIH PRINCIPOV, s katerimi nakazujemo 
delovanje in premike v prihodnjem starteškem obodbju: 

1. Turizem v Ribnici razvijamo na regenerativen način, ki prinaša pozitivne koristi za vse 
deležnike in okolje in ga razumemo kot nadgradnjo trajnosti – ne zgolj minimiziranje 
negativnih vplivov, ampak regeneracija lokalne skupnosti, narave, oživljanja degradiranih 
območij, oživljanje dediščine. Več v okviru PODROČJA 02 (trajnost in kakovost). 

2. Ob nadgrajevanju rokodelske dediščine (ki najbolj razlikovalno pripoveduje zgodbo 
Ribnice) aktivno krepimo aktivnosti v naravi (outdoor) in doživetja v naravi, za okrepitev 
privlačnosti destinacije za večdnevno bivanje. Ob tem se produktno aktivno povezujemo 
tudi v regiji. Produktni koncept, smernice in priložnosti po produktih so opredeljene v Poglavju 6). 

3. Vzpostavljamo in aktivno upravljamo 3 kroge delovanja destinacije 1-staro mestno 
jedro, 2-zelena Ribniška dolina in 3-krepitev produktnih povezav v regiji ter skozi produktno 
povezavo zgodovinskih mest Slovenije krepimo prisotnost Ribnice na krovni ravni. 

4. Krepimo sodobne principe razvoja in interpretacije rokodelske dediščine (novi 
pristopi, poslovni modeli, design management, krepitev znamke RIBRAND) in v prakso 
uvajamo kulturo inovacij, digitalizacije, podjetnosti in drznosti.  

5. Preko platforme (regijske) ZNAMKE KAKOVOSTI pospešujemo avtentičnost, kakovost 
in kratke nabave verige, preko SLOVENIA GREEN pa trajnost, ob tem pa smelo izvajamo 
proces digitalne transformacije celotne skupnosti. 
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8. KROVNI RAZVOJNI MODEL TURIZMA, 
KI UDEJANJA VIZIJO  

 
Ribnica bo svojo novo strategijo trajnostne (zelene) butične turistične destinacije in 
turizma visoke vrednosti uresničevala PREK UKREPOV IN PROJEKTOV, 
OPREDELJENIH NA PETIH FOKUSNIH PODROČJIH DELOVANJA – to so neke vrste 
politike (ki smo jih oblikovali glede na izzive in potrebne intervencije): 

1. Fokusno področje 1: RAZVOJ PONUDBE, v okviru katerega povečujemo obseg 
ponudbe in krepimo privlačnost & konkurenčnost, povezanost in digitalizacijo ključnih 
produktov, ponudbe in doživetij. 

2. Fokusno področje 2: TRAJNOST in KAKOVOST: ki usmerja premik k zeleni brezogljični 
destinaciji in k zelenemu lokalnemu gospodarstvu, z močno s profilirano kakovostno 
lokalno ponudbo. 

3. Fokusno področje 3: IDENTITETA in UREJANJE PROSTORA: kjer krepimo identiteto 
Ribnice in na ravni celotne občine uveljavljamo visoko kakovostne rešitve ureditve 
prostora, ki jih razumemo kot temelj urejene destinacije. 

4. Fokusno področje 4: TRŽENJE, kjer krepimo skupno destinacijsko znamko, udejanjamo 
povezano in digitalno trženje in Ribnico vzpostavljamo kot jasno profilirano destinacijo, tudi 
za več dni. 

5. Fokusno področje 5: UPRAVLJANJE DESTINACIJE, kjer vzpostavljamo učinkovito 
sodelovalno upravljanje destinacije in krepimo pozicijo občine v (LAS) regiji, makro 
destinaciji Ljubljana & Osrednja Slovenija ter med zgodovinskimi mesti Slovenije.  

V spodnjem razvojnem modelu so predstavljena področja z razvojnimi cilji in pričakovanimi rezultati. 

Slika 18: Krovni razvojni model turizma za Ribnico  

 
Najprej so pojasnjeni odnosi politik in razvojnih ciljev po politikah do strateški ciljev. 
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Tabela 10: Prikaz odnosa strateških področij delovanja (politik) in razvojnih ciljev po teh politikah do 
strateških ciljev 

PREDNOSTNA 
PODROČJA 
(»POLITIKE) 
+ 
RAZVOJNI CILJI 
(desno) 

RAZVOJ 
PONUDBE 

TRAJNOST IN 
KAKOVOST 

IDENTITETA IN 
UREJANJE 
PROSTORA 

TRŽENJE UPRAVLJANJE 
DESTINACIJE 

Povečati obseg 
ponudbe,  
ki podpira vizijo, 
in krepitev 
konkurenčnosti 
ključnih 
produktov 
 

Zelena 
brezogljična 
destinacija in 
zeleno lokalno 
gospodarstvo, z 
močno s 
profilirano 
kakovostno  
lokalno ponudbo 

Okrepljena 
(valorizirana)  
identiteta ter  
visoko 
kakovostne 
rešitve ureditve 
prostora.  
 

Okrepljeno 
sodobno 
vsebinsko 
(digitalno) trženje 
in Ribnica kot 
jasno profilirana 
destinacija,  
Tudi za več dni. 

Vzpostavljeno  
Učinkovito 
sodelovalno 
upravljanje 
destinacije  
in okrepljena 
pozicija občine v 
(LAS) regiji, MD 
LJ&OS in 
Sloveniji. 

STRATEŠKI CILJI 
(spodaj levo) 
  Skozi krepitev obsega, kakovosti, konkurenčnosti, trajnosti in digitalizacije ponudbe 

povečati turistični obisk, dodano vrednost ter okrepiti stacionarni profil Ribnice kot 
zelene butične destinacije.  

1. 
STACIONARNO: 
Krepimo ponudbo za bolj 
stacionarni profil 
destinacije in celoletnost 
ter tako povečati učinke 
turizma kot panoge. 

 
 
 

XXX 

   
 
 

XXX 

 
 
 

XX 

2. ZELENA  
BUTIČNOST 
VISOKE 
VREDNOSTI: 
Butičnost (kakovost) in 
trajnost uveljavljamo kot 
temeljni princip dela v 
celotni verigi vrednosti in 
dosegamo višjo dodano 
vrednost. 

 
 
 
 

XX 

 
 
 
 

XXX 

 
 
 
 

XX 

 
 
 
 

XX 

 
 
 
 

X 

3. TURIZEM KOT  
PRIVLAČNA 
PANOGA: 
Razvijamo spodbudno 
okolje za razvoj turizma 
v občini in  
krepimo zavedanje o 
turizmu kot poslovni 
priložnosti in generatorju 
vrednosti lokalne 
ekonomije.  

 
 
 
 

X 

    
 
 

X 

4. UPRAVLJANO 
& POVEZANO: 
Krepimo upravljanje 
destinacije in 
vzpostavljamo povezave 
med turizmom in drugimi 
presečnimi politikami. 

     
 

XXX 

5. UREJENA 
DESTINACIJA Z 
MOČNO 
IDENTITETO: 
Krepimo (in 
valoriziramo) 
edinstveno identiteto 
in skrbimo za urejeno 
mesto, vasi in 
kulturno krajino. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

XXX 

 
 
 
 

X 

 

Legenda: XXX = Največji vpliv | XX = Srednji vpliv | X = Manjši vpliv 
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POZOR: V naslednjih sklopu dokumenta (Faza 4: Akcijski načrt) je vsako fokusno področje 
podrobneje predstavljeno. Vsako področje ima določen razvojni cilj, z merljivimi kazalniki 
ter nabor ukrepov. Za njihovo realizacijo je podan indikativni predlog prednostnih in 
drugih projektov in nalog, kot so prepoznani v času nastajanja te strategije (in 
akcijskega načrta). Opredeljeni so pričakovani rezultati in strategija dela. Zaradi izredno 
spremenljivega okolja se bodo projekti in naloge v izvedbeni fazi smiselno prilagajali in 
nadgrajevali, lahko pa se bodo pojavljali novi, ki bolje naslavljajo postavljene cilje.   

Vsak ukrep je kratko opisan, ima prepoznanega nosilca ter določeno stopnjo pomembnosti 
(PRIORITETA - P):  
> 1 = zelo pomemben projekt in nujen za dosego ciljev (finančna in časovna prioriteta) 
> 2 = pomemben projekt za dosego ciljev,  
> 3 = manj pomemben projekt, ki se lahko časovno zamakne. 
 

POZOR: Akcijski načrt je za večjo preglednost v EXCEL preglednici v Prilogi št. 1, kjer je 
podano tudi: finančno ovrednotenje projekta/aktivnosti, viri financiranja in časovnica.  

Z izvedbenim načrtom v nadaljevanju tudi ne razdeljujemo ukrepov, ki jih temeljiteje 
obravnavajo sektorski programi oziroma dokumenti občine (mobilnost, okoljske politike, 
energetski koncept …). 

PROJEKTI SO OPREDELJENI NA 4 RAVNEH 

Ukrepe in projekte smo opredelili na 4 ravneh delovanja. Uspešni bomo le, če se bodo 
izvajali premiki na vseh 4 ravneh: 1-ključni strateški projekti za izvajanje strategije, 2-drugi 
in podporni projekti, na ravni destinacije (infrastrukturni in mehki – ki so pomembni, vendar 
manj kompleksni oziroma finančno-investicijsko manj zahtevni), 3-projekti Občine Ribnica (s 
turizmom povezani oziroma izvedba katerih je ključnega pomena tudi za turizem) ter 4-
investicije v zasebnem sektorju, v sekundarni turistični ponudbi (nastanitve, gostinska 
ponudba, doživetja ter dopolnilna  ponudba). Slednje so ključne za okrepitev obsega turizma. 

Slika 19: Projekti so opredeljeni na 4 ravneh   
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Tabela 11: Celostni prikaz vseh ključnih strateških opredelitev in politik  
Izzivi (1) Majhen obseg turistične ponudbe, zaradi katerega je Ribnica predvsem izletniška destinacija.   

(2) Ribnica izven prepoznavnosti (večinoma v Sloveniji) po suhorobarski dediščini nima jasne obljube, kaj ponuja.  
(3) Suhorobarstvo kot temeljna razlikovalna identiteta Ribnice je kakovostno, vendar ne izstopajoče prezentirano. 

(4) Ribnica trenutno ni prisotna in ni vidna na krovni ravni slovenskega turizma. 
(5) Ribnica ima vse, kar je danes cenjeno in v trendu, a turizem je v občini neizkoriščena priložnost. 

Vizija Ribnica je zelena, butična, stacionarna destinacija za sodobnega iskalca avtentičnih zgodb, oddiha in navdiha. 
POZICIONIRANJE: Izjemna rokodelska dediščina Since 1492, ki črpa navdih in bogastvo iz narave. Prostor, kjer ljudje že od nekaj živijo v ravnovesju z naravo. 

Poslanstvo Visoko kakovostni zeleni butični turizem, ki ustvarja vrednost za vse. = Skozi turizem delamo na regeneraciji lokalne ekonomije, naravnega okolja, rokodelske 
dediščine, promociji edinstvene identitete Ribnice in dobrobiti za celotno skupnost. 

 

Strateški 
cilji,                  
h katerim 
prispevamo 
skozi politike 

SC1: STACIONARNO: Krepimo ponudbo za bolj stacionarni profil destinacije in celoletnost ter tako povečujemo učinke turizma kot panoge. 
SC2: ZELENA BUTIČNOST VISOKE VREDNOSTI: Butičnost (kakovost) in trajnost uveljavljamo kot temeljni princip dela v celotni verigi vrednosti in dosegamo višjo dodano vrednost. 

SC3: TURIZEM KOT PRIVLAČNA PANOGA: Razvijamo spodbudno okolje za razvoj turizma v občini in krepimo zavedanje o turizmu kot poslovni priložnosti in generatorju vrednosti lokalne ekonomije. 
SC4: UPRAVLJANO & POVEZANO: Krepimo upravljanje destinacije in vzpostavljamo povezave med turizmom in drugimi presečnimi politikami. 

SC5: UREJENA DESTINACIJA Z MOČNO IDENTITETO: Krepimo (in valoriziramo) edinstveno identiteto in skrbimo za urejeno mesto, vasi in kulturno krajino. 
Strateško 
področje/ 
POLITIKA 

RAZVOJ PONUDBE TRAJNOST in 
KAKOVOST 

IDENTITETA in 
UREJANJA PROSTORA 

TRŽENJE UPRAVLJANJE 
DESTINACIJE 

Razvojni 
ciljni  

Povečati obseg ponudbe, ki 
podpira vizijo, in krepitev 
konkurenčnosti ključnih 

produktov. 

Vzpostaviti  brezogljično 
destinacijo in zeleno lokalno 

gospodarstvo, z močno in 
profilirano kakovostno lokalno 
ponudbo, ki podpira obljubo 

avtentične zelene butične 
destinacije. 

Okrepiti in valorizirati identiteto 
ter ponuditi visoko kakovostne 

rešitve ureditve prostora. 

Okrepiti sodobno vsebinsko 
(digitalno) trženje in Ribnica 

kot jasno profilirana 
destinacija, tudi za več dni. 

 

Vzpostaviti učinkovito 
sodelovalno upravljanje 

destinacije in okrepiti pozicijo 
občine v (LAS) regiji, makro 

destinaciji Ljubljana & 
Osrednja Slovenija in Sloveniji. 

Kazalniki 
(po politikah 
so 
opredeljene 
izhodiščne 
in ciljne 
vrednosti)  

> Število ležišč 
> Delež ležišč v kategoriji 3* 
> Delež ležišč v kategoriji 4* 
> Število turističnih kmetij z 

nastanitvijo 
> Obseg (km) urejenih (označenih 

in vzdrževanih) kolesarskih in 
pohodniških poti, ki se lahko 
tržijo na tujih trgih 

> Zadovoljstvo gospodarstva z 
možnostjo za razvoj 

> Certifikat SG Destination 
> Število ZERO WASTE prireditev 
> Število certificiranih ponudnikov 

v okviru znamke kakovosti (KBZ) 
> Število certificiranih ponudnikov 

z znakom SG 
ACCOMMODATION in drugi 
znaki na ravni ponudnikov 

> Število certificiranih ponudnikov 
z znakom SG CUISINE 

> Ocena zadovoljstva prebivalcev 
z razvojem turizma (anketa v 
okviru ZSST) – zadovoljen ali 
zelo zadovoljen 

> Ogljični odtis celotne turistične 
dejavnosti na enoto (1 EUR) 
dodane vrednosti (v kg 
CO2ekv./EUR 

> Ohranjena identiteta in dediščina 
Ribniške doline 

> Število ponudnikov, ki v svojo 
ponudbo po visokih standardih 
vključi elemente dediščine (na 
ravni opreme) 

 
 

> Število prenočitev   
> Povprečna doba bivanja  
> Število vzpostavljenih doživetij 

po principih 5-zvezdičnih 
kriterijev  

> Število oseb na vodenih 
programih, ogledih in doživetjih v 
prodaji RCR-TR 

> Uporabljena destinacijska 
znamka v kanalih turističnih in 
drugih ponudnikov 

> Zadovoljstvo obiskovalcev 

> Stabilno partnerstvo in aktivno 
sodelovanje – v obliki 
Partnerske mreže (turističnih in s  
turizmom povezanih 
ponudnikov) 

> Obseg stalnih virov financiranja 
Turizem Ribnica v okviru RCR 

> Ocena zadovoljstva prebivalcev 
z razvojem turizma (anketa v 
okviru ZSST) – zadovoljen ali 
zelo zadovoljen 
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Ukrepi  

(projekti v 
okviru 
ukrepov so 
opredeljeni 
v poglavju 
7) 

1.1 PROGRAMSKA 
NADGRADNJA PRODUKTOV = 
Programska nadgradnja za dvig 
kakovosti, razlikovalnosti, 
doživljajskosti in butičnosti 
destinacijskih turističnih 
produktov. 
1.2 INFRASTRUKTURNI 
PROJEKTI V PODPORO 
PRODUKTOM = Vzpostavitev, 
ureditev, nadgradnja 
infrastrukture za okrepitev 
ponudbe in konkurenčnosti 
produktov. 
1.3 OBLIKOVANJE 
PRODAJNIH DOŽIVETIJ = 
Razvoj in vzpostavitev izvedbe 
prodajnih doživetij po principih 5-
zvezdičnih kriterijev. 
1.4 SPODBUJANJE in 
USMERJANJE RAZVOJA 
TURISTIČNIH STORITEV IN 
INFRASTRUKTURE NA 
PODJETNIŠKI RAVNI = 
Spodbujanje trajnostne, 
kakovostne in celoletne 
preobrazbe nastanitev, 
gastronomije, outdoor. 
1.5 UPRAVLJANJE 
PRODUKTOV = Učinkovito 
upravljanje in vzdrževanje 
vzpostavljenih produktov. 
1.6 DIGITALNA 
TRANSFORMACIJA = Krepitev 
digitalizacije panoge in celotnega 
digitalnega ekosistema občine. 

2.1 ZELENA & BREZOGLJIČNA 
DESTINACIJA = Uvajanje 
zelenih in krožnih rešitev v prakso 
destinacije in občine in 
razogljičenje ne zgolj turizma, 
temveč celotne skupnosti. 
2.2 ZNAMKA KAKOVOSTI – 
PREMIUM PONUDBA = 
Vzpostavitev lokalne premium 
ponudbe pridelkov, izdelkov in 
storitev z visoko kakovostjo in 
višjo dodano vrednostjo. 
2.3 SPODBUJANJE 
BUTIČNOSTI in UPRAVLJANJE 
KAKOVOSTI = Spodbujanje 
trajnostne, kakovostne in 
celoletne preobrazbe nastanitev, 
kulinarike, outdoor in drugih 
podpornih dejavnosti. 

3.1 PRENOVA STAREGA 
MESTNEGA JEDRA IN VAŠKIH 
JEDER = Visokokakovostne 
prenove in ureditve prostora za 
povečanje kakovosti življenja za 
Ribničane in okrepljeno 
privlačnost Ribnice kot turistične 
destinacije. 
3.2 KULTURNA KRAJINA IN 
IDENTITETA PROSTORA: = 
Pomagati ohranjati kmetijstvo, 
kulturno krajino, biodiverziteto in 
identiteto prostora. 
3.3 KREPITEV POVEZOVANJA 
SODOBNEGA SLOVENSKEGA 
OBLIKOVANJA Z DOMAČO 
OBRTJO = Oživljanje in prenove 
tradicije v nove sodobne zgodbe, 
prežete s tradicijo. 

4.1 OKREPITEV PRIPADNOSTI 
DESTINACIJI SKOZI MOČNO 
SKUPNO ZNAMKO = Prenova 
skupne destinacijske znamke, 
njena okrepitev navznoter (do 
deležnikov) in navzven (na trgu) 
ter njeno učinkovito upravljanje, 
kot temeljni predpogoj za skupno 
turistično destinacijo Ribnica. 
4.2 DOMIŠLJEN in RIBNICI 
AVTENTIČEN 
KOMUNIKACIJSKI KONCEPT 
in SODOBNA ORODJA ZA 
TRŽENJE =  Jasna 
komunikacijska strategija, 
komunikacijske stalnice in 
visokokakovostna trženjska 
infrastrukturna orodja v podporo 
sodobnemu trženju. 
4.3 OKREPITEV KROVNE 
DESTINACIJSKE PROMOCIJE 
= Priprava in izvajanje letnih 
programov promocije na ravni 
destinacije v skladu s produktnim 
konceptom in po principu krepitve 
sodobnega vsebinskega 
(digitalnega) trženja. 
4.4 NADGRAJENI IN 
OKREPLJENI FUNKCIJI 
INFORMIRANJA IN PRODAJE = 
Komunikacijsko-trženjsko 
nadgrajena in funkcija 
destinacijskega informiranja in 
okrepitev prodaje doživetij in 
rokodelskih izdelkov. 

5.1 OKREPITEV 
SODELOVALNEGA 
UPRAVLJANJA DESTINACIJE 
= Nadgraditi in kadrovsko-
finančno okrepiti destinacijsko 
razvojno-upravljavsko funkcijo 
(DMO) in vzpostaviti aktivne 
horizontalne podporne delovne 
skupine in mreže. 
5.2 OKREPITEV VERTIKALNIH 
POVEZAV = Vzpostavitev in 
krepitev sodelovanja z zunanjimi 
partnerji na regijski in nacionalni 
ravni ter preko produktnih 
platform, za močnejšo pozicijo 
Ribnice na turističnem trgu. 
5.3 OKREPITEV 
SODELOVANJA TURIZMA IN 
DRUŠTVENIH ORGANIZACIJ = 
Vzpostavitev rednega in 
projektnega usklajevanja za večje 
sinergije pri razvoju in trženju 
med javnim in društvenim 
sektorjem, za večjo valorizacijo 
vseh vsebin. 
5.4 ZNANJE IN INOVACIJE  = 
Zagotavljanje inovacijskega in 
kadrovskega potenciala na 
območju. 
5.5 RAZISKAVE, RAZVOJ in 
VALORIZACIJA PROJEKTOV =  
Zagotavljanje projektnega razvoja 
in sredstev za izvajanje ukrepov 
strategije Turizem Ribnica 2028. 
5.6 SPREMLJANJE IN 
VREDNOTENJE = Vzpostavi se 
redno spremljanje in vrednotenje 
uspešnosti realizacije strategije, 
na osnovi opredeljenih 
kazalnikov. 

  
Za podrobni akcijski načrt glej poglavje 7. 
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Faza 4 = NAČRT: kaj moramo narediti 
 

9. AKCIJSKI NAČRT – STRATEGIJA, 
UKREPI IN AKTIVNOSTI PO 5 FOKUSNIH 

PODROČJIH  DELOVANJA 
 

9.1 Strategija in akcijski načrt za PODROČJE 01: RAZVOJ 
PONUDBE  

 
KAJ POKRIVA PODROČJE 

(1) Razvoj produktov (mehki del in infrastruktura) ‖ (2) Razvoj doživetij 

POZOR: Krovni produktni koncept in razvojne smernice po produktih so predstavljeni 
v poglavju 6. 

IZHODIŠČA 

Občina Ribnica vse od ustanovitve Rokodelskega centra Ribnica zelo sistematično in aktivno 
razvija ponudbo rokodelske dediščine ter vlaga v njeno ohranjanje in promocijo oziroma v 
prezentacijo te edinstvene dediščine. Šele zadnji dve leti pa je z vzpostavitvijo enote Turizem 
Ribnica (v okviru RCR) pristopila tudi k razvoju podporne ponudbe, ki je pomembna za krepitev 
privlačnosti destinacije za nekaj dni – kot prva produkta sta to pohodništvo in kolesarjenje, 
potencial pa imajo še nekateri drugi produkti (nadgradnja čarovništva, krepitev ponudbe za 
poslovna srečanja in dogodke ter doživetja v naravi). Čeprav je destinacija na tem področju 
šele na začetku, so koraki pravi in je potrebno nadaljevati – še bolj aktivno, osredotočeno, pa 
tudi ambiciozno. Sploh na začetku razvojnega destinacijskega življenjskega ciklusa (ko še ni 
veliko podjetniškega interesa) so zelo pomembne razvojne aktivnosti in investicije s strani 
javnega sektorja (Občina Ribnica in Rokodelski center Ribnica), še posebej v javno turistično 
infrastrukturo.    
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3 KLJUČNI IZZIVI, ki jih naslavljamo pri oblikovanju strategije in ukrepov 

1. Destinacija ima trenutno zelo omejen obseg ponudbe (nastanitve, gostinska ponudba, atrakcije in 
dopolnilna turistična ponudba) – trenutna ponudba predvsem podpira izletniški trg, tranzitne goste 
in poslovne obiskovalce.  

2. Zaradi dosedanjega ne dovolj aktivnega pristopa k razvoju turizma občina Ribnica zaostaja v regiji 
– izziv je nadoknaditi zaostanek in to na način, da bo Ribnica vzpostavila razlikovalno ponudbo, po 
visokih standardih. 

3. Okrepitev zavedanja, da je turizem podjetniška priložnost in potencial, da mladi ostajajo doma. 

KLJUČNI RAZVOJNI CILJ 01 

Povečujemo obseg ponudbe, ki podpira vizijo, in krepimo konkurenčnost ključnih 
produktov. 

STRATEGIJA  

V okviru tega fokusnega področja si prizadevamo zmanjševati vrzel na področju turistične 
ponudbe. Kot Občina vlagamo v razvoj javne turistične infrastrukture in pospešujemo razvoj 
produktov in doživetij ter z raznimi spodbudami pospešujemo nove podjetniške zgodbe v 
turizmu. Rezultat se bo odrazil v bolj prepoznavni in okrepljeni poziciji Ribnice v regiji 
Jugovzhodne Slovenije (in še posebej v LAS regiji), kot zelene butične (stacionarne) 
destinacije, ki navduši z edinstveno rokodelsko dediščino, hkrati pa odpira atraktivne 
priložnosti za aktivna doživetja in doživetja narave in ponudi vse bolj cenjeno avtentičnost in 
mir. Skozi postopno programsko in infrastrukturno nadgradnjo točk obiska in produktov bo 
destinacija izboljšala konkurenčnost ponudbe v okviru naslednjih produktnih stebrov: to so (1) 
rokodelska dediščina, (2) aktivnosti in doživetja v naravi, ob tem pa krepila kakovost in obseg 
temeljne sekundarne ponudbe – to je kakovostna butična nastanitvena in gostinska ponudba. 
Rezultat se bo odrazil v okrepljenem obsegu, kakovosti, trajnosti in digitalizaciji ponudbe, ki bo 
okrepila turistični obisk, dodano vrednost ter stacionarni profil Ribnice. Toda pozor – ker ima 
občina veliko 'VPRAŠAJEV' (BCG matrika) – ki zahtevajo vložke s strani Občine (glej 
pozicijsko matriko), je k razvoju potrebno pristopati usmerjeno in premišljeno. Strateške 
smernice po produktih so v poglavju 6.1.2. 

REZULTATI 2028 – ključne pričakovane spremembe in rezultati 

1. Urejene povezovalne komunikacijske sprehajalne in kolesarske poti, ki povežejo vse ključne točke 
v samem središču Ribniške doline (Ribnica, Hrovača, Ugar-Izvir Ribnice …) – iz Ribnice preprosto 
in varno dosegljive ključne točke »na obrobju« mestnega jedra.  

2. 150 do okvirno 200 novih kakovostih turističnih ležišč, po principih butične ponudbe – od butičnega 
hotela in vzpostavljenega razpršenega hotela v središču Ribnice, glampinga na Ugarju do lovskih 
koč na Jelenovem žlebu (ter druge kakovostne zasebne sobe, apartmaji in ponudba turističnih 
kmetij z nastanitvijo). 

3. Nadgrajena, privlačna in dobro pozicionirana krožna pohodniška transverzala Ribnica 360 (in 
primerljiv ali vzporeden kolesarski produkt), z jasno umeščenimi navezavami na druge pohodniške 
poti, ki so lepo vzdrževane in prepoznavne, s postopnimi programskimi (infrastrukturnimi in 
trženjskimi) nadgradnjami.  

4. Ob kolesarskih poteh v naravi se vzpostavi tudi ponudba, ki uspešno nagovori zahtevnejše gorske 
kolesarje (singe trail). 

5. Na ravni občine in širše regije urejeno enotno označevanje pohodniških, tematskih in kolesarskih 
poti v naravi. 

6. Programsko zaokroženo turistično naselje Ugar (glamping, rekreacija, naravno jezero, gostinska 
ponudba). 
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7. Delujoč koncept razpršenega hotela v Ribnici in bližnji okolici (z vzpostavljeno skupno ponudbo 
lokalnega zajtrka), ki pripoveduje privlačno ribniško zgodbo in se postopno krepi. 

8. 3 zaokrožena destinacijska doživetja po kriterijih 5-zvezdičnih doživetij (krovni identifikacijski »Na 
pot z Ribnčanom Urbanom«), vzpostavljen produkt opazovanja medvedov in drugih divjih živali ter 
polhanja. 

9. Celostno urejena točka v naravi (Grčarice) s kozolcem, prostorom za piknik v naravi in opazovalnico 
živali. 

10. Urejeni postajališči za avtodome (za dnevne obiskovalce na lokaciji za RCR in za stacionarne na 
Ugarju). 

11. Pokrita tržnica v središču Ribnice s kakovostno lokalno ponudbo je živahno srečevališče vse leto, v 
močnejših mesecih ponuja tudi avtentično kulinarično ponudbo. 

12. Nov zaokrožen, zelo kakovosten in atraktiven produkt čarovništva, ki vzpostavlja navezave na 
zeliščarstvo in permakulturo. 

13. Ribnica je prepoznavna kot privlačna in premium destinacija za manjša poslovna srečanja, 
dogodke, team-building in incentive v bližini prestolnice. 

14. Ribnica je vzpostavljena kot vseslovenski center rokodelstva. 
 

UKREPI (pregled, v nadaljevanju so opredeljene aktivnosti in projekti) 

#1 – Ukrep 1.1 
PROGRAMSKA NADGRADNJA PRODUKTOV =  Programska nadgradnja za dvig kakovosti, 
razlikovalnosti, doživljajskosti, obsega, pozicije (moči) in butičnosti destinacijskih turističnih 
produktov. 
#2 – Ukrep 1.2 
INFRASTRUKTURNI PROJEKTI V PODPORO PRODUKTOM = Vzpostavitev, ureditev, 
nadgradnja infrastrukture za okrepitev ponudbe in konkurenčnosti produktov. 
#3 – Ukrep 1.3 
OBLIKOVANJE PRODAJNIH DOŽIVETIJ = Razvoj in vzpostavitev izvedbe prodajnih doživetij 
po principih 5-zvezdičnih kriterijev. 
#4 – Ukrep 1.4 
SPODBUJANJE in USMERJANJE RAZVOJA TURISTIČNIH STORITEV IN 
INFRASTRUKTURE NA PODJETNIŠKI RAVNI = Spodbujanje trajnostne, kakovostne in 
celoletne preobrazbe nastanitev, gastronomije, outdoor. 
#5 – Ukrep 1.5 
UPRAVLJANJE PRODUKTOV = Učinkovito upravljanje in vzdrževanje vzpostavljenih 
produktov. 
#6 – Ukrep 1.6 
DIGITALNA TRANSFORMACIJA = Krepitev digitalizacije panoge in celotnega digitalnega 
ekosistema občine. 
 

KAZALNIKI (KPI-ji) – FOKUS TURIZEM  Vir Leto Izhodišče 2028 
Število ležišč RNO AJPES 2021 136 250-300 
Delež ležišč v kategoriji 3* RNO AJPES 2021 45 70 
Delež ležišč v kategoriji 4* RNO AJPES 2021 0 20 
Število turističnih kmetij z nastanitvijo RNO AJPES 2021 1 3 
Zadovoljstvo gospodarstva z možnostjo za razvoj OR Primarna raziskava, mora se vzpostaviti 

 

AKCIJSKI NAČRT UKREPOV  

Pojasnilo: V akcijskem načrtu v Excel preglednici v Prilogi št. 1 je podano tudi: finančno ovrednotenje 
projektov/aktivnosti po ukrepih, viri financiranja in časovnica. Identificirani projekti v okviru ukrepov so indikativni, 
kot so prepoznani v času nastajanja strategije. 
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Št. Cilj – ukrep – indikativni projekt P 
(1-2-3) 

Nosilec 

1.1 PROGRAMSKA NADGRADNJA PRODUKTOV  
= Programska nadgradnja za dvig kakovosti, razlikovalnosti, doživljajskosti, 
obsega, pozicije (moči) in butičnosti destinacijskih turističnih produktov. 

Namen ukrepa je najprej pripraviti poglobljene in osredotočene operativne programske načrte za 
nadgradnje (oziroma v določenih primerih vzpostavitev novih produktov) za dvig kakovosti, 
razlikovalnosti, digitalizacije, doživljajskosti in butičnosti ključnih destinacijskih turističnih produktov. 
Ti programski načrti postanejo osnova za vse nadaljnje aktivnosti (tako mehke programske kot tudi v 
določeni meri dodatne infrastrukturne projekte). Cilj je zapolniti vrzeli in izboljšati konkurenčnost teh 
produktov, hkrati pa k razvoju novih za okrepitev stacionarnega profila destinacije pristopiti 
premišljeno, racionalno in osredotočeno, na način, da razvoj produktov podpira ključne cilje strategije 
(zelena butičnost, zmanjševanje sezonskosti oziroma krepitev mesecev izven poletja, krepitev 
dodane vrednosti). 
1.1.1 OPERATIVNI NAČRT RAZVOJA IN TRŽENJA PRODUKTA 

KOLESARJENJA – in njegova postopna implementacija: 
Kot prvi korak za bolj usmerjeno delovanje na področju produkta 
kolesarjenja se predlaga priprava »kolesarskega načrta« za 
destinacijo (občino, z navezavami na regijo) – zelo operativno 
naravnanega načrta ki analizira stanje in identificira priložnosti za 
posamezne produktne segmente. Poudarek je na lažjem cestnem 
in gorskem kolesarjenju (načrt se smiselno navezuje na projekt 
ureditve primarnih kolesarskih povezav v okviru državnega omrežja 
na območju) in uskladitvi obstoječih sistemov označevanja, urejanju 
in legalizaciji trailov ter poslovnih modelih upravljanja (in 
vzdrževanja) le-teh. Načrt se pripravi v okviru delovne skupine za 
razvoj kolesarjenja (ki vključuje ponudnike v tem segmentu in ima 
vsaj v začetku tudi podporo zunanjih specialistov za produkt) – ta 
skupina postane stalna. Vse nadaljnje aktivnosti se prilagajajo in 
izvajajo na osnovi tega načrta, ki potrebne rešitve umešča tudi v 
prostor, jih finančno ovrednoti in vključuje optimalno časovnico. 
Sestavni del aktivnosti je priprava in redno sprotno posodabljanje 
seznama in stanja kolesarskih poti (lokacija, upravljavec, potrebni 
posegi, stroški). 

1 RCR-TR 

1.1.2 OPERATIVNI NAČRT RAZVOJA IN TRŽENJA PRODUKTA 
POHODNIŠTVA – in njegova postopna implementacija: 
Kot prvi korak za bolj usmerjeno delovanje na področju produkta 
pohodništva se (enako kot za kolesarjenje) predlaga priprava 
»pohodniškega načrta« za destinacijo (območje občine, z 
navezavami na regijo) – zelo operativno naravnanega dokumenta, 
ki analizira stanje in identificira priložnosti za nadaljnje 
nadgrajevanje pohodniških poti, išče pa tudi možne poti za 
vzpostavitev gostinske ponudbe na vsaj osrednjih točk. Poudarek je 
na nadgrajevanju obstoječih pohodniških poti in njihovem 
vzdrževanju-upravljanju – ter enotnem označevanju. Vse nadaljnje 
aktivnosti se prilagajajo in izvajajo na osnovi tega načrta. Sestavni 
del aktivnosti je priprava in redno sprotno posodabljanje seznama in 
stanja pohodniških poti (lokacija, upravljavec, potrebni posegi, 
stroški).  

1 RCR-TR 

1.1.3 PRODUKTNO-PROGRAMSKI NAČRT ZA NADGRADNJO 
PRODUKTA ČAROVNIŠTVA in njegova fazna implementacija: 

2 RCR-TR 
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Št. Cilj – ukrep – indikativni projekt P 
(1-2-3) 

Nosilec 

Priprava produktno-programskega načrta za nadgradnjo produkta 
čarovništva, ki sledi principu strokovnosti, poglobljenosti, 
nagovarjanju ne zgolj družin in šolskih skupin, temveč tudi razširitev 
teme na področje permakulture in zeliščarstva. Načrt predstavlja 
osnovo za postopno implementacijo. Načrt vključuje tudi analizo 
primerljive ponudbe v Sloveniji in evropskem prostoru (primeri 
dobre prakse), kot osnovo za opredelitev jasne strategije za 
Ribnico. 

1.1.4 PRODUKTNO-PROGRAMSKI NAČRT ZA VZPOSTAVITEV 
PONUDBE DOŽIVETIJ V NARAVI (opazovanje medvedov in 
drugih divjih živali, fotolov ter trajnostni koncept polhanja): 
Priprava produktno-programskega načrta za vzpostavitev novega 
produkta doživetij v naravi na območju Ribnice. Cilj novih produktov 
je valorizacija potenciala destinacije na tem območju (prioritetno na 
območju Jelenovega žleba, načrt pa pokrije tudi širše potencialno 
območje) in skozi krovni razvojni pristop k vzpostavitvi novega 
destinacijskega produkta spodbuditi identificiran podjetniški interes 
za prenovo lovskih koč. Sestavni del načrta je analiza primerljive 
ponudbe v regiji in širše ter jasen razvojni in trženjski koncept teh 
produktov, vključno z organizacijo doživetij in upravljanjem 
produkta. Načrt predstavlja osnovo za implementacijo. Pripravi se v 
partnerstvu z vsemi deležniki, ki bodo sodelovali pri njegovi izvedbi 
(v osnovi z lovci). 

2 RCR-TR 

1.1.5 PREUČITEV IN PRIPRAVA PROGRAMSKEGA KONCEPTA ZA 
VZPOSTAVITEV RIBNICE KOT CENTRA ROKODELSKE 
DEDIŠČINE ZA CELOTNO SLOVENIJO: 
K projektu je potrebno pristopiti premišljeno. Kot že povzeto, je bila 
leta 2007 pripravljena študija izvedljivosti in konceptualna zasnova 
Rokodelskega centra Slovenije (v Ribnici) – od takrat je bilo na 
področju povezovanja rokodelstva v Sloveniji izvedenih več 
aktivnosti, Ribnica pa je vzpostavila Rokodelski center Ribnica. V 
prvi vrsti je potrebna analiza potenciala in potrebnih resursov za 
vzpostavitev vseslovenskega rokodelskega centra, na osnovi 
vrednotenja pričakovanih učinkov pa se v primeru pozitivnega 
mnenja gre v razdelavo koncepta.  

2-3 OR in RCR 

1.1.6 NAČRT PROGRAMSKE NADGRADNJE RCR: Vzporedno z 
aktivnostjo 1.1.5 (ali ločeno) se pripravi tudi programski načrt 
nadgradnje načinov prezentacije rokodelske dediščine v RCR in 
širše, z aktivnim pristopom uvajanja novih poslovnih modelov, 
tehnologij in digitalizacije.  

1-2 RCR 

1.1.7 OPERATIVNI NAČRT KREPITVE POSLOVNEGA TURIZMA: 1. 
Natančen popis vse ponudbe za poslovni turizem (po posameznih 
podproduktih/segmentih, kot so poslovna srečanja, dogodki, team-
building in incentive), z operativnim načrtom potrebnih nadgradenj. 
Načrt vključuje tudi jasno profiliranje in predstavitev ponudbe za 
poslovni segment – to je osnova za pozicioniranje destinacija v tem 
zelo specifičnem segmentu, ki ima povsem druge trženjsko-
prodajne kanale. Pripravi se v sodelovanju s ponudniki v tem 
segmentu, že v fazi priprave načrte se pristopi do DMC agencij, ki 
lahko razvijejo kakovostne team-building programe. 

1 OR in RCR 
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Št. Cilj – ukrep – indikativni projekt P 
(1-2-3) 

Nosilec 

1.1.8 PROGRAMSKI KONCEPT PRENOVE PRIREDITEV V RIBNICI: 
Celostni programski načrt, ki v prvi fazi analizira vse obstoječe 
prireditve (tako turistične kot prireditve za domačine) ter v drugi fazi 
razdela celostni koncept turističnih (in ločeno drugih) prireditev. 
Smiselno je, da se pokrije oba sklopa, saj so resursi omejeni. Hkrati 
ponudi načrt programske razdelave (nadgradnje), na način, da 
prireditve podpirajo cilje strategije.  

1 OR in RCR 

1.1.9 PROGRAMSKI KONCEPT ZA BOLJŠI IZKORISTEK NOVEGA 
ŠPORTNEGA PARKA Z ORGANIZACIJO ŠPORTNIH 
DOGODKOV IN PRIREDITEV:  
Športna infrastruktura v okviru športnega parka je sicer prioritetno 
namenjena lokalnemu prebivalstvu (in šolam), vendar pa se 
ocenjuje, da ima potencial večje trženjske valorizacije, tudi v 
turizmu (z vidika dopolnilne infrastrukture za rekreacijo kot tudi 
dogodkov). 

2 OR in 
RCR-TR 

1.2 INFRASTRUKTURNI PROJEKTI V PODPORO PRODUKTOM 
= Vzpostavitev, ureditev, nadgradnja infrastrukture za okrepitev ponudbe in 
konkurenčnosti produktov. 
Vključuje produkte, skladne s produktno matriko destinacije: kultura (rokodelstvo, prireditve, 
čarovništvo), outdoor/aktivnosti v naravi, doživetja v naravi, gastronomija in raziskovanje. 

Razvojne smernice po produktih po podane v Poglavju 6. V nadaljevanju so v okviru 
ukrepa opredeljeni ključni infrastrukturni projekti v podporo izvajanju produktov. 
POMEMBNO OPOZORILO: po pripravi programskim načrtov za produkte (Ukrep 1.1) 
bodo identificirani dodatni infrastrukturni projekti, ki se bodo smiselno umeščali v 
akcijski načrt. 

Namen ukrepa je izboljšati (nadgraditi) obstoječo javno in drugo turistično infrastrukturo oziroma 
vzpostaviti novo, v podporo izvajanju destinacijskih produktov. V okviru tega ukrepa so identificirani 
trenutno znani infrastrukturni projekti, ki poleg programskega dela vključujejo tudi infrastrukturo.  

1.2.1 Celostna zasnova in ureditev kompleksa Ugar – nastanitvena 
ponudba (koncept glamping), kopališče z naravnim bazenom in 
druga turistično-rekreativna ponudba 

1 OR 

1.2.2 Ureditev prostora za avtodome za Rokodelskim centrom, 
Prigorica pri zadrževalniku, Ugar 

1 OR 

1.2.3 Ureditev prostora za stalno postavitev lokalne tržnice 1 OR 
1.2.4 Ureditev izvira Ribnice 2 OR 
1.2.5 Ureditev info točke na železniški postaji  1 OR 
1.2.6 Ureditev tipskega piknik prostora v naravi 2 OR 
1.2.7 Ureditev poti za tek na smučeh (zima) 2 OR 
1.2.8 Identifikacija lokacije in vzpostavitev gorsko-kolesarskega 

parka oziroma 1 do 2 enoslednici; vzdrževanje in upravljanje 
2 RCR-TR 

1.2.9 Celostna infrastrukturna in trženjska ureditev krožne 
pohodniške poti (transverzale »Ribnica 360), kot osrednje 
pohodniške poti  

2 OR 

1.2.10 Celostna ureditev točke v naravi (vas Grčarica): kozolec, prostor 
za piknik v naravi in opazovalnica živali 

1 OR 

1.2.11 Ureditev/vzpostavitev nadgrajene gostinske ponudbe na 
Ribniškem gradu 

1 OR 

1.2.12. Ureditev kopališča ob Bistrici 1-2 OR 
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1.2.13 Vzpostavitev razpršenega hotela v središču Ribnice in okolici (z 
enotno vstopno rezervacijsko službo oziroma recepcijo, enotnimi 
standardi in ponudbo lokalnih/destinacijskih doživetij; če posamezne 
enote ne ponujajo vsaj zajtrka, se organizira koncept dostave lokalne 
»košarice«). 

2 OR (kot 
razvojnik) 
ali zasebni 
investitor 

1.2.13 Pozor: Pomembni infrastrukturni projekti ureditve starega mestnega jedra, ki pa so 
opredeljeni v okviru PODROČJA 2: IDENTITETA in UREJANJE PROSTORA. 

1.3 OBLIKOVANJE PRODAJNIH DOŽIVETIJ  
= Razvoj in vzpostavitev izvedbe prodajnih doživetij po principih 5-zvezdičnih 
kriterijev. 

Namen ukrepa je, da destinacija posamezne gradnike ponudbe poveže in izkustveno nadgradi v 
organizirana prodajna doživetja, ki sledijo principom 5-zvezdičnosti (kriteriji STO za Slovenia Unique 
Experiences13), vzpostavi pa tudi atraktivna samo-vodena doživetja. Namen ukrepa je, da 
vzpostavimo eno krovno reprezentativno doživetje za celotno Ribnico (»Na pot z Ribničanom 
Urbanom«), ob tem pa tudi druga prodajna in samo-vodena doživetja, ki nagovarjajo jasne ciljne 
skupine (prostočasni in poslovni trg). Ta doživetja so hkrati osnova za prilagajanje za organiziran trg. 
1.3.1 VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE ITP PRODUKTA „NA POT Z 

RIBNČANOM URBANOM (povezan doživljajski produkt v obliki 
vodenega doživetja, po kriterijih 5* doživetja): 
Implementacija krovnega destinacijskega produkta na osnovi že 
pripravljenega načrta in njegovo aktivno upravljanje, trženje in 
izvajanje. 

1 RCR-TR 

1.3.2 VZPOSTAVITEV KULINARIČNEGA PRODUKTA V NARAVI – 
PIKNIK KOŠARICA: 
Razvoj novega produkta, ki omogoča nekajurno doživetje v naravi – 
na izbrani lokaciji, s košarico lokalnih dobrot. Produkt se lahko 
vzpostavi v partnerstvu z zainteresiranimi ponudniki (ki tudi izvajajo 
produkt). 

2 RCR-TR 

1.3.3 SOBA POBEGA (in/oziroma na prostem): 
Vzpostavitev doživetja po principu sobe pobega – ali v zaprtem 
prostoru ali v naravi (oziroma oboje). Vsebina temelji na identiteti 
Ribnice. 

2 RCR-TR 

1.3.4 OBLIKOVANJE DESTINACIJSKEGA GASTRONOMSKEGA 
PRODUKTA/DOŽIVETJA:  
Ribnica za okrepitev konkurenčnosti gastronomske ponudbe 
potrebuje eno privlačno gastronomsko doživetje, ki vključuje tudi 
elemente kulture/rokodelstva, po principih  

1-2 RCR-TR 

1.3.5 SAMO-VODENO NEKAJURNO DOŽIVETJE V RIBNICI: 
Po vzoru nekajurnih samo-vodenih doživetij, ki so jih v letu 2021 
vzpostavila vsa zgodovinska mesta Slovenije (članice Združenja 
zgodovinskih mest Slovenije), se pripravi nekajurno doživetje, ki 
individualnega obiskovalca s konkretnimi namigi (in s podporo 
fizičnega in interaktivnega zemljevida) vodi po območju in vključi 
vse najprepoznavnejše točke in ponudbe. Sistem omogoča dodatne 
predloge, ki celotno zgodbo Ribnice poveže v cel dan ali pa celo v 
več bogatih dni aktivnosti, ogledov, doživetij in zelenega 

1 RCR-TR 

 
13 Priročnik s predstavljenimi kriteriji je na voljo tukaj: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razvoj-in-
inovativnost/5-zvezdicna-dozivetja 
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raziskovanja. Primeri drugih zgodovinskih mest so na voljo na 
https://www.zgodovinska-mesta.si/mesto-na-dan/. 

1.3.6 VZPOSTAVITEV IN IZVAJANJE TEAM-BUILDING 
PROGRAMOV:  
V sodelovanju z zainteresiranimi DMC agencijami se zasnuje in 
vzpostavi nekaj prepoznavnih in na ribniški identiteti temelječih 
team-building in incentive programov. 

1-2 RCR-TR 

1.3.7 SPROTNO SPREMLJANJE IN PREPOZNAVANJE TRENDOV IN 
PRILOŽNOSTI IN IMPLEMENTACIJA TRŽNO PRIVLAČNIH 
DOŽIVETIJ – to je stalna aktivnost in naloga destinacijske 
organizacije. RCR-TR lahko A-prevzema oblikovanje kot tudi 
organizacijo/izvedbo teh doživetij, lahko jih vzpostavi in za 
organizacijo/izvedbo poišče lokalnega agencijskega partnerja, lahko 
pa k temu usmerja, spodbuja, podpira in omogoča zasebne 
ponudnike – in nato te programe/doživetja vključuje v svoje 
informacijske in trženjske kanale.  

1 RCR-TR 

1.4 SPODBUJANJE in USMERJANJE RAZVOJA TURISTIČNIH STORITEV IN 
INFRASTRUKTURE NA PODJETNIŠKI RAVNI  
= Spodbujanje trajnostne, kakovostne in celoletne preobrazbe (nadgradnja 
kakovosti, ponudbe oziroma in spodbujanje novih) nastanitev, gostinske ponudbe, 
ponudbe aktivnosti in doživetij v naravi. 

Namen ukrepa je usmerjanje, finančna podpora in skrb za stalen dotok vrhunskih znanj, novosti, 
spodbujanje idej ter pretok svežih informacij in trendov do vseh ključnih deležnikov, še zlasti pa do 
turističnih ponudnikov v Ribnici, s ciljem krepitve kakovosti, doživljajskosti, trajnosti, digitalizacije 
ponudbe – kot tudi obsega in raznovrstnosti.  
1.4.1 STRATEŠKO USMERJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

PONUDNIKOV IN INVESTITORJEV ZA IZVAJANJE ZASEBNIH 
INVESTICIJ NA NAČIN, DA PODPIRAJO VIZIJO DESTINACIJE:  
Aktivnosti za razvoj turistične podjetniške ponudbe temeljijo na: 

- Spodbujanju uvajanja zelenih standardov (Slovenia Green 
za ponudnike) 

- Krepitvi digitalizacije poslovanja 
- Dvigu standardov kakovosti na področju vseh storitev 
- Pospeševanju butične ponudbe 
- Oblikovanju ponudbe na način, da ustvarja večjo dodano 

vrednost 
- Krepitvi destinacijske pripadnosti In usmerjanje gostov k 

doživetjem v destinaciji, za podaljšanje dobe bivanja 
- Sonaravnem urejanju prostora, trajnostni arhitekturi, 

spoštovanje elementov rokodelske dediščine, skrbi za 
design. 

Aktivnost se izvaja s podporo raznih izobraževanj, individualnega 
svetovanja, skozi aktivnost 1.4.2 (ki se navezuje na to) pa tudi v 
obliki dodeljevanja občinskih spodbud.  

1 OR in RCR 

1.4.2 MIKRO FINANČNA SHEMA OBČINE RIBNICA: 
Vzpostavitev letne mikro finančne sheme, s katero se spodbuja 
vzpostavitev novih ali širitev obstoječih nastanitvenih zmogljivosti in 
gostinske ponudbe ter druge dopolnilne ponudbe. Dodeljevanje 
občinskih spodbud sledi jasno opredeljenim kriterijem, ki podpirajo 
vizijo Ribnice kot turistične destinacije in sledijo visokim standardom 

1 OR 
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kakovosti, trajnosti in digitalizacije. Glej tudi navezavo na Ukrep 3.2 
– aktivnost 3.2.5. 

1.4.3 PRIPRAVA RAZDELANIH SMERNIC IN PRIPOROČIL ZA 
RAZLIČNE SKUPINE DELEŽNIKOV – ter njihova distribucija:
  
Pripravi se zelo operativna priporočila in usmeritve za nadgradnjo 
kakovosti in trajnosti storitev in turističnih objektov, lokalno 
povezovanje in cenovno politiko, vključno s komunikacijo zgodbe 
območja. Ta priporočila so osnova za skupna in/ali individualna 
izobraževanja; pomembna je komunikacija in distribucija ter 
navezana na kolektivno blagovno znamko (ko bo vzpostavljena). Te 
smernice so še posebej pomembne v vmesnem času.  

2 RCR 

1.5 UPRAVLJANJE PRODUKTOV  
= Učinkovito upravljanje in nadgradnje vzpostavljenih produktov 

Namen ukrepa je vzpostaviti učinkovite strukture oziroma poslovne modele za vzdrževanje, 
upravljanje in financiranje vzdrževanja vzpostavljene turistične infrastrukture (kot so primarno 
pohodniške in kolesarske poti, pa tudi drugi produkti, ki zahtevajo upravljanje). Aktivnosti vključujejo 
organizacijo in koordinacijo deležnikov, skrb za tekočo fizično urejenost poti (ko gre za pohodniške in 
kolesarske produkte), aktualizacijo digitalizacije informacij in komuniciranja. 
1.5.1 STALNO VODENJE IN POSODABLJANJE SEZNAMA VSEH 

POTI (kolesarskih, učnih, pohodniških …), njihovega stanja, vložkov 
in potrebnih vzdrževanj: Za vsako pot se vodi natančna evidenca 
vseh ključnih značilnosti poti, stanja, potrebnih vlaganj, stroškov 
vzdrževanja, nosilcev, statusa lastništva …. 

1 RCR-TR 

1.5.2 PREVZEM PRODUKTOV V UPRAVLJANJE: 
V okviru tega sklopa aktivnosti poteka tekoče upravljanje produktov, 
ki so vzpostavljeni infrastrukturno in trženjsko, a zahtevajo 
upravljanje, nadzor, delo na kakovosti, vzdrževanju, usklajevanju 
ponudnikov … Aktivnost je pomembna srednjeročno do dolgoročno. 

1 RCR-TR 

1.5.3 SPREMLJANJE OBISKA NA BOLJ OBREMENJENIH TOČKAH: 
Začetek spremljanja obiska na bolj obremenjenih lokacijah/točkah 
in posledično ustrezno sprejemanje politik glede parkirišč in 
dostopov, podporne infrastrukture. 

2 RCR-TR 

1.6 DIGITALNA TRANSFORMACIJA  
= Krepitev digitalizacije panoge in celotnega digitalnega ekosistema občine. 

Namen ukrepa je sistematično in bolj strateško pristopiti k izboljšanju digitalnega okolja za povečanje 
stopnje digitalizacije turizma (in širše skupnosti). Opomba: pomladi 2022 je bila zaključena priprava 
Strategije digitalne transformacije slovenskega turizma 2022–2026 (ki jo je pripravlja Slovenska 
turistična organizacija), ki je oblikovala ukrepe na področju digitalizacije na področju 1-pametnega 
managementa destinacij, 2-Naprednega trženja in prodaje, 3-Pametnih poslovnih rešitev, 4-
Konkurenčnega kadra (za digitalno preobrazbo) in 4-izpostavila pomen Medsektorskega sodelovanja. 
ukrepi so opredeljeni na krovni ravni, vendar na način, da se implementirajo na ravni destinacij in 
ponudnikov. Načrt in aktivnosti Ribnice na področju digitalizacije nje potrebno navezati na ta 
dokument oziroma aktivnosti STO na tem področju. Tema digitalizacije bo izredno pomembna v 
novem strateškem obdobju. Zeleno (trajnostno) ne bo dovolj – potrebno bo zeleno in (!) digitalno 
delovanje. Ključno je povezano in usklajeno delovanje z Občinami, v okviru krepitve digitalizacije 
preko sistemov pametnih skupnosti (MJU). 



STRATEGIJA TURIZEM RIBNICA 2028  
Strategija trajnostnega razvoja turizma v občini Ribnica 2022–2028  

 

Stran 94 od 134 
 

Št. Cilj – ukrep – indikativni projekt P 
(1-2-3) 

Nosilec 

1.6.1 PRIPRAVA OPERATIVNEGA NAČRTA DIGITALIZACIJE ZA 
PODROČJE TURIZMA (na osnovi Strategije digitalne 
preobrazbe slovenskega turizma – STO, 2022) in postopno 
izvajanje aktivnosti: 
Pomladi 2022 se je zaključila krovna strategija digitalne 
transformacije slovenskega turizma – na osnovi katere se pripravi 
načrt digitalizacije za področje turizma. Smiseln je širši regijski 
pristop. Pomembne bodo navezave oziroma vključitev v krovno 
slovensko platformo za pospeševanje prodaje nastanitev in doživetij 
(»Slovenski turistični market place«), ki bo Ribnici pomagala pri 
krepitvi prepoznavnosti in prodaji ponudbe/doživetij; druga 
pomembna aktivnost je sodelovanje preko »Co-marketing 
platforme«, ki bo okrepila sinergije od krovne do destinacijske ravni 
(omogočala bo preglednost in združevanje sredstev pri promociji), 
cilj ukrepa pametnih rešitev za podjetja pa je usmerjati financiranje 
v zagotavljanje vavčerjev za deležnike v turizmu in jih spodbujati k 
hitri vključitvi v proces digitalne preobrazbe. STO bo tudi okrepila 
izobraževanje ponudnikov in destinacij za dvig digitalnih 
kompetenc. 

1 RCR-TR 

1.6.2 UČINKOVITO NAVEZOVANJE, VZPOSTAVLJANJE SINERGIJ IN 
VALORIZACIJA DIGITALNIH REŠITEV, KI SE VZPOSTAVLJAJO 
V OKVIRU OBČINSKEGA DIGITALNEGA EKOSISTEMA: 
V prihodnjih letih se pričakuje pospeševano uvajanje digitalizacije, 
tudi v skladu s Strategijo vzpostavitve pametne občine Ribnica. 
Potrebno je zagotavljanje skupnih rešitev in vzpostavljanje 
celostnega digitalnega ekosistema občine – katerega del je tudi 
turizem. 

1 OR 
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9.2 Strategija in akcijski načrt za PODROČJE 02: TRAJNOST 
in KAKOVOST 

 

KAJ POKRIVA PODROČJE 

(1) Pospeševanje in certificiranje trajnostnega delovanja, krožnih rešitev in pristopa k 
razvoju regenerativnega turizma ‖ (2) Krepitev kratkih nabavnih verig in pospeševanje 

kakovosti preko kolektivne blagovne znamke kakovosti ‖ (3) Pospeševanje 
kakovostne turistične ponudbe in avtentične butičnosti v celotni verigi vrednosti 

POZOR: To področje ima močne navezave na presečne politike in aktivnosti Občine 
Ribnica za področja: trajnostna mobilnost, lokalni energetski koncept in kmetijstvo. 

Področje se navezuje na ukrepe (predloge) krovne strategije slovenskega turizma STRST 
2022–2028, v okviru politike (št. 4) TRAJNOST in ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA 
TURIZMA, kjer so opredeljene podpolitike: 

 Zelena shema slovenskega turizma kot orodje razvoja trajnostnega turizma; 
 Dvig trajnostnega poslovanja za znižanje ogljičnega odtisa; 
 Krepitev komunikacije o trajnostnem obisku in trajnostnih dosežkih s širšo javnostjo. 

 

IZHODIŠČA 

Občina Ribnica na področju trajnostnega razvoja turizma še ni začela z delovanjem preko 
široko uveljavljene platforme Zelene sheme slovenskega turizma in glede na dejstvo, da je v 
ZSST že večji del slovenskega turizma (certificirane destinacije, v katerih je opravljenih kar 90 
% prenočitev), na tem področju močno zaostaja. To dejstvo bi lahko interpretirali tudi na način, 
da ima priložnost, da koncept turizma od vsega začetka nastavi na pravilen (odgovoren, 
trajnosten, uravnotežen, regenerativen) način in se tako izogne pastem, ki so se zgodile v 
številnih destinacijah zaradi hitrih rasti (pritiski na prostor in lokalno skupnost in prevelik delež 
preprostih nastanitev, ki ne prinašajo potrebne dodane vrednosti, obremenjujejo pa lokalno 
infrastrukturo).  

Na področju krepitve kratkih nabavnih verig je Občina Ribnica nedavno vzpostavila lokalno 
tržnico, ki omogoča prodajo lokalnih pridelkov, v načrtu je urediti pokriti del, v okviru Strategije 
pametne občine Ribnica 2021–2027 pa se načrtuje tudi virtualna prodajna tržnica. Nadalje, 
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občina ima Lokalni energetski koncept, z občino Kočevje se pripravlja sodelovanju na področju 
centra ponovne uporabe, prav tako je že identificirana potreba po vzpostavitvi lokalne znamke 
kakovosti. Zaradi omejene pridelave na območju občine – ki jo sicer občina Ribnica vzpodbuja 
preko raznih ukrepov v okviru kmetijske politike – jo je smiselno vzpostaviti vsaj s sosednjima 
občinama Sodražica in Loški potok.  

3 KLJUČNI IZZIVI, ki jih naslavljamo pri oblikovanju strategije in ukrepov 

1. Ribnica na področju trajnosti in certificirane/verificirane kakovosti (na osnovi standardov) zaostaja 
za drugimi destinacijami v regiji in Sloveniji. To zeleno platformo je potrebno razumeti ne zgolj kot 
razvojno platformo za krepitev trajnosti, temveč tudi kot povezovalno platformo za okrepitev 
prisotnosti Ribnice na nacionalni ravni in kot pomemben kanal za promocijo zelene ponudbe. 

2. Ponudba rokodelske dediščine na terenu nima opredeljenih standardov kakovosti (za doživetja, 
delavnice, oglede) – izvedba je pristna, avtentična in domačna, vendar zaostaja za vizijo zelene 
butičnosti, ki jo želi destinacija vzpostaviti.  

3. Razumevanje in izkoriščanje sinergij med turizmom in kmetijstvom – turizem kot generator 
dodajanja vrednosti lokalni ekonomiji. 

RAZVOJNI CILJ 02 

Vzpostaviti zeleno brezogljično destinacijo in zeleno lokalno gospodarstvo, z močno 
in profilirano kakovostno lokalno ponudbo, ki podpira obljubo avtentične zelene 

butične destinacije. 

STRATEGIJA  

Občina Ribnica in Rokodelski center Ribnica aktivno in po visokih standardih trajnosti in 
kakovosti upravljata destinacijo, preko enotne platforme »zelene koordinacije« in znamke 
kakovosti, in pospešeno uvajata zelene in krožne ter usmerjata celotno verigo vrednosti v 
destinaciji k višji kakovosti, butičnosti in doseganju višje dodane vrednosti. Destinacijo 
vzpostavljamo in pozicioniramo kot odgovorno, uravnoteženo zeleno butično destinacijo, kjer 
turizem deluje kot pozitivni pospeševalec in regenerator okolja, dediščine, dejavnosti in 
podjetniških priložnosti.  

Ribnica postane zlata Slovenia Green destinacija, iz turizma in javne uprave je v celoti izločena 
plastika za enkratno uporabo, vse ključne prireditve se izvajajo po ZERO WASTE principu, v 
destinaciji nastajajo nove ponudbe po zelenih standardih. Ponudba v okviru znamke kakovosti 
(pridelki in izdelki, vodenja, nastanitve …) sledi visokim standardom, ki pospešujejo kakovost, 
lokalni karakter in avtentičnost ponudbe. Ribnica turizem razvija ne zgolj na trajnosten, temveč 
na regenerativen način, ki ga razume več kot trajnostnega – od minimiziranja negativnih 
vplivov turizma in uravnoteženja okoljskih, družbenih in ekonomskih vplivov k razvoju turizma 
na regenerativen način, ki prinaša neto (pozitivne) vrednosti za vse: komercialne in 
nekomercialne gostitelje, okolje in naravo ter lokalno skupnost. To je še posebej pomembno v 
'novi normalnosti', ki je pokazala, da dosedanji razvojni poslovni modeli niso vzdržni na dolgi 
rok.   

REZULTATI 2028 – ključne pričakovane spremembe in rezultati 

1. Ribnica kot zlata SLOVENIA GREEN destinacija, s pridobljeno podkategorijo GREEN CUISINE. 
2. Trajnostni razvoj in nadgrajen princip regenerativnega turizma je uveljavljena razvojna paradigma. 
3. Vse ključne in najbolj reprezentativne prireditve se izvajajo po principih ZERO WASTE. 
4. Vsi nastanitveni in glavni gostinski ponudniki ter ponudniki doživetij so zavezani k delovanju brez 

plastike za enkratno uporabo. 
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5. Vsaj 5 ponudnikov nastanitev se ponašajo z znakom SLOVENIA GREEN ACCOMMODATION in 3 
z znakom SLOVENIA GREEN CUISINE. 

6. Vzpostavljena (širša/regijska) znamka lokalne kakovosti, v katero je vključenih najmanj 50 lokalnih 
kmetov, obrtnikov, podjetij in tudi ranljivih skupin iz občine Ribnica. 

7. Uveljavljena in široko sprejeta »Zelena politika« med vsemi turističnimi ponudniki.  
8. Vzpostavljeno komuniciranje zelene butičnosti do ciljnih segmentov in »RIBNICA GREEN 

PLEDGE«. 
9. Redno letno preverjanje izvajanja zelenega akcijskega načrta v partnerstvu Občine Ribnica in 

Rokodelskega centra Slovenije (preko zelene koordinacija) in letno izvedena vsaj ena vidna 
zaokrožena zelena aktivnost, ki okrepi zeleno obljubo, Ribnice. 

10. Delujoče vsaj 3 inovativne krožne rešitve. 
 

UKREPI (pregled, v nadaljevanju so opredeljene aktivnosti in projekti) 

#1 – Ukrep 2.1 
ZELENA & BREZOGLJIČNA DESTINACIJA = Uvajanje zelenih in krožnih rešitev v prakso 
destinacije in občine in razogljičenje ne zgolj turizma, temveč celotne skupnosti. 
#2 – Ukrep 2.2 
ZNAMKA KAKOVOSTI – PREMIUM PONUDBA  
= Vzpostavitev lokalne premium ponudbe pridelkov, izdelkov in storitev z visoko kakovostjo 
in višjo dodano vrednostjo. 
#3 – Ukrep 2.3 
SPODBUJANJE BUTIČNOSTI in UPRAVLJANJE KAKOVOSTI  
= Spodbujanje trajnostne, kakovostne in celoletne preobrazbe nastanitev, kulinarike, 
outdoor in drugih podpornih dejavnosti. 

 

KAZALNIKI (KPI-ji) – FOKUS TURIZEM  Vir Leto Izhodišče 2028 
Certifikat SLOVENIA GREEN Destination STO 2021 0 1 (GOLD) 
Število ZERO WASTE prireditev RCR & OR 2021 0 3 
Število certificiranih ponudnikov v okviru znamke 
kakovosti (KBZ) 

RCR & OR 2021 0 20 

Število certificiranih ponudnikov z znakom 
SLOVENIA GREEN ACCOMMODATION in drugi 
znaki na ravni ponudnikov 

STO 2021 0 5 

Število certificiranih ponudnikov z znakom 
SLOVENIA GREEN CUISINE 

STO 2021 0 3 

Ocena zadovoljstva prebivalcev z razvojem turizma 
(anketa v okviru ZSST) – zadovoljen ali zelo 
zadovoljen 

RCR & OR 2021 30 %14 60 % 

Ogljični odtis celotne turistične dejavnosti na enoto 
(1 EUR) dodane vrednosti (v kg CO2ekv./EUR) 
 

RCR & OR Trenutno se še ne spremlja, tudi v 
Sloveniji ne, na ravni STO se bo 
vzpostavila enotna metodologija 

 

AKCIJSKI NAČRT – UKREPI IN INDIKATIVNE AKTIVNOSTI & PROJEKTI  

Pojasnilo: V akcijskem načrtu v Excel preglednici v Prilogi št. 1 je podano tudi: finančno ovrednotenje 
projektov/aktivnosti po ukrepih, viri financiranja in časovnica. Identificirani projekti v okviru ukrepov so indikativni, 
kot so prepoznani v času nastajanja strategije.

 
14 Prva anketa po metodologiji ZSST za ocenjevanje zadovoljstva lokalnih prebivalcev s turizmom je bila opravljena 
v okviru uvodne spletne anketa za pripravo strategije turizma. Od 118 sodelujočih (odprta anketa) jih je 3 % 
odgovorilo, da so zelo zadovoljni, 27 % pa, da so zadovoljni. 
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2.1 ZELENA & BREZOGLJIČNA DESTINACIJA  
= Uvajanje zelenih in krožnih rešitev v prakso destinacije in občine in razogljičenje 
ne zgolj turizma, temveč celotne lokalne skupnosti. 

Namen ukrepa je organizirano pristopiti k udejanjanju zelenih standardov in obljube zelene butičnosti 
Ribnice ter čimbolj zmanjšati porabo naravnih in drugih virov v turizmu in širše v lokalni skupnosti, 
vključno z zmanjšanjem odpadkov in emisij (to je mogoče izvesti zgolj v navezavi z ukrepi in 
aktivnostmi Občine Ribnica na področju upravljanja odpadkov, energetskih konceptov in udejanjanja 
ukrepov trajnostne mobilnosti). Ribnica se prednostno usmerja v zmanjševanje količin odpadkov (v 
smeri turizma brez plastike za enkratno uporabo oziroma odpadkov/ZERO WASTE – to področje se 
aktivno udejanja preko platforme Zelene sheme slovenskega turizma) in pospeševanje prehoda 
turističnega gospodarstva in tudi javnega sektorja v krožno gospodarstvo (kar je potrebno povezati z 
drugimi aktivnostmi Občine Ribnica na tem področju; tema je kompleksna, vendar bo visoko na 
agendi EU v novi finančni perspektivi). Pomemben segment predstavlja ozaveščanje in spreminjanje 
navad pri ponudnikih, v javnem servisu, kot tudi pri obiskovalcih in prebivalcih. Pri tem mora postati 
ZSST, kateri se Ribnica pridruži, osnovna platforma za sodelovanje v okviru občine (komunala, šole, 
javni zavodi, turistična podjetja …). Hkrati Ribnica v skladu s krovnim konceptom razumevanja 
trajnostnega razvoja turizma v funkciji regeneracije (oziroma regenerativnega turizma) krepi aktivnosti 
za okrepitev uravnoteženega razvoja turizma, kjer je v srcu lokalna skupnost – Ribničani.  

2.1.1 VSTOP OR/RCR V ZELENO SHEMO SLOVENSKEGA 
TURIZMA ZA PRIDOBITEV ZNAKA SLOVENIA GREEN 
DESTINATION: 
Vstop v ZSST, v okviru prvega naslednjega javnega poziva 
STO, ki se ponavadi objavlja v prvem mesecu za tekoče leto15, 
izvedba vseh potrebnih korakov za pridobitev certifikata/znamke 
SLOVENIA GREEN, v skladu s pozivom/potekom in 
vzpostavitev »zelene koordinacije« kot temeljne razvojne in 
usklajevalne platforme za celotno občino. Predlaga se res 
premišljen in kakovosten nabor vseh potrebnih področij 
(oddelkov), ki morajo biti pokrita v Zeleni ekipi. Njen vodja naj 
postane »zeleni CEO/direktor« in ne zgolj tehnični zeleni 
koordinator v okviru ZSST (pomembno: v okviru nove krovne 
strategije slovenskega turizma se bo aktivno delalo na krepitvi 
kompetenc in pozicije zelenih koordinatorjev; prav tako si bo 
strategija prizadevala za ustvarjanje pogojev za sistematizacijo 
delovnega mesta v okviru destinacijskih zavodov). Zelena ekipa 
postane temeljna razvojna platforma za usklajevanje aktivnosti, 
doseganje sinergij, pospeševanje zelenih praks in krožnih 
rešitev in je razumljena širše kot zgolj zelena ekipa za pridobitev 
zelenega certifikata v okviru ZSST – je temeljna strateška 
usmerjevalna ekipa v Ribnici. 

1 RCR in OR 

2.1.2 UMIK PLASTIKE ZA ENKRATNO UPORABO IZ TURIZMA: 
Vključitev v aktivnosti preko STO na področju umika plastike za 
enkratno uporabo iz turizma (nastanitve, gostinski ponudniki, 
muzeji/atrakcije, javni zavodi) in širše: uporaba orodij, ki so 
razvita na krovni ravni oziroma po potrebi razvoj svojih. Ta 
aktivnost je med prvimi aktivnostmi v okviru zelenega delovanja, 
saj najbolj materializira konkretne rešitve. Hkrati je umik plastike 

1 RCR in OR 

 
15 Objavljeni razpisi/pozivi: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-
turizma/poziv2021 



STRATEGIJA TURIZEM RIBNICA 2028  
Strategija trajnostnega razvoja turizma v občini Ribnica 2022–2028  

 
  

Stran 99 od 134 

Št. Cilj – ukrep – indikativni projekt P 
(1-2-3) 

Nosilec 

za enkratno uporabo ob krepitvi zelenih nabavnih verig 
srednjeročno fokus št. 1 preko ZSST. 

2.1.3 Priprava IN IMPLEMENTACIJA LETNIH »ZELENIH 
AKCIJSKIH NAČRTOV«: 
Vsako leto se preko koordinacije/platforme ZSST pripravi 
oziroma aktualizira ter v okviru zelene ekipe izvaja in koordinira 
»zeleni akcijski načrt«. Načrt zahteva zelo razdelane aktivnosti, 
časovnico, nosilce in opredeljene kazalnike. 

1 RCR in OR 

2.1.4 AKTIVNOSTI ZA POVEČANJE ŠTEVILA CERTIFICIRANIH 
PONUDNIKOV IN ZELENEGA RAVNANJA PRI PONUDNIKIH: 

I. Opredelitev in promocija zelenih standardov vedenja za 
ponudnike in njihova uveljavitev – torej ne zgolj delo na 
okoljskih certifikatih, temveč udejanjanje nekaj osnovnih 
zelenih ravnanj pri vseh ponudnikih. Standardi se 
pripravijo kot neke vrste minimalni zeleni standardi, z 
okrepitvijo lokalne avtentične zelene obljube. 

II. Izobraževanja in razne spodbude za pospeševanje 
ponudnikov z okoljskimi certifikati.  

2 RCR in OR 

2.1.5 POSPEŠEVANJE, SPREMLJANJE IN VALORIZACIJA 
RAZNIH »ZELENIH PROJEKTOV«: 
Razni manjši kreativni, inovativni izvedbeni projekti za krepitev 
zelene brezogljične destinacije, ki se izvajajo tudi izven 
pripravljenega »zelenega akcijskega načrta«, preko drugih 
deležnikov, šol, vrtcev, društev …, so zelo pomembni in jih 
Občina Ribnica pospešuje, spodbuja, predvsem pa jih je 
potrebno tudi valorizirati – vključiti v komunikacijo ter v primerih, 
ko delujejo tudi kot turistični produkti/zelena vrednost do 
obiskovalca, vključiti v turistično komunikacijo. 

1 OR in RCR 

2.1.6 OZAVEŠČANJE IN AKTIVNO DELOVANJE NA PODROČJU 
POVEČANJA LOČEVANJA IN ZMANJŠANJA ODPADKOV: 
Področje zmanjševanja in ozaveščanja o odpadkih je eden 
pomembnih vidikov trajnostnega delovanja. Zmanjšanje 
odpadkov se začne pri prebivalcih in je zato močno odvisna od 
prakse in načina delovanja občinske komunalne služne: 

I. V prvi fazi vzpostavitev informiranja in ozaveščanja za 
ločevanje in zmanjševanje odpadkov v gospodinjstvih 
(preko komunalne službe). 

II. Srednjeročno vključitev Občine Ribnica v ZERO WASTE 
platformo (aktivnost se ovrednoti leta 2023/2024). 

III. Obstoječa razstava o ravnanju s smetmi (Ribniški grad) 
je lahko z nadgradnjo ozaveščevalnih aktivnosti zelo 
močna zgodba in steber trajnosti, tudi za uveljavitev 
Ribnice kot izobraževalca na tem področju. Predlaga se 
preučitev opcij za nadgraditev te zgodbe in vključitev v 
komunikacijske aktivnosti, tudi v turizmu. 

1 Komunala 
Ribnica 

2.1.7 OZELENITEV JAVNIH RAZPISOV: 
Priprava temeljnih zelenih kriterijev za različne sklope javnega 
delovanja, v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju in 
drugimi predpisi, in njihova implementacija v razpise Občine 
Ribnica (med njimi tudi za delovanje društev in izvajanje 
prireditev po principu ZERO WASTE).  

1 OR 
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2.1.8 UVELJAVITEV ZERO WASTE KONCEPTA ZA NOSILNE 
PRIREDITVE: 
Za vse nosilne prireditve v občini se do 2023 uveljavi koncept 
ZERO WASTE16. Ta princip je tudi pogoj za sofinanciranje 
prireditev s strani OR/RCR. 

1 OR in vsi javni 
zavodi v občini 

2.1.9 ZELENA DESTINACIJSKA POLITIKA: 
Zelena politika je sicer opredeljena na krovni ravni (in je del 
pridobitve certifikata SLOVENIA GREEN), vendar pa je 
pomembno, da destinacija oblikuje na tem temeljih svojo zeleno 
zavezo, ki upošteva vse krovne principe, a je obarvana lokalno. 
Takšna politika je pomembna za krepitev zelene pripadnosti. 
Oblikovanje in distribucija (uveljavitev pri vseh deležnikih) zelene 
politike destinacije – do ponudnikov in obiskovalcev (‚Ribnica 
Green Pledge’) – ki ne vključuje le okoljski vidik, temveč tudi 
edinstveno identiteto (družbeni vidik) Ribnice. 

1 RCR 

2.1.10 OKREPITEV ZELENEGA KOMUNICIRANJA: 
Vključitev zelene ponudbe, infrastrukture, produktov in vrednot v 
komuniciranje Občine Ribnica in preko turističnih kanalov (spletna 
stran in družbena omrežja). 

1 RCR-TR 

2.1.11 AKTIVACIJA MLADIH ZA ZELENE REŠITVE: 
Izvedba vsaj enega letnega natečaja v osnovne šole za 
inovativne zelene rešitve/zeleno delovanje, vključitev tudi vrtcev. 

2 RCR in OR, v 
partnerstvu s 
šolo in vrtcem 

2.1.12 LETNA SKUPNA AKCIJA ZELENE RIBNICE in RIBNIŠKI 
ZELENI DAN: 
Izvedba letne akcije čiščenja (oziroma akcije družbene 
odgovornosti), z organizacijo zelenega dneva (ozaveščevalni 
namen). 

2 Nosilec: OR, v 
partnerstvu z 
RCR in vsemi 
javnimi zavodi 

in javnimi 
podjetji v 

občini 
2.2 ZNAMKA KAKOVOSTI – PREMIUM PONUDBA  

= Razvoj lokalne premium ponudbe pridelkov, izdelkov in storitev z visoko 
kakovostjo in višjo dodano vrednostjo. 
Pozor: Lokalno je v primeru KBZ razumljeno širše od zgolj območja občine Ribnica. 

Namen ukrepa je na trgu izpostaviti pristno ponudbo pridelkov, izdelkov in storitev z višjo dodano 
vrednostjo, v katero bo vključenih najmanj 50 lokalnih kmetov, obrtnikov, podjetij in tudi ranljivih 
skupin iz Ribnice. V Sloveniji se je v par letih vzpostavilo okvirno 10 znamk po enotni metodologiji 
(Izvorno slovensko), z dobrimi praksami (npr. Bohinjsko/From Bohinj), ki so dokazale, da je 
pospeševanje lokalne ponudbe po jasnih standardih kakovosti sicer dolg in zahteven proces, a edina 
prava pot za krepitev dodane vrednosti, višje kakovosti in krepitev lokalnega karakterja destinacije. 
Znamke/znake kakovosti/KBZ se z letom 2021 pogojuje tudi v okviru kriterijev ZSST (za pridobitev 
podznaka/kategorije Green Cousine)17. Kolektivno blagovno znamko (KBZ) razumemo kot ključno 
orodje za mreženje turizma, kmetijstva in obrti/industrije oziroma rokodelstva. KBZ se zasnuje kot 
znamko, ki predstavlja platformo za usmerjen razvoj produktov in storitev, s katerim se spodbuja dvig 
kakovosti, rabo lokalnih virov (kmetijski pridelki in rokodelski izdelki) in povezovanje v kratke lokalne 
prodajne in dobavne verige vrednosti. KBZ tako postane osnovna razvojno-pospeševalna platforma, 
ki krepi dodano vrednost izdelkov in storitev (vključno z gostinsko ponudbo, nastanitvami in doživetji) 

 
16 Standardi in merila za Zero Waste prireditev: https://ebm.si/zw/turizem/prireditve/kaj-je-zw-prireditev/ 
17 Na poziv za pridobitev znaka Slovenia Green Cuisine se lahko prijavijo gostinski ponudniki, destinacijam, 
nosilkam znaka Slovenia Green Destination, pa je v okviru že obstoječe platforme na voljo orodje z novimi kriteriji, 
po katerih lahko ocenijo svoje delovanje na področju gastronomije. 
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lokalne zelene ekonomije ter predstavlja osnovo za bolj trajnostno in avtentično ponudbo na območju. 
Ribnica znamko smiselno naveže na aktivnosti in poslanstvo RCR, celotni razvojni model, 
komunikacija in prodajni kanali pa so zastavljeni na temelji skupnega dela identificiranega območja. 
POZOR: mehke programske nadgradnje in delo na krepitvi konkurenčnosti produkta gastronomije so 
opredeljene v okviru PODROČJA 1: RAZVOJ (za produkt GASTRONOMIJA). 

2.2.1 PRIPRAVA NAČRTA ZA VZPOSTAVITEV KOLEKTIVNE 
ZNAMKE KAKOVOSTI (KBZ): 

I. Evalvacija dosedanjih aktivnosti in delnih praks na tem 
področju (opravljene preko različnih projektov, na 
območju LAS Od Turjaka do Kolpe). 

II. Preučitev primerov dobrih praks (model »Izvorno 
slovensko«) in oblikovanje ugotovitev/priporočil za 
območje. 

III. Identifikacija partnerjev na območju in uskladitev vizij, 
ciljev ter razvojnega in poslovnega modela. 

IV. Priprava operativnega načrta, kako pristopiti k KBZ. 
V. Opredelitev imena znamke, ki naj smiselno valorizira že 

prepoznavne ikone/simbole oziroma poimenovanja in 
hkrati gradi identiteto območja kot »dežele suhe robe« in 
geografske označbe. 

VI. Priprava finančnega načrta in časovnice. 

1 OR in RCR 

2.2.2 VZPOSTAVITEV SISTEMA KBZ: 
Vzpostavitev sistema certificiranja visokokakovostnih kmetijskih 
in kulinaričnih izdelkov in pridelkov, jedi in pijač, rokodelskih 
izdelkov in drugih izdelkov sodobnega industrijskega 
oblikovanja, nastanitev, prireditev, vodenih doživetij, itd. pod 
skupno znamko na območju. V tem okviru se vzpostavijo jasni 
standardi kakovosti tudi na področju rokodelstva in izvajanja 
rokodelskih delavnic.  

1 RCR 

2.2.3 ŠIRITEV PRODAJNIH KANALOV PREMIUM LOKALNE 
PONUDBE: 
Okrepiti, povezati in komunikacijsko učinkovito komunicirati vse 
prodajne točke (prodajna mesta v TIC-u, na lokalni tržnici, 
spletni tržnici …) – vključitev v turistične kanale in do 
prebivalcev. 

2 OR in RCR 

2.2.4 OKREPITEV KAKOVOSTNE TRAJNOSTNE 
GASTRONOMSKE PONUDBE, POD ZNAMKO GREEN 
CUISINE: 

I. Pridobitev podkategorije GREEN COUSINE v okviru 
ZSST. 

II. Akcijski načrt za sistematično aktivno delo za krepitev 
trajnostne gastronomije. 

III. Aktivnosti za pospeševanje certificiranih SLOVENIA 
GREEN CUISINE ponudnikov. 

2 RCR 

2.2.5 DEGUSTACIJSKO-PRODAJNI CENTER V CENTRU RIBNICE 
(lahko sinergija z RCR oziroma v okviru RCR oziroma v okviru 
nadgradnje gostinske ponudbe na lokaciji Ribniškega gradu): 

I. V prvi fazi priprava poslovnega modela organizirane 
prodaje lokalnih visokokakovostnih pridelkov in izdelkov v 
»mestni trgovini« pod KBZ. 

3 OR in RCR 
oziroma 

javno-zasebno 
partnerstvo  
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II. Vzpostavitev degustacijsko-prodajnega centra na 
identificirani optimalni lokaciji (z vidika resursov, sinergij), 
ki postane osrednja degustacijsko-prodajna točka za 
izdelke z znamko kakovosti in predstavitev premium 
lokalne ponudbe. Ne gre le za prodajno mesto, temveč 
tudi pokušnje, delavnice … na ta način lahko to postane 
pomembna nova dinamična kulinarična točka, ki jih v 
občini primanjkuje. 

2.2.6 POVEZOVANJE IN USMERJANJE KBZ NA OBMOČJU: 
I. Imenovanje produktne vodje KBZ (za koordinacijo med 

občinami). 
II. Zagotavljanje podpore, kontinuirana skrb za nadgradnje, 

razvoj, mreženje, pravilno uporabo znamke – stalno 
aktivno in profesionalno upravljanje sistema. 

III. Izvajanje rednih izobraževanj med ponudniki za 
seznanitev s pogoji in standardi ter za razumevanje 
koristi. 

IV. Zagotavljanje podpore preko raznih presečnih aktivnosti 
in politik, še posebej preko LAS. 

1 Na območju 
občine 

Ribnica OR 

2.2.7 POSPEŠEVANJE KRATKIH NABAVNIH VERIG V TURIZMU:  
Priprava in implementacija operativnega načrta krepitve kratkih 
nabavnih verig v turizmu, ki se pripravi in izvaja v partnerstvu 
med turizmom in kmetijskimi svetovalnimi službami na območju 
(oziroma v občini Ribnica). Načrt udejanja principe Strategije 
»od vil do vilic« ter vključuje in poudarja pomen naslednjih 
elementov prehoda: Oblikovanje prehranske verige, ki deluje za 
potrošnike, proizvajalce, podnebje in okolje; Zagotavljanje 
trajnostne proizvodnje hrane; Zagotavljanje prehranske varnosti; 
Spodbujanje trajnostne predelave hrane, trgovine na debelo, 
trgovine na drobno, gostinstva in živilsko storitvenih praks; 
Spodbujanje trajnostne porabe hrane ter omogočanje prehoda 
na zdrave in trajnostne načine prehranjevanja; Zmanjšanje 
izgube hrane in količine zavržene hrane; Preprečevanje goljufij s 
hrano vzdolž verige preskrbe s hrano; Raziskave, inovacije, 
tehnologija in naložbe. 

1 OR in RCR, v 
partnerstvu z 

lokalnimi 
proizvajalci  

2.2.8 KREPITEV OBSEGA IN KAKOVOSTI DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJAH: 
Aktivnosti za pospeševanje obsega (števila) in kakovosti 
turistične ponudbe na kmetijah. 

1 OR 

2.2.9 OSVEŠČANJE IN PROMOCIJA O TRAJNOSTNI (LOKALNI, 
SEZONSKI) GASTRONOMIJI V LOKALNI SKUPNOSTI: 
Ribnica mora svoje prebivalstvo in obiskovalce aktivno 
ozaveščati o lokalnih gastronomskih posebnostih (ki so 
natančno opredeljene in izpostavljene v komunikacijskih kanalih) 
in principih trajnostne gastronomije. Promocija in trženje lokalne 
avtentične gastronomije (glede na opredeljeno gastronomsko 
piramido Slovenije in območja – ki se po potrebni dodatno 
razdela) se skrbno načrtuje in dosledno izvaja. Ob tem 
prebivalce (in obiskovalce) osvešča o tem, kako kupovati oz. 
uživati hrano in pijačo bolj trajnostno (npr. kupujte lokalno, 
povratna embalaža, plastika, voda iz pipe…). Kot prvi korak se 
pripravi operativni programski načrt, ki je osnova za izvajanje.  

1 OR in RCR 
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Št. Cilj – ukrep – indikativni projekt P 
(1-2-3) 

Nosilec 

2.3 SPODBUJANJE BUTIČNOSTI in UPRAVLJANJE KAKOVOSTI  
= Spodbujanje trajnostne, kakovostne in celoletne preobrazbe nastanitev, 
kulinarike, outdoor in drugih podpornih dejavnosti 

Namen ukrepa je spodbuditi zeleno, digitalno in butično (kakovost storitve in ponudbe, osebni pristop) 
miselnost ter zavedanje o potrebi po dvigovanju kakovosti storitev ter infrastrukture ter po inoviranju 
v obstoječem turističnem podjetniškem sektorju na območju. Pospeševanje novih manjših 
nastanitvenih zmogljivosti ter prenove obstoječih nastanitvenih, gostinskih in spremljajočih objektov 
(vključno s planinskimi kočami), njihove okoljske in energetske sanacije ter dvig kakovosti designa, 
trajnostne arhitekture in rabe lokalnih materialov. Navezava na ukrepe in aktivnosti v okviru 
PODROČJA 3: IDENTITETA. 

2.3.1 SVETOVANJE in USMERJANJE PONUDNIKOV: 
Neposredno svetovanje in podpora obstoječim ponudnikom / 
kmetijam za uvajanje zelenih standardov, digitalizacijo, dvig 
kakovosti (butičnosti), dodajanje vrednosti ponudbi in bolj 
trajnostno arhitekturo, s ciljem dviga dodane vrednosti. 

2 OR in RCR 

2.3.2 PRIPRAVA IN UVELJAVLJANJE STANDARDOV 
KAKOVOSTI: 
Na temeljih mednarodnega razumevanje višje kakovosti in 
butičnosti se pripravijo standardi – v obliki napotkov oziroma 
priporočil za manjše nastanitvene, gostinske in agencijske 
ponudnike. Ne gre za certificiranje, temveč usmerjanje 
ponudnikov k izboljševanju kakovosti storitev, ponudbe in večje 
destinacijske pripadnosti.  

1 RCR 
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9.3 Strategija in akcijski načrt za PODROČJE 03: IDENTITETA 
in UREJANJE PROSTORA 

 

 
 

KAJ POKRIVA FOKUSNO PODROČJE 

Skrb za negovanje identitete Ribnice (temeljna in na njej temelječa turistična identiteta) ‖ 
Urejanja prostora ‖ Prenova kulturne dediščine ‖ Skrb za ohranjeno kulturno krajino in podobo  

To področje je kot izredno pomembno prepoznano tudi v okviru nove krovne strategije slovenskega 
turizma 2022 – 2028. Že med izzivi ej opredeljen izziv pomanjkanja avtentičnih (kulturnih) elementov v 

turistični ponudbi in podobi Slovenije kot turistične destinacije. 

Kot navaja (predlog) STRST 2022–2028: urejena javna in skupna infrastruktura in valorizirana 
dediščina predstavlja enega ključnih elementov turističnega ambienta Slovenije in hkrati 
temeljni označevalec kulturne identitete destinacije. Za doseganje kakovostne  uporabniške 
izkušnje turistov in trajnostno doseganje višje dodane vrednosti je potrebno permanentno 
vlaganje v skupno in javno infrastrukturo, ohranjanje in valorizacija naravne in kulturne 
dediščine v turizmu, zagotavljanje učinkovitega upravljanja in trženja le-te, skozi to pa tudi 
ustreznih virov financiranja, pa predstavlja enega najpomembnejših izzivov vezanih na 
doseganje strateških ciljev turizma do leta 2028. Naložbe v javno in turistično infrastrukturo so 
nujne za povečanje dodane vrednosti v turizmu skozi kakovost, raznolikost in privlačnost 
doživetij ter urejenost turističnih destinacij. Slednja (na splošno v Sloveniji) trenutno zaostaja 
za pričakovanji turistov, kar nas oddaljuje od vizije butičnosti, avtentičnosti vezane na kulturno 
identiteto destinacij in Slovenije in večje dodane vrednosti za vse. 

V turistični ponudbi in podobi turističnih destinacij je opazno pomanjkanje avtentičnih kulturnih 
elementov, ki pa jih na splošno v Sloveniji ne primanjkuje in predstavljajo znaten neizkoriščen 
potencial. Prav tako enega od izzivov slovenskega turizma predstavlja učinkovitost upravljanja, 
ohranjanja in trženja objektov kulturne dediščine. Valorizacija in model upravljanja naravnih 
vrednot in objektov kulturne dediščine v turizmu predstavlja eno od priložnosti prihodnjega 
strateškega obdobja za povečanje pestrosti ponudbe, izboljšanje uporabniške izkušnje in 
kakovosti, avtentičnosti, izpopolnitev verige vrednosti in povečanje dodane vrednosti v 
slovenskem turizmu. Dodatni ključni razlog in vodilo za aktivno valorizacijo objektov kulturne 
dediščine v turizmu v prihodnjem strateškem obdobju je trajnostni vidik naložb v objekte 
kulturne dediščine in zgodovinska mestna središča, saj je ogljični odtis vlaganj v prenovo 
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obstoječega stavbnega fonda veliko nižji od izgradnje novih objektov. Kultura in kulturna 
identiteta, valorizirana v podobi in celostni ponudbi slovenskega turizma,  je tisti dejavnik, ki 
lahko ključno prispeva k  izpopolnitvi verige vrednosti in znatnemu povečanju dodane vrednosti 
in trajnosti v slovenskem turizmu. 

Zaradi pomena tega področja je to v STRST 2022–2028 opredeljeno kot posebna politika, št. 
3: UREJENA JAVNA INFRASTRUKTURA IN AMBIENT ZA KONKURENČNOST 
SLOVENSKEGA TURIZMA. Med ukrepi je načrtovanih nekaj vzvodov za sofinanciranje 
vlaganj v javno turistično infrastrukturo in kulturno dediščino (NOO, REACT), na kar se Ribnica 
učinkovito navezuje.  

IZHODIŠČA 

Občina Ribnica ima prepoznavno staro mestno jedro, katerega tvori Ribniški grad z grajsko 
pristavo – Marof, osrednja ulica, cerkev (s Plečnikovimi zvoniki) in nabrežje Bistrice, ki daje s 
svojimi ambientalnimi značilnostmi svojevrsten pečat celotni podobi mesta ter predstavlja 
enega od značilnih prostorov v mestnem jedru Ribnice. Mestni del Ribnice je kljub razvoju 
urbanizacije, ki je prinesel veliko sprememb in gradenj, do danes ohranil značilno mestno 
podobo, ki pa v zadnjih letih ni doživela kvalitetnega razvoja. Že več desetletij potekajo 
sistematična dela na ohranjanju dediščine starega mestnega jedra. Poleg Ribnice posebno 
kakovost prostoru daje vas Hrovača z dobro ohranjeno tradicionalno arhitekturo in starim 
vaškim jedrom, ki s strokovno obnovljeno Škrabčevo domačijo z vrednostjo kulturnega 
spomenika in nazivom Evropski muzej predstavlja edinstveno kulturno prizorišče. Celotna 
Ribniška dolina se ponaša z bogato dediščino rokodelstva. Suha roba se prvič omenja pred 
več kot pol tisočletjem, leto 1492, ko so številne slabe letine, nenehni pritiski Turkov in kmečki 
upori prisilili avstrijskega cesarja Friderika III. v odločbo za izdajo t. i. krošnjarskega patenta.se 
je začelo izdelovanje ribniške suhe robe, pa je zaznamovalo razvoj in podobo Ribnice vse do 
danes. Stoletja neprekinjene tradicije in živost rokodelstva v časih, ko je masovna proizvodnja 
na višku, sta ponos kraja in kličeta po spoštovanju ročnega dela in razmisleku o trajnostni 
potrošnji. Ta preplet izjemne (in v veliki meri dobro ohranjene) kulturne dediščine in rokodelske 
tradicije so največje bogastvo Ribnice ne zgolj kot prostora, temveč turistične destinacije in so 
temelj, na katerem sloni prihodnja uspešnost in konkurenčnost (turističnega) gospodarstva 
tega prostora.  

3 KLJUČNI IZZIVI, ki jih naslavljamo pri oblikovanju strategije in ukrepov 

1. Zagotavljanje ohranjanja identitete prostora in skladen prostorski razvoj. 
2. Velik izziv predstavlja potreben premik v komuniciranju od suhorobarstva kot dediščine k 

predstavitvi načina življenja in žive identitete Ribničanov in Ribniške doline: Ribnica ni samo 
rokodelska dediščina – dežela suhe robe (suhorobarstvo pa etnografska posebnost, ki se odraža v 
končnem fizičnem izdelku), temveč je potrebno to dediščino razumeti globlje, širše.  

3. Posamezni turistični (predvsem nastanitveni in gostinski ponudniki) ne vključujejo identitete Ribnice 
v svojo ponudbo – niti ne na ravni informiranja, komuniciranja, usmerjanja, kot tudi ne na ravni 
vključevanja elementov dediščine v svojo ambientalno ureditev. Dodatni izziv je kakovost 
prezentacije.  

RAZVOJNI CILJ 03 

Okrepiti in valorizirati identiteto in ponuditi visoko kakovostne rešitve ureditve 
prostora. 
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STRATEGIJA  

Občina Ribnica ohranja, neguje in premišljeno ter trajnostno upravlja ta izjemni prostor – 
naravno in kulturno krajino, tradicijo, javni prostor, kulturno dediščino, podobo vasi in tradicije 
Ribniške doline. Ohranjanje identitete in obnova kulturne dediščine po najvišjih standardih 
postavlja strategija kot enega od petih področij delovanja v naslednjih letih. Čeprav je to 
področje, ki ga z vidika urejanja prostora ureja Občina Ribnica – in ne turizem, je zaradi 
njegovega izrednega pomena umeščen v strateški okvir, v akcijskem načrtu pa so povzeti 
ključni projekti na tem področju. 

REZULTATI 2028 – ključne pričakovane spremembe in rezultati 

1. Okrepljeno zavedanje o pomenu identitete za okrepitev pozicije Ribnice kot avtentične zelene 
butične destinacije. 

2. Prenovljeno in oživljeno staro mesto jedro Ribnice, Ribniški grad in Gallusovo nabrežje ter urejeno 
vaško jedro Hrovača. 

3. Uvedena enotna urbana oprema, tako v mestnem jedru kot na ostalih delih občine Ribnica. 
4. Uporabna in praktična znanja za komuniciranje identitete na strani vseh ključnih deležnikov v 

destinaciji. 
5. Prefinjeno vpletena rokodelska dediščina v ambiente in opremo gostinskih in turističnih ponudnikov. 
 

UKREPI (pregled, v nadaljevanju so opredeljene aktivnosti in projekti) 

#1 – Ukrep 4.1 
PRENOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA IN VAŠKIH JEDER  
= Visokokakovostne prenove in ureditve prostora za povečanje kakovosti življenja za 
Ribničane in okrepljeno privlačnost Ribnice kot turistične destinacije. 
#2 – Ukrep 4.2 
KULTURNA KRAJINA IN IDENTITETA PROSTORA:  
= Pomagati ohranjati kmetijstvo, kulturno krajino, biodiverziteto in identiteto prostora. 
#3– Ukrep 4.3 
KREPITEV POVEZOVANJA SODOBNEGA SLOVENSKEGA OBLIKOVANJA Z DOMAČO 
OBRTJO    
= Oživljanje in prenove tradicije v nove sodobne zgodbe, prežete s tradicijo. 

 
KAZALNIKI (KPI-ji) – FOKUS TURIZEM  Vir Leto Izhodišče 2028 
Število ponudnikov, ki v svojo ponudbo po visokih 
standardih vključi elemente dediščine (na ravni 
opreme) 

RCR & OR 2021 1 5 

 

AKCIJSKI NAČRT UKREPOV  

Pojasnilo: V akcijskem načrtu v Excel preglednici v Prilogi št. 1 je podano tudi: finančno ovrednotenje 
projektov/aktivnosti po ukrepih, viri financiranja in časovnica. Identificirani projekti v okviru ukrepov so indikativni, 
kot so prepoznani v času nastajanja strategije. 

Št. Cilj – ukrep – indikativni projekt P  
(1-2-3) 

Nosilec, rok, vrednost, vir 

3.1 PRENOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA IN VAŠKIH JEDER  
= Visokokakovostne prenove in ureditve prostora za povečanje kakovosti življenja 
za Ribničane in okrepljeno privlačnost Ribnice kot turistične destinacije.  
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Št. Cilj – ukrep – indikativni projekt P  
(1-2-3) 

Nosilec, rok, vrednost, vir 

Ribnica se kot zgodovinsko mesto zaveda pomena ohranjanja, varovanja in kakovostnih prenov 
stavbne dediščine mestnega jedra ter kulturnih spomenikov, kot temeljne osnove za pospeševanje 
valorizacije kulturnih vsebin. Cilj ukrepa je ohranjanje in oživljanje (!) objektov kulturne dediščine. 
Ukrep je še posebej aktualen, glede na to, da se v okviru mehanizma RRF načrtujejo določena sredstva tudi za 
investicije v infrastrukturo na področju kulture in kulturne dediščine – obnova in ohranjanje kulturnih spomenikov 
ter obnova javno kulturne infrastrukture (47 mio EUR, nepovratno), s katerimi bo Slovenija poskušala spodbuditi 
razvojni preboj turizma in posledično gospodarsko rast prek trajnostnih naložb v kulturne spomenike in javno 
kulturno infrastrukturo z velikim multiplikativnim učinkom.  

3.1.1 PRENOVA MESTNEGA JEDRA RIBNICE: 
V času priprave strategije je bil izdelan konzervatorski načrt. V 
letu 2021 se je pristopilo k postopku izdelave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje starega mestnega 
jedra Ribnice. Sprejem OPPN je predviden konec leta 2022 – ki 
bo temelj za celostno prenovo starega mestnega jedra. Gre za 
kompleksen in večletni projekt. 

1 OR 

3.1.2 UREDITEV RIBNIŠKEGA GRADU: 
V zadnjih letih so bila na gradu in njegovi okolici opravljena zlasti 
vzdrževalna in obnovitvena dela, pri čemer večjih posegov ni 
bilo izvedenih. Z namenom prenove prireditvenega prostora je 
bil v letu 2009 izdelan projekt za prenovo prostora gledališča ter 
izvedbo montažne-demontažne strehe nad površino novega 
odra in prostorom za gledalce, ki pa zaradi pomanjkanja 
sredstev ni bil realiziran. V letu 2016 je bil izdelan projekt 
prenove Ribniškega gradu (ureditev tlakovanja letnega 
gledališča, tlakovanje odprtega stebriščnega hodnika, ureditev 
dveh shrambnih prostorov). Projekt bo delno izveden v letu 
2022, ko se bo v JZ delu gradu izvedla delna ureditev parkovnih 
površin z dostopom do prireditvenega prostora in rekonstrukcija 
vhodnega portala. Z namenom zagotavljanja gostinske ponudbe 
je bil leta 2019 v SV delu parka postavljen manjši lesen objekt, 
ter urejen letni vrt, kar je pozitivno vplivalo na obiskanost gradu 
in družabno življenje v gradu. Tako objekt kot tudi letni vrt sta 
začasne narave in ne omogočate izvedbe gostinske storitve 
skozi celo leto. Glede na to, da je v objektu gradu urejena 
začasna info točka, nekateri deli obzidja gradu in dostopnih 
površin pa so tudi potrebni sanacije in obnove, je Občina Ribnica 
v letu 2021 pričela s pripravo projektne in druge dokumentacije 
za gradnjo sodobne kavarne in info točke s pripadajočimi 
površinami in delno prenovo odprtih površin. 

1 OR 

3.1.3 UREDITEV GALLUSOVEGA NABREŽJA: 
Mestni del Ribnice je kljub razvoju urbanizacije, ki je prinesel 
veliko sprememb in gradenj, do danes ohranil značilno mestno 
podobo, ki pa v zadnjih letih ni doživela kvalitetnega razvoja. 
Problemi ureditve predstavljajo predvsem posamezni 
degradirani deli v starem mestnem jedru, ki niso ustrezno rešeni, 
med njimi tudi nabrežje Bistrice in prostor pred cerkvijo Sv. 
Papeža Štefana. Ožji prostor, v smislu samega nabrežja in 
območja pred cerkvijo, nedvoumno potrebuje podrobnejše 
obravnavanje, ter ureditve, ki upoštevajo potencialne prostorske 
kvalitete. Nabrežje Bistrice, ki daje s svojimi ambientalnimi 
značilnostmi svojevrsten pečat celotni podobi mesta, predstavlja 

1 OR 
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Št. Cilj – ukrep – indikativni projekt P  
(1-2-3) 

Nosilec, rok, vrednost, vir 

enega od značilnih prostorov v mestnem jedru Ribnice. Možnosti 
ureditve, ki jih ponuja nabrežje, so zlasti v delu za Zadružnim 
domom, ki vodi do cerkve Sv. Papeža Štefana neizkoriščene in 
zapostavljene. Likovno in ambientalno razvrednoten prostor ima 
namesto romantične podobe, podobo industrijsko – 
skladiščnega, neurejenega in zanemarjenega nabrežja. 
Zatečeno stanje v prostoru zahteva nujen pristop k prenovi in 
revitalizaciji, tako samega nabrežja, kot prostora v njegovi 
neposredni bližini. V letu 2017 je bila v sodelovanju z 
Biotehniško fakulteto, z oddelkom za Krajinsko arhitekturo 
zaključena arhitekturno krajinska delavnica. Namen projekta je 
bil pridobiti rešitve za ureditev odprtih javnih površin, kar bi naj 
bila tudi osnova za nadaljevanje projekta oz. dejansko prenovo 
Gallusovega nabrežja.  

3.1.4 UREDITEV SREDIŠČA VASI HROVAČA: 
Vas Hrovača z dobro ohranjeno tradicionalno arhitekturo s 
Škrabčevo domačijo, urejeno v etnološki muzej in kulturno 
središče, se je vzpostavila kot reprezentitivni primer oživljanja 
vasi, ki pa potrebuje kakovostno ureditev samega vaškega jedra.  

1 OR 

3.1.5 V okviru tega ukrepa se bodo sproti dodajali oziroma izvajali drugi projekti s strani 
OR. 

3.2 KULTURNA KRAJINA IN IDENTITETA PROSTORA:  
= Pomagati ohranjati kmetijstvo, kulturno krajino, biodiverziteto in identiteto 
prostora. 

Področje je eno izmed zelo pomembnih strateških ciljev oziroma področij delovanja na ravni Občine 
Ribnica, vendar ukrep umeščamo v steber identitete turistične strategije, s ciljem, da tudi v turizmu 
okrepimo zavedanje o trajnostnem urejanju skupnega prostora Ribniške doline ter potrebi po 
udejanjanju visokokakovostnih posegov v prostor. Hkrati želimo tudi turistične ponudnike in javnost 
ozavestiti o vlogi kmetov oziroma pomenu kmetijstva pri ohranjanju značilne kulturne krajine kot 
pomembne vrednote Ribniške doline. Krajinsko območje Jurjevica – Breže, ki obsega severozahodni 
del Ribniškega polja, predstavlja eno izmed kulturnih krajin, ki gotovo zasluži posebno pozornost pri 
nadaljnjem urejanju prostora. Osrednji del območja pripada naseljem Jurjevica, Breže in Kot, 
dominante širšega prostora so cerkve sv. Križa, sv. Marka in vodotok Bistrice. Prostor členi 
parcelacija v progah in skupine dreves. Spremembe kulturne krajine so na območju vseskozi prisotne, 
v veliki meri pa so odvisne od načina obdelovanja kmetijskih površin in teženj po novogradnji objektov, 
ki pogosto ni skladna z varstvenimi usmeritvami.  Nadalje, želimo dvigniti kakovostno raven urejanja 
odprtega javnega prostora, urbane opreme in ključnih turističnih točk destinacije ter skozi enovit 
pristop opozarjati obiskovalca, da vstopa v identitetno kakovostno območje. 
3.2.1 AKTIVNOSTI ZA OHRANJANJE KULTURNE KRAJINE: 

Koncept trajnostnega in butičnega turizma in kakovostnih 
doživetij lahko uresničujemo zgolj v ohranjenem in urejenem 
prostoru, kjer turizem deluje z roko v roki s kmetijstvom in 
varstvom narave. S to strategijo postavljamo turistično 
gospodarstvo v kontekst ustvarjalca potreb v kmetijskem 
sektorju, zato so s tem ukrepom predlagane različne akcije, ki 
krepijo zavedanje medsebojne soodvisnosti, prav tako pa tudi 
konkretne aktivnosti na področju ohranjanja kulturne krajine. V 
podporo se izvajajo izobraževalne aktivnosti. 

2 OR 

3.2.2 PRIPRAVA KATALOGA URBANE OPREME: 
Trenutno v Ribnici ni izdelanega kataloga urbane opreme, kar se 
odraža na uporabi različne urbane opreme, tako v mestnem 

1 OR 
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Št. Cilj – ukrep – indikativni projekt P  
(1-2-3) 

Nosilec, rok, vrednost, vir 

jedru Ribnice, kot tudi na ostalih območjih Ribnice. Občina 
Ribnica načrtuje izdelavo kataloga urbane opreme za urejanje 
javnega prostora, ki bo skladen s smernicami Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. 

3.2.3 KJE SE SKRIVA POTENCIAL LESA, GLINE IN RIBNIŠKEGA 
ROKODELSTVA:  
Programski načrt za identifikacijo, razvoj in implementacijo nekaj 
prepoznavnih elementov ribniške dediščine suhorobarstva in 
lončarstva za uporabo v turističnih nastanitvenih in gostinskih 
objektih. 

2 OR 

3.2.4 SPODBUJANJE IN USMERJANJE PRENOVE KULTURNE 
DEDIŠČINE NA PODJETNIŠKI RAVNI:  
Spodbujanje trajnostne, kakovostne, butične in celoletne 
preobrazbe nastanitev (nove ali nadgradnje – v mestnih jedrih), 
kulinarike in drugih podpornih dejavnosti, s podporo 
izobraževanj, delavnic in drugih aktivnosti.  

1 Nosilec: 
OR, v 

partnerstvu 
s 

strokovnimi 
ustanovami 

3.2.5 KREPITEV KAKOVOSTNIH REŠITEV DEDIŠČINSKIH 
ELEMENTOV V TURISTIČNI PONUDBI:  
Subvencije za zasebni sektor za zagotavljanje razvoja turizma, 
usklajenega z identiteto prostora (npr. za enotno zunanjo 
podobo nastanitev – označevanje, rokodelski dediščinski 
elementi v opremi ipd.) 

2 OR 

3.2.6 DRUGE POSPEŠEVALNE AKTIVNOSTI ZA OKREPITEV 
VIDIKA SODOBNEGA OBLIKOVANJA IN OKREPITVE 
PRISOTNOSTI SUHOROBARSKIH IN LONČARSKIH 
IZDELKOV V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU IN V TURISTIČNI 
PONUDBI NA OBMOČJU: 
To postane temeljni princip delovanja. 

2 OR in RCR 

3.3 KREPITEV POVEZOVANJA SODOBNEGA SLOVENSKEGA OBLIKOVANJA Z 
DOMAČO OBRTJO    
= Oživljanje in prenove tradicije v nove sodobne zgodbe, prežete s tradicijo. 

3.3.1 NADALJNJA KREPITEV ZNAMKE RIBRAND: 
Priprava operativnega načrta (v sodelovanju s kreatorji) za 
krepitev pozicije, prodaje in nadaljnje programske širitve 
znamke, asortimaja in promocije.  

2 RCR 

3.3.2 DESIGN PODPORA ZA ZAHTEVNEJŠE PROJEKTE (DESIGN 
MANAGEMENT & DESIGN THINKING):  
Sistematično procesno delo za dvig kakovosti in dodane 
vrednosti ključnih produktov in aktivnosti skozi design thinking in 
učenje novih pristopov k naslavljanju kompleksnih 
multidisciplinarnih vprašanj, kjer v središče postavljamo 
poglobljeno razumevanje izziva v interakciji med obiskovalci – 
prebivalci – identiteta. 

2 RCR 
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9.4 Strategija in akcijski načrt za PODROČJE 04: TRŽENJE 

 

KAJ POKRIVA FOKUSNO PODROČJE 

(1) Destinacijska znamka ‖ (2) Komunikacijski koncept (kako komuniciramo in sporočamo 
vsebine – ponudbo, profil, identiteto, razlikovanje destinacije) ‖ (3) Priprava trženjskih 
infrastrukturnih orodij ‖ (4) Načrtovanje in izvajanje promocije ‖ (5) Sodelovanje preko 

produktno-trženjskih združenj 

Pozor: RAZVOJ PRODUKTOV (ki je temeljna trženjska funkcija) je zaradi pomena, obsega in 
kompleksnosti pokrit v okviru samostojnega področja delovanja: PODROČJE 1: RAZVOJ 

PONUDBE (infrastruktura, ponudba, produkti, doživetja) 

IZHODIŠČA 

Danes se v razvitih turističnih destinacijah destinacijski zavodi vse bolj preusmerjajo od 
marketinga k managementu, vendar pa marketing oziroma trženje ostaja pomembna naloga 
vsake destinacije. Z izjemno pospešeno digitalizacijo in posledično spremembo iskanja 
informacij in nakupnega odločanja so se poslanstvo in načini trženja na destinacijski ravni 
močno spremenili. Gostu moramo ponuditi neko novo vrednost (torej informacije, ki jih ne more 
najti na spletu preko raznih rezervacijskih in ponudbenih platform), informacije predstaviti na 
destinaciji avtentičen način, ponuditi zaokrožena doživetja in ne zgolj razdrobljene informacije, 
z njim vzpostaviti bolj osebno razmerje ter v podporo temu okrepiti vsebinsko digitalno trženje. 
Ob tem potekajo veliki premiki od plačane promocije v smeri krepitve lastnih medijev (owned 
media) in k kanalom in vsebinam, ki jih ustvarja potrošnik (user generated content). V novi 
normalnosti trženje postaja še zahtevnejša naloga, saj je potrebno pri gostu vzbuditi občutek 
varne in dobro upravljane destinacije.  

Ribnica je med prvimi koraki na področju trženja po vzpostavitvi funkcije enote za turizem v 
okviru RCR pristopila k nekaj temeljnim trženjskim aktivnostim: vzpostavila je znamko Ribnice 
kot turistične destinacije – ki pa še ni uveljavljena, saj je v prvi fazi nastala predvsem kot 
vizualni znak, uredila osnovno trženjsko infrastrukturo (zloženke, zemljevidi, spletno mesto 
…), se posvetila razvoju produktov kolesarjenja in pohodništva ter v teh začetkih promocijo 
usmerila predvsem na lokalni in slovenski trg. Na krovni ravni slovenskega turizma Ribnice kot 
turistične destinacije še ni zaznati, na tujih trgih pa se ne izvaja sistematična promocija. 

3 KLJUČNI IZZIVI, ki jih naslavljamo pri oblikovanju strategije in ukrepov 
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1. Trenutna zelo ozka prepoznavnost Ribnice po suhorobarski dediščini in s tem povezan izletniški 
profil destinacije (predvsem organizirane skupine in šolarji). 

2. Ribniško rokodelsko (suha roba in lončarija) dediščino komunikacijsko in programsko nadgraditi na 
način, da bo komunicirala res izjemno in edinstveno dediščino tega prostora in ljudi – in ne zgolj 
suhorobarstvo in lončarstvo kot »fizični« izdelek. 

3. Izven organiziranih skupin, tranzitnih obiskovalcev in poslovnih gostov Ribnica še ni pozicionirana 
kot zaokrožena in privlačna destinacija prihoda, še posebej ne za več dni – zato je izziv ponuditi in 
predstaviti ponudbo, ki gostu omogoči bivanje v Ribnici in raziskovanje širše okolice za nekaj dni. 
Izziv je oblikovati takšen tržno-komunikacijski koncept, ki bo gradil na razlikovalni temeljni rokodelski 
identiteti Ribnice, ob tem pa dodati njeno umeščenost v zeleno okolje in naravo, ki ponuja ne zgolj 
aktivnosti v naravi, temveč pristna doživetja narave – opazovanje divjih živali.  

KLJUČNI CILJ 04 

Okrepiti sodobno vsebinsko (digitalno) trženje Ribnica naj postane jasno profilirana 
destinacija, tudi za več dni. 

STRATEGIJA  

Izkoriščamo dobro strateško pozicijo Ribnice, ki je kljub ne optimalnim cestnim povezavam 
relativno preprosto in hitro dostopna iz Ljubljane (še posebej s ponovno vzpostavljeno 
železniško povezavo). Skozi jasen komunikacijski koncept, revidirano in okrepljeno sodobno 
znamko, ki odlično komunicira identiteto Ribnice, nadgrajene produkte in doživetja ter 
programe po meri jasnih ciljnih skupin, posodobljena trženjska orodja, osredotočeno digitalno 
trženje, okrepljene povezave v regiji (v LAS regiji in preko Cerknice do Zelenega krasa) in 
preko produktne platforme zgodovinskih mest Slovenije se Ribnica pozicionira kot nova, 
presenetljiva, avtentična, zelena in butična izbira za sodobne iskalce miru in avtentičnih 
doživetij kulture in nature – stran od množic in utečenih turističnih tokov. Izjemna rokodelska 
dediščina Since 1402, privlačen ambient zgodovinskega mesta v tesnem stiku s pristno naravo 
in doživetji v naravi. Hkrati Ribnica izkorišča svojo središčno lego med Ljubljano, preko Turjaka 
do Kolpe in se ob izletniški destinaciji profilira kot destinacija za nekaj dni ter kot destinacija za 
raziskovanje od Ljubljane do Kolpe. Ob tem krepi regijske povezave, kar je v skladu z novo 
krovno strategijo slovenskega turizma 2022–2028, ki bo oblikovala model,      pogoje      in 
spodbude regijskega združevanja na področju turizma. 

REZULTATI 2028 – ključne pričakovane spremembe in rezultati 

1. Vzpostavljena znamka Ribnice kot turistične destinacije, z jasno identiteto, ki je široko sprejeta in 
aktivno komunicirana s strani vseh deležnikov.  

2. Pripravljene in do vseh deležnikov distribuirane komunikacijske stalnice (brand book, sporočila, 
vizuali, katalogi …), ki jih vsi deležniki uporabljajo v podporo pri komuniciranju in trženju svoje 
ponudbe, s čemer se krepi destinacijska pripadnost. 

3. Posodobljena trženjskega infrastruktura (katalogi, spletna stran, družbena omrežja …), ki jasno, 
razlikovalno in avtentično sporoča, kaj je mogoče doživeti v Ribnici za en in še posebej za več dni. 

4. Okrepljena pozicija Ribnice v okviru krovnega slovenskega produkta KULTURA & MESTA in aktivno 
članstvo v Združenju zgodovinskih mest Slovenije. 

5. Doseženi zastavljeni cilji posameznih kampanj v sodelovanju s turističnimi ponudniki. 
6. Izdelani programi po meri jasnih ciljnih segmentov (enodnevnih in za nekaj dni), z okrepljeno 

prodajo. 
7. Okrepljena pozicija in vidnost Ribnice na krovni ravni slovenskega turizma.  
8. Redna komunikacija in povezovanje ponudnikov znotraj destinacije. 

UKREPI (pregled, v nadaljevanju so opredeljene aktivnosti in projekti) 

#1 – Ukrep 4.1 
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OKREPITEV PRIPADNOSTI DESTINACIJI SKOZI MOČNO SKUPNO ZNAMKO 
= Prenova skupne destinacijske znamke, njena okrepitev navznoter (do deležnikov) in 
navzven (na trgu) ter njeno učinkovito upravljanje, kot temeljni predpogoj za skupno 
turistično destinacijo Ribnica. 
#2 – Ukrep 4.2 
DOMIŠLJEN in RIBNICI AVTENTIČEN KOMUNIKACIJSKI KONCEPT in SODOBNA 
ORODJA ZA TRŽENJE =  Jasna komunikacijska strategija, komunikacijske stalnice in 
visokokakovostna trženjska infrastrukturna orodja v podporo sodobnemu trženju. 
#3 – Ukrep 4.3 
OKREPITEV KROVNE DESTINACIJSKE PROMOCIJE 
= Priprava in izvajanje letnih programov promocije na ravni destinacije v skladu s produktnim 
konceptom in po principu krepitve sodobnega vsebinskega (digitalnega) trženja. 
#4 – Ukrep 4.4 
NADGRAJENI IN OKREPLJENI FUNKCIJI INFORMIRANJA IN PRODAJE 
= Komunikacijsko-trženjsko nadgrajena in funkcija destinacijskega informiranja in okrepitev 
prodaje doživetij in rokodelskih izdelkov. 
 
KAZALNIKI (KPI-ji) Vir Leto  Izhodišče  2028 
Število prenočitev   SURS 2019/2020 3.800 

(2019) 
20.000 

Povprečna doba bivanja  SURS 2019 2,65 (2019) 2,7 
Število vzpostavljenih doživetij po principih 5-
zvezdičnih kriterijev  

RCR-TR 2021 0 3 

Število oseb na vodenih programih, ogledih in 
doživetjih v prodaji RCR-TR (RCR, muzej, 
lokalno vodenje, galerija) 

RCR-TR 2019 3.940 x 4 

Uporabljena destinacijska znamka v kanalih 
turističnih in drugih ponudnikov 

RCR-TR 2021 0 80 % 

Zadovoljstvo obiskovalcev RCR 2021 / Vzpostaviti v 
okviru ZSST 

 
AKCIJSKI NAČRT – UKREPI IN INDIKATIVNE AKTIVNOSTI & PROJEKTI  

Pojasnilo: V akcijskem načrtu v Excel preglednici v Prilogi št. 1 je podano tudi: finančno ovrednotenje 
projektov/aktivnosti po ukrepih, identificirani viri financiranja in časovnica. Identificirani projekti v okviru ukrepov so 
indikativni, kot so prepoznani v času nastajanja strategije. 

Št. Cilj – ukrep – indikativni projekt P  
(1-2-3) 

Nosilec, rok, 
vrednost, vir 

4.1 OKREPITEV PRIPADNOSTI DESTINACIJI SKOZI MOČNO SKUPNO ZNAMKO 
= Prenova skupne destinacijske znamke, njena okrepitev navznoter (do deležnikov) 
in navzven (na trgu) ter njeno učinkovito upravljanje, kot temeljni predpogoj za 
skupno turistično destinacijo Ribnica. 

Destinacijska znamka Ribnice (simbol ribe in ime destinacije Ribnica) je bila oblikovana v letu 2019. 
K njeni vzpostavitvi se je pristopilo bolj na ravni vizualnega simbola, brez poglobljene predhodne 
opredelitve identitete in zgodbe Ribnice kot turistične destinacije. Znamka je trenutno šele na začetku 
svojega življenja. V procesu priprave strategije se je potrdila potreba po okrepitvi skupne znamke, v 
kateri se bodo prepoznali vsi deležniki, na drugi strani pa tudi odprla razprava o potrebni po reviziji in 
premisleku o vizualni rešitvi kot tudi oziroma še posebej imenu (poimenovanje destinacije kot Ribnica 
ali Ribniška dolina, opcijsko tudi Ribniško; v analitičnem delu smo povzeli izhodišča, izzive in opredelili 
prednosti in pomanjkljivosti posameznih poimenovanj). Namen ukrepa je zato, da se v participativnem 
procesu opredeli skupna identiteta Ribnice kot turistične destinacije, ki temelji na DNK območja ter 
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Št. Cilj – ukrep – indikativni projekt P  
(1-2-3) 

Nosilec, rok, 
vrednost, vir 

se v naslednjem koraku oblikuje in sprejme znamka (in ime), ki jo bo Ribnica v prihodnjih letih krepila, 
v njo verjela in jo uporabljala. 
4.1.1 OBLIKOVANJE/REVIZIJA DESTINACIJSKE ZNAMKE 

Projekt vključuje naslednje aktivnosti: 
I. Izvedba participativnega procesa opredelitve identitete 

in osebnosti destinacijske znamke (delovna skupina, ki 
vključuje notranje deležnike, zunanji pogled, 
strokovnjaka s področja kulture-rokodelstva in 
strokovnjaka s področja znamčenja), ki vključuje tudi 
poglobljeno razpravo o imenu destinacije. Po potrebi se 
v podporo izvede targetirana spletna raziskava. Del 
procesa je opredelitev arhitekturnega sistema v odnosu 
do drugih znamk v upravljanju RCR. 

II. Na osnovi opredeljene identitete in briefa se izvede 
natečaj za prenovo znamke. 

III. Priprava vseh potrebnih stalnic za komunikacijo in 
uporabo znamke, t.i. Brand book, ki vključuje vse 
ključne verbalne in vizualne stalnice in zgodbo 
(POZOR: ne zgolj CGP priročnik znamke, temveč 
njegova nadgradnja v brand book, kar je ključno za 
boljše razumevanje in uporabo znamke).  

IV. Postopna implementacija znamke v vsa orodja v 
upravljanju RCR-TR in Občine Ribnica ter distribucija 
Brand booka do vseh ponudnikov in drugih deležnikov 
na območju. 

1 RCR-TR 

4.1.2  IMPLEMENTACIJA IN UPRAVLJANJE ZNAMKE: 
Kontinuirana skrb za koherentnost vsakokratne pojavnosti znamke 
in/ali hierarhije znamk, vizualnih komunikacij in ustreznega 
komunikacijskega tona in sporočil. 

1 RCR-TR 

4.1.3 OKREPITEV POZICIJE IN VIDNOSTI ZNAMKE RIBRAND, V 
PODPORO SODOBNI KOMUNIKACIJI DESTINACIJSKE 
ZNAMKE: 
Ribrand je blagovna znamka lesenih izdelkov, plod sodelovanja 
med oblikovalskim studiem Mashoni in Rokodelskim centrom 
Ribnica, ki uresničuje potencial za oblikovanje sodobnejše serije 
lesenih izdelkov. Nastala je navdihujoča znamka trajnostnih 
izdelkov po dostopnih cenah. Znamka je izredno kakovostna, 
komunicira vse tisto, kar želimo povedati tudi skozi turistično 
zgodbo: oplemenititi ribniško dediščino izdelovanja lesenih izdelkov 
z novim, sodobnim pristopom oziroma predstaviti izjemno dediščino 
Ribnice sodobnim iskalcem butičnih destinacij. Potreben je 
premišljen pristop sinergije med krovno destinacijsko znamko in 
znamko Ribrand – strategija, ki se opredeli skupaj z avtorji. Cilj je 
doseči večje sinergije in uspeh obeh znamk. 

1 RCR 

4.2 DOMIŠLJEN in RIBNICI AVTENTIČEN KOMUNIKACIJSKI KONCEPT in 
SODOBNA ORODJA ZA TRŽENJE  
= Jasna komunikacijska strategija, komunikacijske stalnice in visokokakovostna 
trženjska infrastrukturna orodja v podporo sodobnemu trženju. 

Gre za temeljni krovni komunikacijski in trženjsko-infrastrukturni ukrep na področju trženja. Namen 
ukrepa je v prvi fazi opredeliti jasno komunikacijsko strategijo oziroma komunikacijske stalnice za 
komuniciranje profila in ponudbe Ribnice, ki učinkovito in privlačno predstavi identiteto, ponudbo in 
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Št. Cilj – ukrep – indikativni projekt P  
(1-2-3) 

Nosilec, rok, 
vrednost, vir 

zgodbo Ribnice. V drugi fazi pa gre za posodabljanje trženjske infrastrukture na krovni ravni 
destinacije Ribnica. Hkrati se skozi vzpostavljena orodja nadgradi (jasno izpostavljena vrednost in 
razlikovalna pozicija Ribnica), poenoti in okrepi ključna komunikacijska sporočila in vključevanje 
znamke Ribnica s strani vseh deležnikov, še posebej pa s strani vseh turističnih ponudnikov na 
območju (nujno je potrebno delo na ozaveščanju, krepitvi sodelovanja in pripadnosti).  
4.2.1 PRIPRAVA KROVNEGA KOMUNIKACIJSKEGA KONCEPTA:  

V okviru krovnega komunikacijskega koncepta na temelju 
opredeljene identitete (4.1.1) opredelimo ključna sporočila in krovno 
sporočilo Ribnica (ključni value proposition – obljubo, pretvorjeno v 
ključna sporočila, ter pojasnimo način komunikacije Ribnice) – 
pripravi se tekstopisje za različne medije (s specifiko digitalnih 
medijev) in potrebe. Ta koncept je osnova za vsa nadaljnja 
operativna komunikacijsko-promocijska orodja in aktivnosti. 
POZOR: ta korak je ključen in mora biti izveden na način, da osveži 
komunikacijo, jo naredi bolj osredotočeno, kreativno in hkrati jasno 
(ključna tudi vizualizacija, shematski prikazi, info grafike …)! Temelj 
je opredeljena ciljna tržna pozicija in produktni koncept.  

1 RCR-TR 

4.2.2 PRETVORBA KOMUNIKACIJSKEGA KONCEPTA V 
KONKRETNE KOMUNIKACIJSKE STALNICE:  
Pripravi se nekaj temeljnih komunikacijskih stalnic, za direktno 
vključitev v komunikacijo na ravni destinacije in na strani ključnih 
deležnikov in ponudnikov, kot npr.: 

I. Krovni oglas/predstavitvena »stran« Ribnice (A4; ki 
omogoča prilagajanja formata) – za vključitev v vse tiskane 
publikacije na ravni destinacije in s ciljem, da te vsebine 
preko svojih orodij uporabljajo tudi ponudniki). 

II. Opis destinacije za vključitev na spletne strani ponudnikov – 
priprava tekstov, vizualov, v nekaj jezikih. Cilj je, da ima vsak 
ponudnik poleg znamke Ribnica tudi opis destinacije in 
ključne destinacijske ponudbe. 

III. Smernice za komuniciranje na družbenih omrežjih: ki 
opredelijo, kakšen je ton komuniciranja, kakšne so barve in 
vizualni elementi (ter fotografije), ki jih uporablja destinacija 
in po katerih lastnostih je znamko Ribnice na družbenih 
omrežjih mogoče prepoznati, katera so ključna sporočila itd. 

IV. Preprost sistem nabor/priporočil točk obiska in doživetij za 
ponudnike – ter distribucija. Pripravi vse vložna mapa, z 
enotnimi predstavitvenimi teksti, ki predstavijo vse gradnike 
ponudbe, v njo pa lahko dodatno svoje novosti in 
predstavitve vlaga ponudnik. 

1 RCR 

4.2.3 POSODOBITEV TEMELJNIH TRŽENJSKIH 
INFRASTRUKTURNIH ORODIJ, V SKLADU Z ZGODBO 
ZNAMKE IN KOMUNIKACIJSKIM KONCEPTOM: 

1-2 RCR-TR 

Nadgradnja spletne strani visitribnica.si: 
Nadgradnja se opravi na način, da učinkovito podpira produktni 
koncept in ključna sporočila, opredeljena v komunikacijskem 
konceptu (predlog, da se za komunikacijo in spletno domeno 
uporablja ime Visit Ribnica, ki nadomesti zdajšnjo domeno turizem-
ribnica.si). Enako ime se uporablja tudi za vse družbene profile. 
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Priprava koncepta strukture foto banke in redna skrb za nove 
fotografije, ki podpirajo komunikacijski koncept, produkte in 
so pripravljene tudi glede na različne letne čase: 
Temelj sodobnega trženjskega komuniciranja je odlična in 
dinamična foto banka, ki upošteva sodobne vizualne trende v 
potovalni industriji in hkrati odseva identiteto destinacije. Nujna je 
tudi kontinuirana skrb za aktualizacijo vizualov Ribnica (po ključnih 
produktih in letnih časih) v okviru Mediateke STO. 
Posodobitev tiskanih publikacij in vzpostavitev preprostega in 
učinkovitega sistema: 
K prenovi se pristopi na način, da se naredi pregled vseh obstoječih 
publikacij (ki jih izdaja RCR-TR, Občina Ribnica in razni drugi 
partnerji – društva) in ter pripravi načrt, ki optimizira število, obseg 
in stroške, ob tem pa tudi poenoti komunikacijski koncept. Predlaga 
se priprava visokokakovostna imidža kataloga Ribnice, sistem 
kartičnih predstavitev nekaj ključnih točk interesa, zemljevid trganka 
ter pohodniške in kolesarske poti, medtem ko se bolj dinamična 
komunikacija aktualne ponudbe (in dogodkov) vzpostavi skozi 
interni časopis destinacije (naslednja točka). 
Destinacijski časopis Ribnica (pomlad-poletje in jesen-zima) – 
ki ima funkcijo dinamičnega krovnega kataloga: 
Priprava koncepta in redno 2-krat letno posodabljanje skupnega 
destinacijskega časopisa (slovensko-angleška različica), ki 
konkretno informira in napotuje na točke/doživetja. Koncept se 
pripravi vzporedno s konceptom združevanja promocijskih 
publikacij. Opcija izvedbe na regijski ravni. 

2 RCR-TR 

4.3 OKREPITEV KROVNE DESTINACIJSKE PROMOCIJE 
= Priprava in izvajanje letnih programov promocije na ravni destinacije v skladu s 
produktnim konceptom in po principu krepitve sodobnega vsebinskega (digitalnega) 
trženja. 

Temeljna trženjska aktivnost še vedno ostaja promocija. Sredstva so in bodo tudi v prihodnjih mesecih 
zelo omejena, zato koncept podpira in usmerja Ribnico k spremembi marketinškega miksa – v smeri 
krepitve lastnih (owned) in uporabniško generiranih vsebin (user generated), na račun zmanjšanja 
plačane (paid) promocije. Ključni predpogoj za dobre vsebine je jasna trženjska strategija in 
komunikacijski koncept (ki smo ga opredelili v predhodnem ukrepu). 
4.3.1 PRIPRAVA IN IMPLEMENTACIJA LETNEGA PROGRAMA 

PROMOCIJE:  
V sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki se pripravlja letne 
operativne načrte trženja/promocije, ki se jih tudi usklajuje na rednih 
delovnih srečanjih (ki pokrivajo on-line in off-line komunikacijo in so 
usmerjena tako do končnih B2C kot tudi B2B javnosti). Okrepiti je 
potrebno združevanje promocijskih sredstev za izvedbo skupnih 
promocijskih aktivnosti na izbranih trgih, še posebej pomembno za 
tuje trge. 

1 RCR-TR 

4.3.2 VZPOSTAVITEV IN AKTIVNO UPRAVLJANJE NEKAJ IZBRANIH 
DRUŽBENIH OMREŽIJ: 
Ribnica kot turistična destinacija vzpostavi nekaj ključnih družbenih 
omrežij, na katerih komunicira v skladu s komunikacijskim 
konceptom, ki se opredeli v okviru aktivnosti 4.2.1 in 4.2.2. Osnova 
za sistematično delo na družbenih omrežjih mora biti načrt 
komuniciranja, v katerega se vključi vsa družbena omrežja, na 

1 RCR-TR 
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katerih bo destinacija prisotna. Načrt za vsako družbeno omrežje 
vključuje opredelitev ciljev, ciljne javnosti (pomembno opredeliti tudi 
odnos med domačo in tujimi javnostmi oziroma med ciljnimi gosti in 
drugimi internimi/strokovnimi deležniki – teh ne moremo nagovarjati 
skozi iste kanale in enotne objave) in načrt vsebin, ki jih želimo 
komunicirati (po sezonah, mesecih). Objave ne smejo biti 
prepuščene trenutnemu navdihu, temveč mora biti vsaka objava del 
jasnega cilja in celotnega koncepta (temelj je jasna strategija in 
koledar objav). Opredeli se dinamika objav za vsak medij in skrbnik 
medija, naredi se načrt promocije objav, večanja baze, sodelovanje 
s partnerji (influencerji) in druge aktivacije. Ne smemo pozabiti na 
urednikovanje ter analize rezultatov, poročanje in predlogov za 
izboljšave. 

4.3.3 PARTNERSKI DOGOVOR S SOSEDNJIMI DESTINACIJAMI ZA 
PRIPRAVO PROGRAMA SKUPNIH PROMOCIJSKIH 
AKTIVNOSTI: 
V skladu s trženjskim konceptom Ribnice kot izhodiščne destinacije 
za odkrivanje regije (od Turjaka do Kolpe, z navezavami do 
Cerknice oziroma Zelenega krasa) se pristopa k aktivnejšim 
trženjskim (= razvoj skupnih produktov ali vsak produktne 
povezave) in promocijskim aktivnostim. Temelj skupnih aktivnosti je 
identifikacija skupnih produktnih povezav, opredelitev ciljev, trgov in 
načinov promocije. Aktivnost je opredeljena bolj kot srednjeročna, 
saj mora Ribnica najprej okrepiti svojo pozicijo, urediti vsa orodja, 
vzpostaviti produkte – kar je temelj za uspešno povezovanje.  

2 RCR-TR in 
OR 

4.3.4 USPOSABLJANJE TURISTIČNIH PONUDNIKOV NA 
PODROČJU DIGITALNEGA TRŽENJA ZA OKREPITEV 
DIGITALNIH OPERATIVNIH PRODAJNIH KOMPETENC: 
Priprava operativnih navodil in redna podporna izobraževanja 
turističnih ponudnikov in drugih zainteresiranih partnerjev za njihovo 
učinkovito vključitev v komunikacijsko-prodajne digitalne kanale 
(Tripadvisor, Google My Business …). 

1 RCR-TR 

4.3.5 OBLIKOVANJE KONCEPTA »RIBNIŠKIH AMBASADORJEV« IN 
NJIHOVA VKLJUČITEV V KREPITEV INOVACIJSKEGA 
OKOLJA IN PROMOCIJE RIBNICE: 
Ribnica je gospodarsko prodorna občina, ki ima nekaj uspešnih 
podjetij (iz različnih panog, seveda tudi turizma) in močnih 
posameznikov, ki so ponosni na kraj, iz katerega prihajajo. Ker se 
turizem v Ribnici razume mnogo širše kot od samega poslovanja 
turističnih podjetij, se išče sinergije med turizmom in drugimi 
področji delovanja in gospodarskimi panogami. Identificira se nekaj 
prodornih posameznikov, ki so pripravljeni za ambasadorsko 
sodelovanje ter skupaj z njimi opredeli načine, kako okrepiti 
sinergije med identiteto Ribnice, posameznimi gospodarskimi 
panogami/podjetji, sporočanjem edinstvenosti Ribnice, krepitvijo 
prepoznavnosti itd. – na teh osnovah se pripravi načrt in pristopi k 
izvajanju. 

2 RCR-TR 

4.3.6 VKLJUČITEV IN AKTIVNO ČLANSTVO V ZDRUŽENJU 
ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE – ZA OKREPITEV POZICIJE 
RIBNICE V OKVIRU PRODUKTA KULTURA & MESTA NA 
RAVNI SLOVENIJE: 

1 RCR-TR in 
OR 
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Ribnica pristopi k članstvu v Združenju zgodovinskih mest Slovenije 
in izkorišča vse razvojno-trženjske aktivnosti združenja za okrepitev 
pozicije, profila in trženja Ribnice kot privlačnega zgodovinskega 
mesta. Članstvo je pomembno tako z razvojnega vidika kot 
okrepitve trženja v okviru produkta KULTURA & MESTA.  

4.4 NADGRAJENI IN OKREPLJENI FUNKCIJI INFORMIRANJA IN PRODAJE 
= Komunikacijsko-trženjsko nadgrajena funkcija destinacijskega informiranja in 
okrepitev prodaje doživetij in rokodelskih izdelkov. 

Namen ukrepa je bolj sistematično, pa tudi inovativno, pristopiti k programski nadgradnji 
načrtovanega novega TIC-a v Ribniškem gradu ter okrepiti prodajno funkcijo na ravni destinacije.  
4.4.1 PROGRAMSKA NADGRADNJA TIC FUNKCIJE V BOLJ 

DINAMIČNO IN SODOBNO OBLIKO, V OKVIRU PRENOVE 
RIBNIŠKEGA GRADU: 
Priprava programskega koncepta nadgradnje info točke na lokaciji 
Ribniškega gradu in njena vzpostavitev kot vstopna točka v celotno 
destinacijo. 

1 OR 

4.4.2 ZASNOVA IN VZPOSTAVITEV INFO TOČKE NA ŽELEZNIŠKI 
POSTAJI: 
Priprava in implementacija inovativne dinamične info točke – 
vzpostavitev je v okviru Ukrepa 1.1, na tem mestu se načrtuje redno 
upravljanje in skrb za vsebine. 

1 RCR-TR 

4.4.3 ZASNOVA IN VZPOSTAVITEV MAJHNIH INFO MEST PRI 
PONUDNIKIH (NASTANITVE IN GOSTINSKI PONUDNIKI): 
Glede na majhnost in obvladljivost destinacije in načrtovano 
»Partnersko mrežo« velja vzpostaviti ključne ponudnike kot manjše 
info točke (opredeli se način dela in jih oskrbi s potrebnimi 
materiali). Na ta način dobijo tudi »uradni status« info točke, kjer 
lahko obiskovalec dobi kakovostne informacije in osebna priporočila 
o ponudbi in doživetjih – ciljne zgolj Ribnica, temveč širše.  

1-2 RCR-TR 

4.4.4 OBLIKOVANJE IN IMPLEMENTACIJA SKUPNIH STANDARDOV 
ZA PROMOCIJO PONUDBE REGIJE: 
V skladu s ciljnim konceptom Ribnice kot destinacije za odkrivanje 
regije in potencialom produkta touringa po regiji se skupaj z 
regijskimi partnerji opredelijo način dela (standardi) in pristopi k 
postopni implementaciji. 

1-2 RCR-TR 

4.4.5 KREPITEV PRODAJNE FUNKCIJE: 
Ponudba, produkti in doživetja, ki nastajajo v okviru aktivnosti za 
razvoj ponudbe (ukrepi v okviru PODROČJA 1) se pretvarjajo v 
prodajna doživetja, po meri jasnih ciljih skupin. 
V podporo aktivnosti se pripravi operativni izvedbeni načrt, ki 
natančneje identificira tipe programov/paketov glede na ciljne 
skupine ter pripravi načrt prodaje. 

1-2 RCR-TR 
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9.5 Strategija in akcijski načrt za PODROČJE 05: 
UPRAVLJANJE DESTINACIJE 

 

KAJ VKLJUČUJE PODROČJE 

(1) Upravljanje destinacije (funkcija destinacijskega managementa) ‖ (2) 
Organiziranost za izvajanje funkcije destinacijskega upravljanja ‖ (3) Znanje in 

kadri (izobraževanje) ‖ (4) Raziskave in razvoj 

POZOR: Razvoj produktov je zaradi pomena in obsega delovanja samostojno 
PODROČJE (01): RAZVOJ PONUDBE 

Na kateri strateški cilj na ravni slovenskega turizma (SST 2028) se navezuje področje: 
Strateški cilj 5: KOMPETENTNE in UČINKOVITE UPRAVLJAVSKE STRUKTURE 

IZHODIŠČA 

Ribnica je šele na začetkih upravljanja območja občine Ribnica kot turistične destinacije – tako 
v smislu razumevanja turizma kot vidnejše panoge in priložnosti, ki jih prinaša, kot tudi ustrezne 
organiziranosti za upravljanje turizma. Turizem Ribnica je trenutno oziroma od aprila 2020 
vzpostavljen kot enota v okviru Rokodelskega centra Ribnica, ki je bil sicer ustanovljen leta 
2010 kot Javni zavod rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko 
dejavnost (ki pod svojim okriljem združuje štiri uveljavljene dejavnosti: rokodelstvo, muzej, 
galerijo in trgovino), vendar je trenutno turizem kadrovsko zelo šibko pokrit. Hkrati je 
organizacija Rokodelski center Ribnica prepoznavna predvsem kot rokodelski center in ne 
organizacija, ki vključuje tudi upravljanje turizma. 

Če bi pogledali s krovne ravni slovenskega turizma, Ribnice kot destinacije in jasnega partnerja 
na destinacijski ravni preprosti ni – Ribnica nima statusa »vodilne destinacije, ni prisotna v 
produktnih združenjih Outdoor, kultura-zgodovinska mesta, trenutno še tudi ne preko znamke 
oziroma Konzorcija SLOVENIA GREEN. Na drugi strani se tudi šele na območju občine 
Ribnica vzpostavlja komunikacija in povezovanje turističnih in s turizmom povezanih 
ponudnikov. Sistematičnih povezav v LAS regiji na področju turizma ni, razen določenih 
projektnih prijav in sodelovanj. Potencial povezovanja s sosednjimi občinami ni zaznati v 
trenutnih aktualnih dokumentih na področju turizma v regiji (turistični strategiji imata trenutno 
občina Velike Lašče in destinacija Kočevsko). Občina Ribnica je potencial povezovanja s 
sosednjima občinama Sodražica in Loški Potok identificirala že v okviru priprave integralnega 
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turističnega produkta suhorobarstva »Na pot z Ribnčan Urbanom«. Pripravljenost deležnikov 
za okrepitev povezovanja na območju Ribnice je velika, glede na začetek in omejene resurse 
pa se povezave ocenjujejo kot pozitivne, z vidnimi rezultati. Občina Ribnica kot institucija je s 
pristopom k pričujoči strategiji podala jasno sporočilo, da vidi turizem kot pomembno 
potencialno dejavnost in da k razvoju pristopa aktivneje.  

Tudi na krovni ravni slovenskega turizma se je identificirala pomanjkljiva upravljavska struktura 
– hkrati pa se to področje razume kot pogoj za uspešno povezovanje turističnega ekosistema 
na vseh ravneh in prihodnje usmerjanje razvoja turizma. Temu področju se bo tako v okviru 
nove strategije slovenskega turizma posvečalo več pozornosti. 

3 KLJUČNI IZZIVI, ki jih naslavljamo pri oblikovanju strategije in ukrepov 

1. Ribnica v obstoječi organiziranosti slovenskega turizma nima direktne navezave do krovne ravni 
(nima statusa »vodilne destinacije«), prav tako nima vzpostavljenih produktnih in trženjskih povezav 
in sinergij s sosednjimi destinacijami. Kot destinacije je ni zaznati. 

2. Tako turizem na območju kot tudi destinacijsko upravljanje nima tradicije in je šele na začetku. Viri 
(sredstva in kadri) so izjemno omejeni. Potrebno je premišljeno in usmerjeno delovanje. 

3. Širše razumevanje turizma oziroma njegova medsektorska odvisnost, pozicija in sinergije.  

RAZVOJNI CILJ 05 

Vzpostaviti učinkovito sodelovalno upravljanje destinacije in okrepiti pozicijo občine v 
(LAS) regiji, makro destinaciji Ljubljana & Osrednja Slovenija in Sloveniji. 

STRATEGIJA  

V skladu s konceptom trajnostnega in regenerativnega turizma Ribnica v ospredje postavlja 
lokalno skupnost in turizem upravlja na eni strani v sodelovalnem procesu z vsemi ključnimi 
skupinami deležnikov, na drugi strani pa udejanja nove vloge DMO in vzpostavlja 
medsektorske sinergije. 

Okrepitev destinacijskega upravljanja (DMO funkcije) in skozi to tudi aktivnejša pozicija v 
okviru regije od Turjaka do Kolpe (in v makro destinaciji Ljubljana & Osrednja Slovenija, s tem 
pa v Sloveniji) ter med zgodovinskimi mesti bo omogočila doseganje doslej prešibkih sinergij 
in vidnejše premike tako na razvojno-produktnem povezovanju kot tudi na področju trženja 
destinacije. Področje upravljanja je opredeljeno kot samostojno fokusno področje, ker ga je 
potrebno okrepiti, vendar pa enote Turizem Ribnica kratkoročno do srednjeročno še ne 
vzpostavljamo kot samostojnega javnega zavoda za turizem (ali v povezavi s športom in 
kulturo, kot je praksa marsikje v Sloveniji, kjer turizem ni tako močna gospodarska panoga). 
Vzpostavitev samostojnega javnega zavoda v tem obdobju še ni vzdržno in smiselno, je pa 
potrebno okrepiti kadrovsko pokritost funkcije upravljanja turizma (tako razvoja kot trženja).  

Skozi aktivno delo na sodelovalnem upravljanju izboljšujemo upravljavske funkcije, krepimo 
pripadnost ponudnikov destinaciji in vzpostavljamo aktivno partnersko mrežo turističnih in s 
turizmom povezanih ponudnikov. Pri tem skrbimo za sinergije z delovanjem preko zelene ekipe 
v okviru Zelene sheme slovenskega turizma (ki se vzpostavi z vstopom v ZSST), platforme 
Združenja zgodovinskih mest Slovenije ter platforme znamke kakovosti (KBZ). Ob tem 
zagotavljamo načine razvoja in vzdrževanja novo nastajajoče skupne turistične infrastrukture 
oziroma produktov (upravljanje produktov), predvsem pa uveljavljanje pomena učinkovitega 
destinacijskega povezovanja in upravljanja.   

REZULTATI 2028 – ključne pričakovane spremembe in rezultati 
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1. Vzpostavljena in aktivno delujoča »Partnerska mreža« turističnih ponudnikov – kakovostna jedrna 
osnova, ki se počasi krepi in širi. 

2. Redna periodična delovna in usklajevalna srečanja Zelene ekipe (ki je na nek način nadgradnja 
Strateške skupine, ki je delovala v podporo pripravi strategije). 

3. Redno delujoče Delovne skupine za ključne produkte. 
4. Vzpostavljene aktivne vertikalne povezave z zunanjimi partnerji na regijski in nacionalni ravni in 

preko produktne platforme zgodovinskih mest in ZSST, za močnejšo pozicijo Ribnice. 
 

UKREPI (pregled, v nadaljevanju so opredeljene aktivnosti in projekti) 

#1 – Ukrep 5.1 
OKREPITEV SODELOVALNEGA UPRAVLJANJA DESTINACIJE  
= Nadgraditi in kadrovsko-finančno okrepiti destinacijsko razvojno-upravljavsko funkcijo 
(DMO) in vzpostaviti aktivne horizontalne podporne delovne skupine in mreže. 
#2 – Ukrep 5.2 
OKREPITEV VERTIKALNIH POVEZAV  
= Vzpostavitev in krepitev sodelovanja z zunanjimi partnerji na regijski in nacionalni ravni ter 
preko produktnih platform, za močnejšo pozicijo Ribnice na turističnem trgu. 
#3 – Ukrep 5.3 
OKREPITEV SODELOVANJA TURIZMA IN DRUŠTVENIH ORGANIZACIJ  
= Vzpostavitev rednega in projektnega usklajevanja za večje sinergije pri razvoju in trženju 
med javnim in društvenim sektorjem, za večjo valorizacijo vseh vsebin. 
#4 – Ukrep 5.4 
ZNANJE IN INOVACIJE   
= Zagotavljanje inovacijskega in kadrovskega potenciala na območju. 
#5 – Ukrep 5.5 
RAZISKAVE, RAZVOJ in VALORIZACIJA PROJEKTOV  
= Zagotavljanje projektnega razvoja in sredstev za izvajanje ukrepov strategije Turizem 
Ribnica 2028. 
#6 – Ukrep 5.6 
SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE 
= Vzpostavi se redno spremljanje in vrednotenje uspešnosti realizacije strategije, na osnovi 
opredeljenih kazalnikov. 

 

KAZALNIKI (KPI-ji) Vir Leto Izhodišče 2028 
Stabilno partnerstvo in aktivno sodelovanje – v 
obliki Partnerske mreže (turističnih in s  turizmom 
povezanih ponudnikov) 

RCR 2021 0 30 

Obseg stalnih virov financiranja Turizem Ribnica v 
okviru RCR 

RCR 2021 ? ? 

Ocena zadovoljstva prebivalcev z razvojem turizma 
(anketa v okviru ZSST) – zadovoljen ali zelo 
zadovoljen 

RCR & OR  2021 30 %18 60 % 

 

AKCIJSKI NAČRT – UKREPI IN INDIKATIVNE AKTIVNOSTI & PROJEKTI  

 
18 Prva anketa po metodologiji ZSST za ocenjevanje zadovoljstva lokalnih prebivalcev s turizmom je bila opravljena 
v okviru uvodne spletne anketa za pripravo strategije turizma. Od 118 sodelujočih (odprta anketa) jih je 3 % 
odgovorilo, da so zelo zadovoljni, 27 % pa, da so zadovoljni. 
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Št. Cilj – ukrep – indikativni projekt P 

(1-2-3) 
Nosilec 

5.1 OKREPITEV SODELOVALNEGA UPRAVLJANJA DESTINACIJE  
= Nadgraditi in kadrovsko-finančno okrepiti destinacijsko razvojno-upravljavsko 
funkcijo (DMO) in vzpostaviti aktivne horizontalne podporne delovne skupine in 
mreže. 

Namen ukrepa je vzpostaviti učinkovito, transparentno, redno, povezano in aktivno sodelovalno 
upravljanje destinacije Ribnica. Na eni strani je potrebno postopno kadrovsko in finančno nadgraditi 
Enoto Turizem v okviru Rokodelskega centra Ribnica (kot organizacijsko enoto, vendar vsaj do 
srednjeročno ne kot ločen zavod) ter zagotoviti ustrezno kadrovsko-finančne resurse – če se želi 
okrepiti upravljanje destinacije, na drugi strani pa se vzpostavi delo preko nekaj aktivnih podpornih 
delovnih skupin in mrež, s ciljem okrepitve sodelovanja in nadomestitev omejenih kadrovskih resursov 
RCR-Turizem Ribnica. Ribnica tako posebno pozornost namenja opolnomočenju enote Turizem 
Ribnica za večjo vlogo na področju upravljanja razvoja in trženja Ribnice kot turistične destinacije. 
5.1.1 PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA NADGRADNJE FUNKCIJE 

DESTINACIJSKEGA MANAGEMENTA v okviru RCR-TURIZEM 
RIBNICA: 
Eden ključnih faktorjev uspeha za aktivnejše delovanje na področju 
turizma je ustrezna organizacija, ki je kompetentna, ima zadostne 
kadre in finance. Prvi korak je priprava poslovnega načrta za 
programsko, organizacijsko oziroma kadrovsko okrepitev enote 
Turizem Ribnica v okviru RCR. Za okrepitev delovanja in izvajanje 
pričujoče strategije je potrebno v letu 2022 zaposliti vsaj eno dodatno 
osebo, tako da ima TR 2 polno zaposleni osebi za funkciji razvoja in 
trženja – pokrivanje TIC funkcije je izven tega števila (le-ta pa 
potrebuje 1 stalno zaposleno osebo; dodatno delo se pokriva preko 
honorarno zaposlenih oseb). V podporo nadgradnji funkcije 
destinacijskega upravljanja se pripravi 2-letni poslovni načrt, z 
vključitvijo smernic in ukrepov-aktivnosti/projektov iz akcijskega 
načrta, glede na prioritete. 

1 RCR-TR 

5.1.2 VZPOSTAVITEV REDNEGA in/oziroma AD HOC DELOVANJA S 
PODPORO DELOVNIH PODPORNIH SKUPIN IN PLATFORM: 
Vzpostavi in upravlja se naslednje skupine, s katerimi se pospešuje 
poglobljeno delo, usklajevanje, pretok informacij, izmenjava mnenj, 
prispevek k razvoju produktov s strani strokovnjakov/izvajalcev: 

I. STRATEŠKA SKUPINA se nadgradi v t.i. ZELENO EKIPO (v 
okviru certificiranja za SLOVENIA GREEN) – skupino 
zastavimo na način, da pokriva vsa ključna področja 
delovanja občine in turizma ter vključuje vse ključne skupine 
deležnikov (oziroma njihove predstavnike – npr. za 
gastronomijo, nastanitve, agencije, rokodelce, turistična 
društva). 

II. Uveljavitev koncepta dela s podporo PRODUKTNIH 
DELOVNIH SKUPIN (ki vključijo ključne deležnike in 
strokovnjake) – in sicer za produkte kolesarjenje, 
pohodništvo, doživetja v naravi in gastronomijo. 

III. Po potrebi se oblikujejo tudi AD HOC oziroma začasne 
delovne skupine.  

1 RCR-TR 

5.1.3 VZPOSTAVITEV »PARTNERSKE MREŽE« TURISTIČNIH 
PONUDNIKOV: 
Priprava in implementacija skupnega partnerskega koncepta, ki se 
implementira (in podpiše) s turističnimi ponudniki in drugimi deležniki 

1 RCR-TR 
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v obliki letnega ali 2-letnega partnerskega dogovora (po podobnem 
principu kot dogovor STO z »vodilnimi destinacijami«). Ta pisni 
dogovor opredeli odgovornosti in obveznosti tako RCR-TR kot tudi 
partnerjev in vključi vse ključne principe delovanja, ki izhajajo iz 
pričujoče strategije in prispevajo k doseganju ciljev. Na ta način se 
gradi enotna in trdnejša mreža ponudnikov in krepi njihovo 
sodelovanje. Hkrati deluje tudi izobraževalno, saj se preko mreže 
pospešuje krepitev trajnosti in kakovosti.  

5.1.4 PRIPRAVA LETNIH PROGRAMOV DELA RCR-TURIZEM RIBNICA: 
Letni Programi dela TURIZEM RIBNICA so temeljni dokument, ki se 
pripravlja vsako jesen za naslednje leto. Pri vsebini in potrjevanju 
sodeluje Zelena ekipa (glej 5.1.2), v produktne aktivnosti se vključi 
tudi Delovne skupine. Predstavi se tudi na letnem srečanju 
ponudnikov (članov Partnerske mreže) – glej 5.1.5. 

1 RCR-TR 

5.1.5 REDNO LETNO DESTINACIJSKO SREČANJE VSEH 
TURISTIČNIH IN S TURIZMOM POSREDNO POVEZANIH 
PONUDNIKOV/DELEŽNIKOV: 
Vzpostavi se redno letno jesensko srečanje ponudnikov in vseh 
deležnikov (podelitev novosti, predstavitev načrtov, mreženje, 
spoznavanje ponudbe v destinaciji – vsakič se izvede na drugi 
lokaciji). 

1 RCR-TR 

5.2 OKREPITEV VERTIKALNIH POVEZAV  
= Vzpostavitev in krepitev sodelovanja z zunanjimi partnerji na regijski in nacionalni 
ravni ter preko produktnih platform, za močnejšo pozicijo Ribnice na turističnem 
trgu. 

V pretekli Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 Ribnica ni imela statusa »vodilne 
destinacije« (tega statusa pa kljub določenim spremembam modela ni pričakovati v prihodnje oziroma 
za obdobje do 2028), prav tako Ribnica ni bila članica ZSST/Konzorcija Slovenia Green ali drugih 
produktnih združenj. Sistematičnih vertikalnih povezav do krovne ravni slovenskega turizma ni bilo, 
prav tako ne do partnerjev na regijski ravni. Namen ukrepa je okrepiti te povezave in zagotoviti večjo 
vidnost Ribnice kot turistične destinacije v Sloveniji – pozicionirati Ribnico kot kompetentnega 
destinacijskega partnerja, skozi te povezave pa tudi okrepiti razvojne aktivnosti oziroma se navezati 
na ciljne razvojne projekte v regiji in Sloveniji. Ribnica bo v prihodnjem obdobju posebno pozornost 
namenila vzpostavljanju povezav in trdnih odnosov ter krepitvi pozicije v okviru raznih produktnih 
povezav (rokodelstvo-kultura, zgodovinska mesta, Zelena shema slovenskega turizma). 

5.2.1 AKTIVNO SODELOVANJE Z ZUNANJIMI PARTNERJI (LAS, STO, 
RCNM, MINISTRSTVA …) 
Ribnica (občina Ribnica in Rokodelski center Ribnica) mora postati 
aktivni sogovornik in s tem pomemben akter na področjih, ki so fokus 
območja. 

1 RCR-TR in 
OR 

5.2.2 OKREPITEV POZICIJE V OKVIRU PRODUKTA KULTURE PREKO 
ČLANSTVA V ZDRUŽENJU ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE: 
Ribnica postane članica in se aktivno vključuje v vse aktivnosti v 
okviru ZZMS. 

1 RCR-TR in 
OR 

5.2.3 OKREPITEV POZICIJE RIBNICE KOT ZELENE DESTINACIJE 
PREKO ZELENE SHEME SLOVENSKEGA TURIZMA IN 
ČLANSTVO V KONZORCIJU GREEN: 
Ribnica z vstopom v ZSST postane aktivni partner in član v smehi 
(glej PODROČJE 02-Ukrep 2.1.1). Ob tem se včlani v Konzorcij 
Slovenia Green, ki združuje člane Slovenia Green in z njimi deluje na 

1 RCR-TR in 
OR 
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pospeševanju razvoja in trženja zelenih produktov/doživetij 
(https://www.slovenia-green.si). 

5.2.4 KREPITEV POVEZAV V REGIJI: 
Ribnica aktivno pristopa k vzpostavitvi projektno-produktnih povezav 
na širšem območju. 

2 RCR-TR in 
OR 

5.2.5 KREPITEV POZICIJE RIBNICE KOT ROKODELSKEGA CENTRA 
SLOVENIJE IN POVEZOVALCA PRODUKTA ROKODELSTVA V 
SLOVENIJI: 
V okviru področja razvoj je opredeljen projekt preučitvi vzpostavitve 
Ribnice kot rokodelskega centra Slovenije. V primeru pristopa k 
izvedbi postane Ribnica aktivni vodja na področju povezovanja in 
prezentiranja rokodelske dediščin Slovenije. 

3 RCR-TR in 
OR 

5.2.6 PREDSTAVITEV STRATEGIJE IN MOŽNIH SINERGIJ 
IDENTIFICIRANIM PARTNERJEM NA OBMOČJU (LAS REGIJA, 
DOLENJSKA, LJUBLJANA IN ZELENI KRAS) 
Ribnica po sprejemu strategije v okviru občinskih organov strateški 
koncept predstavi identificiranim partnerjem v regiji. Sledi 
operacionalizacija sodelovanja, ki je osnova za vse nadaljnje 
aktivnosti na področju razvoja in promocije 

1 RCR-TR in 
OR 

5.2.6 REDNO VSEBINSKO USKLAJEVANJE Z LAS OD TURJAKA DO 
KOLPE IN RAZVOJNIM CENTROM KOČEVJE: 
Turizem se mora glede na svojo veliko multi-disciplinarnost (sploh 
skupaj s kmetijstvom) redno usklajevati z LAS-om in sooblikovati 
novo LAS strategijo (za novo finančno perspektivo 2021-2027; LAS 
strategija je v pripravi v letu 2022). Sodelovanje pri načrtovanju LAS 
politike in redna vsebinska projektna usklajevanja ter zagotovitev 
večje integracije izvedenih projektov v turistične ekosisteme. 

1 RCR-TR in 
OR 

5.3 OKREPITEV SODELOVANJA TURIZMA IN DRUŠTVENIH ORGANIZACIJ  
= Vzpostavitev rednega in projektnega usklajevanja za večje sinergije pri razvoju in 
trženju med javnim in društvenim sektorjem, za večjo valorizacijo vseh vsebin. 

Društvena sfera je izredno pomemben element krepitve identitete in sodelovanja ljudi. Hkrati 
predstavlja pomembnega razvojnika, izvajalca ter organizatorja v številnih destinacij po Sloveniji, še 
posebej v manjših, kjer profesionalne destinacijske funkcije niso toliko vzpostavljene oziroma 
kadrovsko močne. Zelo pogosto društveni sektor opravlja tudi vlogo upravljavca in vzdrževalca javne 
turistične infrastrukture, kot so pohodniške poti – tudi v Ribnici. Nadalje, prepogosto resursi in 
aktivnosti tega sektorja niso ustrezno vključeni v celostno upravljanje turizma na območju, aktivnosti 
so pogosto prezrte ali neustrezno vključene v turistične trženjske kanale, rednega sodelovanja ni. 
Namen ukrepa je sistematično vzpostaviti te povezave, okrepiti sinergije dela in nenazadnje zagotoviti 
osnovno, zelo pomembno nalogo – to je pretok informacij. 
5.3.1 REDNO USKLAJEVANJE IN SODELOVANJE Z DRUŠTVI NA 

OBMOČJU RIBNICE: 
RCR vodi redno ažuriran seznam vseh društev na območju občine 
Ribnica (s kontakti in opredeljenim področjem delovanja) in z njimi 
aktivno komunicira. V dogovoru z društvi se opredeli 1 krovni 
predstavnik, ki je vključen v Strateško skupino oziroma Zeleno ekipo. 
Vsa društva so del »Partnerske mreže«. 

1 RCR 

5.3.2 IDENTIFIKACIJA VSEH KONKRETNIH STIČNIH TOČK NA 
PODROČJU RAZVOJA IN PROMOCIJE PONUDBE – IZMENJAVA, 
USKLADITEV IN DOSEGANJE SINERGIJ, NA RAVNI LETNEGA 
NAČRTOVANJA: 

1 RCR 
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RCR vodi evidenco ključnih letnih aktivnosti društev in se z njimi 
aktivno usklajuje na vsaj enem skupnem letnem srečanju. Navezava 
na aktivnosti 5.3.1 in 5.3.3. 

5.3.3 RAZPISI ZA IZVEDBO KLJUČNIH PROJEKTOV/PRIREDITEV: 
Občina Ribnica na letni ravni pripravlja razpise za sofinanciranje 
delovanja oziroma izvajanja prireditev društev. V kriterije se smiselno 
vključijo vse opredeljene strateške opredelitve (npr. na področju 
prireditev princip ZERO WASTE).  

1 RCR 

5.4 ZNANJE IN INOVACIJE   
= Zagotavljanje inovacijskega in kadrovskega potenciala na območju. 

Namen ukrepa je skrbeti za stalen dotok vrhunskih znanj, novosti, spodbujanje idej ter pretok svežih 
informacij in trendov – do vseh ključnih deležnikov, še zlasti pa do ponudnikov Ribnica (kar podpira 
potrebo po večji identifikaciji z destinacijo). Skozi to se spodbuja razvoj kadrov na področjih, kjer je 
opazen primanjkljaj kadrov in kompetenc (pr. vodniki, interpretatorji, ozaveščanje o trajnostnih 
arhitekturnih prenovah, digitalizacija, digitalno trženje …). 
5.4.1 PRIPRAVA IN IMPLEMENTACIJA LETNIH PROGRAMOV 

IZOBRAŽEVANJA TURISTIČNIH PONUDNIKOV IN DRUGIH 
DELEŽNIKOV ZA KREPITEV NJIHOVIH KOMPETENC  
Letni operativni načrt je sestavni del Programa dela Turizem Ribnica 
in se pripravlja na osnovi identificiranega manjka in interesa, a hkrati 
na način, da podpira uresničevanje strategije. Vključuje redno letno 
izvajanje študijskega potovanja (za javni sektor in ponudnike), 
usposabljanja za operativne kadre ter krepitev kompetenc 
ponudnikov. 

1 RCR-TR 

5.4.2 IZOBRAŽEVANJE LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV: 
Skrb za redne posodobitve programa usposabljanja in izvajanje 
rednih usposabljanj turističnih vodnikov na območju – informiranje o 
vseh novostih, seznanitev s poudarki nove strategije, v podporo 
izvajanju 5-zvezdičnih doživetij in krepitev mehkih veščin.  

1 RCR-TR 

5.4.3 VKLJUČEVANJE MLADIH USTVARJALNIH POSAMEZNIKOV V 
PODPORO START UP INICIATIVAM, POVEZANIM Z 
DIGITALIZACIJO, INOVIRANJEM, DESIGNOM, KREATIVO V 
TURIZMU: 
Vodenje proaktivne politike na področju krepitve digitalizacije in 
inovacij, s posebno usmerjenostjo na mlade in start-upe, aktivno 
mreženje in vključevanje kreativnih industrij, sodobne umetnosti in 
kulture. 

2 RCR-TR 

5.5 RAZISKAVE, RAZVOJ in VALORIZACIJA PROJEKTOV  
= Zagotavljanje projektnega razvoja in sredstev za izvajanje ukrepov strategije 
Turizem Ribnica 2028. 

Gre za izredno pomemben ukrep, v okviru katerega sistematično in aktivno pristopamo k 
zagotavljanju programskega javnega financiranja ukrepov iz tega načrta – nujno potrebno je tesno 
sodelovanje s partnerji na območju (občina Ribnica in LAS regija ter širše). Sestavni del ukrepa je 
tudi izvajanj rednih raziskav, s katerimi spremljamo položaj 
5.5.1 RAZVOJ PROJEKTOV: 

Razvojna podpora pripravi projektov za prijave ter zagotavljanje virov 
financiranja za izvajanje strategije in strokovnih podlag za načrtovanje 
prihodnjega razvoja - identifikacija finančnih virov in prijave razvojnih 
projektov iz načrta. Predhodna priprava projektnih zasnov in 

1 RCR 
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partnerstev za vsebine, skladne s to strategijo, ter vzpostavljanje 
projektnih partnerstev v Sloveniji, v čezmejnem prostoru in širše. 

5.5.2 MERJENJE USPEŠNOSTI: 
Izvajanje raznih rednih ali periodičnih oziroma posameznih raziskav 
za vrednotenje pozicije destinacije. 

2 RCR-TR 

5.6 SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE 
= Vzpostavi se redno spremljanje in vrednotenje uspešnosti realizacije strategije, na 
osnovi opredeljenih kazalnikov. 

Namen ukrepa je zagotoviti učinkovito spremljanje realizacije strategije in sprotne potrebne 
korekcijske ukrepe. Več: POGLAVJE 10- IZVAJANJE in SPREMLJANJE. 
5.6.1 REDNA LETNA EVALVACIJA IZVAJANJA STRATEGIJE IN 

TEMELJITEJŠA VMESNA EVALVACIJA V LETU 2024:  
Vzpostavitev rednega letnega evalviranja izvajanja strategije. 1-krat 
letno se pripravi analiza stanja, tveganj, izzivov, vrednotenja 
kazalnikov ter predlog potrebnih sprememb – vzporedno s pripravo 
letnega programa dela za Turizem Ribnica. Temeljitejša evalvacija se 
predlaga ob koncu leta 2024-2025 (za sredino obdobja trajanja). 
Hkrati se upošteva in preverja nacionalne sektorske politike in 
sprejema ustrezne korekcijske ukrepe. 

1 RCR-TR in 
OR 
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Faza 5 = IZVAJANJE in SPREMLJANJE 
 

10. IZVAJANJE IN SPREMLJANJE 
 

10.1 Sprejem in izvajanje strategije 

SPREJEM STRATEGIJE 

Strategijo trajnostnega razvoja turizma v občini Ribnica 2022–2028 obravnava in potrdi 
Občina Ribnica – Občinski svet. 

ORGANIZACIJA IN ODGOVORNOST IZVAJANJA  

Za izvajanje strategije je zadolžen, v partnerstvu oziroma sodelovalnem upravljanju z 
Občino Ribnica – na način, kot je opredeljeno v ukrepih v okviru PODROČJA 05 Upravljanje 
destinacije – Rokodelski center Ribnica (enota Turizem Ribnica). 

Finančno se strategija v javnem delu izvaja prek proračunov in NRP-jev občine, letnega 
programa Rokodelskega centra Ribnica in letnih programov drugih javnih služb oziroma 
upravljalcev javne infrastrukture ter projektov, financiranih s strani drugih virov (EU, RS, ..) 
in pristojbin, zbranih iz turizma (turistična taksa). 

Operativno se Strategija trajnostnega razvoja turizma v občini Ribnica 2022–2028 (STRTR 
2028 ali Turizem Ribnica 2028) izvaja prek vsakoletnega Programa dela RCR. Vsebine 
letnih Programov dela za področje turizma se usklajujejo s partnerji, preko »Partnerske 
mreže«. 

Za sistematično in usmerjeno delo na razvoju produktov ter za izvajanje projektov se 
oblikujejo dinamične ad hok oziroma začasne kot tudi trajnejše projektne oziroma delovne 
skupine. Le-te sestavljajo zaposleni v OR/RCR, zainteresirani posamezniki (ponudniki), 
strokovnjaki in po potrebi zunanji sodelavci oziroma izvajalci. Te skupine so v strategijo 
umeščene kot pomemben element okrepljenega in bolj povezanega dela in sodelovanja. 

Izhodišča strateškega dokumenta morajo biti sestavni del oziroma strokovna podlaga tudi 
za ostale politike občine, še zlasti pa prostorsko, okoljsko, kmetijsko in gospodarsko politiko, 
kot tudi za politiko spodbujanja in usmerjanja razvoja sekundarne ponudbe (razne mikro 
podjetniške sheme in sofinanciranje društev). 

V ponudbeno-trženjskem delu strategija predstavlja osnovo za razvoj tržnih produktov ter 
vključevanje in sodelovanje turističnih ponudnikov v destinaciji. Strategija v investicijskem 
delu predstavlja tudi okvir za usmerjanje poslovnih načrtov in investicij turističnih 
ponudnikov, agencij in strateških investitorjev, ki delujejo na območju oziroma vstopajo na 
območje.  

ORGANIZIRANOST TURIZMA  

V okviru Fokusnega področja 05: UPRAVLJANJE DESTINACIJE je v okviru ukrepa 5.1.1 
do 5.1.5) opredeljen način delovanja, organizacije, usklajevanja in sodelovanja na področju 
turizma. 
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Področje upravljanja destinacije je opredeljeno kot samostojno fokusno področje, ker ga je 
potrebno okrepiti, vendar pa enote Turizem Ribnica kratkoročno do srednjeročno (vsaj do 
2024) še ne vzpostavljamo kot samostojnega javnega zavoda za turizem (ali v povezavi s 
športom in kulturo, kot je praksa marsikje v Sloveniji, kjer turizem ni tako močna 
gospodarska panoga). Vzpostavitev samostojnega javnega zavoda v tem obdobju še ni 
vzdržno in smiselno, je pa potrebno okrepiti kadrovsko pokritost funkcije upravljanja 
turizma (tako razvoja kot trženja):  

> Za okrepitev delovanja in izvajanje pričujoče strategije je potrebno v letu 2022 
zaposliti vsaj eno dodatno osebo, tako da ima TR 2 polno zaposleni osebi za funkciji 
razvoja in trženja – pokrivanje TIC funkcije je izven tega števila (le-ta pa potrebuje 
1 stalno zaposleno osebo (za katero se natančneje sistematizira dodatne naloge 
vsaj na področju spremljanja segmentov in krajev obiska ter prodaje doživetij; 
dodatno delo se področje pokriva preko honorarno zaposlenih oseb), srednjeročno 
pa še vsaj 1 do 2 osebi. 

> V podporo nadgradnji funkcije destinacijskega upravljanja se pripravi 2-letni 
poslovni načrt, z vključitvijo smernic in ukrepov-aktivnosti/projektov iz akcijskega 
načrta, glede na prioritete. Hkrati se upošteva smernice in priporočila, kot so za 
področje destinacijskega upravljanja opredeljene v novi krovni Strategiji 
slovenskega turizma 2022–2028 (Politika 7: Upravljanje destinacij in povezanost 
turizma), tako za raven destinacijske kot regijske DMO (destinacijske management 
organizacije). 

Ob tem se vzpostavijo naslednje podporne oblike delovanja: 

Interno – v okviru delovanja na ravni občine: 

> Vzpostavi se redno delovanje s podporo delovnih podpornih skupin – in sicer za 
produkte kolesarjenje, pohodništvo, doživetja v naravi in gastronomijo. 

> Strateška skupina se nadgradi v t.i. Zeleno ekipo (ki je tudi nujna v okviru 
certificiranja za Slovenia Green) – skupina se zastavi na način, da pokriva vsa 
ključna področja delovanja občine in turizma ter vključuje vse ključne skupine 
deležnikov (oziroma njihove predstavnike – npr. za gastronomijo, nastanitve, 
agencije, rokodelce, turistična društva). 

> Po potrebi se oblikujejo tudi ad hoc oziroma začasne projektne skupine. 
> Vzpostavi se Partnerska mreže turističnih ponudnikov. 

Eksterno, do zunanjih partnerjev:  

> Ribnica (preko OR in RCR-TR) postane aktivna članica Združenja zgodovinskih 
mest Slovenije (ki vključuje redna mesečna delovna srečanja). 

> Ribnica (preko RCR-TR) postane članica Konzorcija Slovenia Green. 
> Vzpostavi se tudi sistem rednega usklajevanja s sosednjimi destinacijami – 

koncept se opredeli v naslednji fazi, na osnovi podanih strateških izhodišč. 

REDNO VSAKOLETNO SPREMLJANJE IZVAJANJA 

Za spremljanje izvajanja STRATEGIJE TURIZEM RIBNICA 2028 je zadolžen RCR. Ta 
predloži letno poročilo o izvajanju strategije turizma najpozneje do 30. 4. za preteklo leto. 
Vodstvo RCR skupaj z letnim poročilom poroča tudi o uresničevanju STRTR 2028. Ključni 
elementi spremljanja so: 

> Doseganje ciljev in kazalnikov uspešnosti. 
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> Vsebinska uspešnost realizacije opredeljenih ukrepov/aktivnosti oziroma projektov.  
> Opredelitev odstopanj s predlogom za omilitev tveganj oziroma pospešitev izvajanja 

strategije v primeru večjih zaostankov.  

V podporo spremljanju izvajanja RCR-Turizem Ribnica organizira vsakoletno srečanje 
turističnih ponudnikov v destinaciji, kjer predstavi analizo preteklega leta in oceno izvajanja 
strategije ter skupaj z deležniki potrdi Program dela za prihodnje obdobje.  

VMESNA OCENA IZVAJANJA IN PREDLOG SPREMEMB 

Na sredini obdobja izvajanja strategije (predvidoma konec leta 2024) se izdela bolj 
poglobljena vmesna ocena izvajanja in predlaga sprememba strategije, v kolikor je 
potrebna. V kolikor je spreminjanje ukrepov razvojnega načrta skladno z vizijo in cilji 
strategije, slednje ne podleže formalnemu spreminjanju in obravnavi strateškega 
dokumenta na organih zavoda in občin. 
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10.2 Analiza in upravljanje s tveganji 

Strategija trajnostnega razvoja turizma Ribnica 2028 je nastala na eni strani v obdobju 
velike nestabilnosti in prizadetosti turistične panoge zaradi pandemije covid-19, na drugi 
strani pa v času, ko je turizem v občini šele v začetku razvoja.  

Kljub temu, da smo pri pripravi že upoštevali izsledke evalvacije pretekle krovne strategije 
slovenskega turizma (STRST, 2017), vključno z usmeritvami za obdobje 2022–2028 
(Evalvacija, 2021) in delovnim osnutkom dokumenta, pa ne moremo mimo dejstva, da bo 
izvajanje strategije skozi sedemletno obdobje (do 2028) podvrženo številnim dejavnikom 
tveganja, tako znotraj območja, kakor tudi zunanjim vplivom. 

Uspešnost izvajanja STRTR 2028 bo odvisna od sposobnosti RCR, OR in partnerjev za 
pravočasno zaznavanje in upravljanje s tveganji, glede na opredeljene izzive pa so 
tveganja za izvajanje v veliki meri tudi notranja: ali bomo uspeli usmeriti in pospešiti 
razvoj temeljne turistične infrastrukture, spodbuditi k vlaganjem tudi zasebne 
investitorje in vzpostaviti trdno in sodelovalno upravljanje skupne destinacije in se 
zavezati k skupnemu izvajanju opredeljenih ukrepov (ključni so pripadnost, 
sodelovanje, financiranje in dinamika).  

V nadaljevanju so opredeljeni ključni dejavniki tveganja (4 ključni oziroma najbolj izraženi) 
in možni omilitveni ukrepi, ki jih izvajata v partnerstvu OR in RCR za zmanjšanje njihovega 
vpliva na postavljene cilje.  

Posamezne dejavnike tveganj smo ocenili glede na možnost pojavljanja po naslednji 
metodologiji: 

> Ocena verjetnosti dogodka (VD) v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja), 
> Ocena posledic (P) v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja), 
> Skupna ocena tveganja: SOT = VD x OP. 

 

Tabela 12:  Analiza tveganj z omilitvenimi ukrepi 

Tveganja Omilitveni ukrepi VD P SOT 

1. POMANJKLJIVE 
KOMPETENC DMO 
(RCR-Turizem 
Ribnica) in 
PREMAJHEN OBSEG 
KADROVSKIH TER 
FINANČNIH VIROV za 
izvedbo opredeljenih 
ukrepov in za okrepitev 
obsega in pomena 
turizma na območju 

 

> Okrepljena organizacijska (kadrovska in 
finančna) osnova delovanja 

> Uveljavljanje, spodbujanje in 
angažiranje kadrov za ustvarjalno in 
timsko sodelovanje na ravni občine 
Ribnica (podporne Delovne skupine, ad 
hoc projektne skupine, Partnerska 
mreža) 

> Učinkovito združevanje kadrov in 
sredstev 

> Učinkovito delovanje z Delovnimi 
skupinami 

> Učinkovito projektno sodelovanje s 
sosednjimi destinacijami 

> Učinkovito partnerstvo s civilnim 
sektorjem /društvi) na območju – 
usklajevanja, delitve nalog in 
koordinacija  

4 4 16 
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Tveganja Omilitveni ukrepi VD P SOT 

> Osredotočanje na izvedbo bistvenih 
projektov zelenega, butičnega in 
digitalnega prehoda na ravni produktov 
in podjetij  

> Učinkovita navezava na novo krovno 
strategijo slovenskega turizma 

2. ZAUSTAVITEV/ 
ODLOG ZASEBNIH 
VLAGANJ V NOVO 
PONUDBO: zaradi 
prizadetosti panoge in 
obstoječih ponudnikov 
se zaustavijo ali 
zamaknejo vlaganja v 
kakovost in obseg 
ponudbe 

> Usmerjanje in motiviranje 
zainteresiranih podjetnikov in podpora 
pri postopkih  

> Uvajanje mikro-podjetniških shem 
> Javno-zasebna partnerstva 
> Proaktivno iskanje strateških 

investitorjev v ključne naložbe  
> Aktivna investitorska vloga Občine 

Ribnica pri ključnih strateških projektih 
> Učinkovito izkoriščanje virov iz nove 

finančne perspektive in NOO 

4 4 16 

3. OMEJENA 
PRIPADNOST 
TURISTIČNEGA 
PODJETNIŠKEGA 
SEKTORJA SKUPNI 
DESTINACIJI IN NOVI 
STRATEGIJI: 
posamezni kratkoročni 
poslovni učinki so 
pomembnejši od dela 
za uresničevanje vizije 
Ribnice in sodelovanja 
v skupni destinaciji   

> Redno sodelovanje, informiranje, 
usposabljanje in opolnomočenje 
turističnih in s turizmom povezanih 
ponudnikov  

> Izgradnja in upravljanje trdne 
Partnerske mreže ponudnikov 

> Enotnost in kontinuiteta v komunikaciji 
in sporočanju vizije do ponudnikov in 
turistov/ obiskovalcev ter prebivalcev 

> Organiziranje individualne podpore 
ponudnikom pri razumevanju in 
udejanjanju trajnostnih konceptov 

3 3 9 

4. NEIZKORIŠČANJE 
RAZVOJNO-
TRŽENJSKIH  
PLATFORM IN 
POTENCIALOV 
SODELOVANJA: 
Ribnica ne uspe 
izkoristiti razpoložljivih 
platform in ostaja 
neopažena na krovni 
ravni slovenskega 
turizma 

> Medsektorsko sodelovanje – učinkovite 
sinergije turizma z povezanimi 
politikami  

> Aktivno sodelovanje v okviru LAS in 
JVS razvojne mreže 

> Aktivno članstvo v krovnih razvojno-
trženjskih platformah  

2 3 6 

 

Skupna ocena tveganja za realizacijo strategije je srednja (65 od 100 točk).  

Največjo pozornost bo potrebno nameniti tveganjem, katerih skupna ocena presega 
15 točk:  

> POMANJKLJIVE KOMPETENC DMO (RCR-Turizem Ribnica) in PREMAJHEN 
OBSEG KADROVSKIH TER FINANČNIH VIROV za izvedbo opredeljenih ukrepov 
in za okrepitev obsega in pomena turizma na območju 
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> ZAUSTAVITEV/ODLOG ZASEBNIH VLAGANJ V NOVO PONUDBO: zaradi 
prizadetosti panoge in obstoječih ponudnikov se zaustavijo ali zamaknejo vlaganja 
v kakovost in obseg ponudbe 

Kaj moramo zagotoviti, da bomo pri uresničevanju strategije uspešni? Na kaj moramo biti 
pozorni v zunanjem in notranjem okolju? Povzemamo ključne dejavnike uspeha po 
posameznih ravneh – od zunanjega okolja (na globalni ravnin ter na ravni države oz. 
resornega ministrstva) preko občinske in destinacijske ravni do zasebnega sektorja. 

Sklopi ZUNANJEGA okolja, ki niso odvisni od nas, je pa destinacija odvisna od njih 
 
Temeljni pogoji, vezani na stabilno mednarodno okolje za razvoj turizma (GLOBALNA 
raven) 

> Pandemija covid-19 bo po več valih izzvenela, a realne so podobne zdravstvene 
grožnje tudi v prihodnje. 

> Makroekonomske posledice pandemije bodo obvladljive, kar bo pospešilo postopen 
zagon globalnega turističnega povpraševanja v 2 do 3 letih.  

> Stabilne makro politične razmere. 
 
Temeljni pogoji, vezani na spodbudno okolje za razvoj turizma (raven DRŽAVE): 

> Vlada Republike Slovenije vzpostavi in vsaj srednjeročno tudi izvaja ustrezne 
ukrepe za premostitev gospodarskih posledic pandemije v turističnem sektorju. 

> Ugodni finančni viri in stabilno poslovno okolje za konkurenčno turistično ponudbo 
in zasebne naložbe v namestitvene in spremljajoče turistične objekte. 

> Boljša dostopnost po cestah in z javnim prevozom. 
> Zagotavljanje spodbudnega, stabilnega in urejenega zakonodajnega okolja za 

izvajanje dejavnosti, še zlasti za kolesarjenje (MOP). 
> Izgradnja celovite izven-nivojske kolesarske mreže v turističnih regijah. 
> Podpora razvoju zelenih produktov in pozicioniranje (oziroma sploh prisotnost) 

destinacije Ribnica v okviru nacionalne promocije (STO in MGRT).  
> Ugodno poslovno okolje za konkurenčno turistično ponudbo in sredstva za 

sofinanciranje lokalnih infrastrukturnih projektov. 
 
Temeljni pogoji, vezani na večje projekte (raven KOHEZIJSKE IN RAZVOJNE 
REGIJE): 

> Ugodna podporna kohezijska politika. 
> Izvedba načrtovanih investicijskih projektov iz RRP Jugovzhodne Slovenije 2021-

2027, prednostno daljinske kolesarske povezave. 
> Upoštevanje usmeritev te strategije pri pripravi programskih dokumentov nove 

finančne perspektive EU 2021-2027, tako kohezijske, LAS, čezmejne kot kmetijske 
politike. 

> Podporno okolje za krepitev povezav v LAS regiji tudi na področju turizma.  
> Doseganje sinergij med različnimi projekti s področij trajnostne mobilnosti, 

samooskrbe s hrano, razvoja podeželja, spodbujanja podjetništva itd. 
 
Sklop NOTRANJEGA okolja, na katera lahko vplivamo – odgovornosti po ravneh 
 
Pogoji in odgovornosti, vezani na delovanje na ravni LOKALNE SKUPNOSTI oziroma 
OBČINE: 
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> Podpora Občine Ribnica turizmu – investicijskim projektom in »mehkim« aktivnostim 
– oblikovanje aktivnega razvojnega okolja in spodbudnega podpornega okolja. 

> Vključevanje usmeritev strategije turizma v druge občinske politike (prostorska, 
kmetijska, stanovanjska, okoljska, kulturna ...), saj je turizem interdisciplinarna 
dejavnost. 

> Podpora lokalnim investitorjem pri umeščanju dejavnosti v prostor. 
> Proaktivno iskanje strateških investitorjev v ključne naložbe. 
> Identifikacija potencialnih razpisnih virov (nacionalni in evropski) in aktivno 

partnerstvo pri prijavah. 
> Skrb za urejen odprt javni prostor, vasi in naselja. 
> Izvajanje politik za spodbujanje razvoja trajnostne mobilnosti. 
> Ukrepi za oživljanje sin prenovo starega mestnega jedra in urejanja vaških jeder. 
> Skrb za ohranjanje kulturne krajine. 
> Vlaganja v drobno turistično infrastrukturo (pohodniške in kolesarske, tematske 

poti). 
> Podpora (ali Občina kot (so)investitor) večjim investicijskim projektom (kot je npr. 

Ugar). 
> Prepoznavanje turizma kot generatorja trajnostnega razvoja, ki pripomore k 

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

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

> Povezovanje področij, projektov, institucij. 
> Podpora in širjenje koncepta trajnostnega razvoja turizma. 

 
Pogoji in odgovornosti, vezani na delovanje DESTINACIJE oziroma DMO (RCR-TR): 

> Proaktivni, profesionalni in okrepljeni destinacijski management skozi vzpostavljeno 
aktivno partnerstvo z vsemi skupinami deležnikov. 

> Sposobno in osredotočeno vodenje in upravljanje destinacije skozi začetne razvojne 
faze. 

> Vzpostavitev jasnega krovnega in produktnega pozicioniranja destinacije in skrb za 
razvoj in upravljanje integralnih destinacijskih produktov. 

> Razvoj prepoznavnih destinacijskih doživetij/produktov in njihova kreativna 
trženjska predstavitev. 

> Večanje prepoznavnosti destinacije in ustvarjanje motiva za prihod. 
> Aktivno vodenje izvajanja pričujočega strateškega dokumenta v smeri zastavljenih 

zelenih in kakovostnih ciljev. 
> Skrb za 5* doživetje obiskovalca in njegovo aktivno upravljanje v vseh stikih, ki so v 

domeni destinacije: od iskanja informacij do prihoda ter bivanja v destinaciji in vpliva 
na deljenje izkušnje. 

> Skrb za zagotovitev sistemskega in trajnostnega upravljanja turističnih tokov v 
destinaciji. 

> Motiviranje ponudnikov za povezovanje ter kakovostni in kreativni napredek. 
> Sistematično re-pozicioniranje ponudbe in ponudnikov v doživetja, vse bolj tudi v 

izvensezonske produkte. 
> Povezovanje, motiviranje, izobraževanje in mreženje ponudnikov. 
> Izvajanje promocije za pospešitev prodaje obstoječih turističnih zmogljivosti.  
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> Učinkovito geografsko in produktno povezovanje (RDO Ljubljana in Osrednja 
Slovenija, makro destinacija Ljubljana & Osrednja Slovenija, Konzorcij Slovenia 
Green, Združenje zgodovinskih mest Slovenije). 

> Motiviranje ponudnikov za povezovanje ter kakovostni in kreativni napredek. 
 
Pogoji in odgovornosti, vezani na delovanje PODJETIJ - PONUDNIKOV:  

> Zagotavljanje kakovostne in kar najbolj razlikovalne ponudbe in storitve. 
> Uporaba destinacijske znamke. 
> Sposobnost prilagajanja produktov in uvajanja novih poslovnih modelov, 

obvladovanja odnosov s kupci, upravljanje rezervacij ter kakovost prilagajanja 
procesov in storitev spremenjenim pogojem poslovanja (covid-19). 

> Zagotavljanje kakovostne storitve – odlične izkušnje in doživetja gosta ter s tem 
prevzemanje  soodgovornosti za kakovost ponudbe celotne destinacije. 

> Investiranje v lastno znanje ter izobraževanje, motiviranje in nagrajevanje svojih 
zaposlenih.  

> Sledenje novostim in dogajanjem v destinaciji. Prijazno seznanjanje gostov z 
aktualnimi informacijami,  ponudbo in  trajnostno usmeritvijo destinacije. Motiviranje 
gostov za rabo javnih prevozov, skupne infrastrukture in storitev, ki jih zanje 
organizira destinacija. 

> Medsebojno poznavanje in mreženje ponudnikov in ponudbe ter napotovanje svojih 
gostov do drugih ponudnikov/ doživetij (osebna priporočila, na osnovi odličnega 
poznavanja destinacije).  

> Ključni ponudniki delujejo tudi kot informacijske točke. 
> Prevzemanje iniciative in sodelovanje pri skupnih produktnih, tržnih in razvojnih 

akcijah destinacije. 
> Vlaganje v razvoj in trženje doživetij / produktov, razvijanje 5* doživetij – sledenje 

trendom (oziroma njihovo ustvarjanje). 
> S svojimi poslovnimi in razvojnimi načrti ter celostnimi vlaganji v posodabljanje 

objektov in infrastrukturo slediti usmeritvam te strategije (kakovost, celoletnost, 
trajnost, poudarek na identiteti Ribnice),  potrebam in pričakovanjem  gostov ter 
zmožnostim in ambientu konkretnega mikrookolja naložbe. 

> Pospešeno vpeljevanje trajnostnih rešitev v poslovanje. 
 
 

KRATICE in VIRI 
 

KRATICE 
AJPES: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
B2B: kratica Business to business (komunikacija do poslovnih javnostih) 
B2C: kratica Business to customers (komunikacija do prostočasnih javnostih) 
CRM: kratic Customers relationship management (upravljanje odnosov s kupci) 
DMO: Destination Management Organisation (Destinacijska management organizacija) 
DNK: temeljna identiteta 
ITP: Integralni turistični produkt  
JVZ: regija Jugovzhodna Slovenija 
LAS CLLD: Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja oziroma razvoj, ki ga vodi lokalna skupnost 
LAS: Lokalna akcijska skupina (LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe) 
LJ & OS: Makro destinacija Ljubljana in Osrednja Slovenija  
MD: Makro destinacija 
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MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  
MJU: Ministrstvo za javno upravo  
MOP: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije 
NOO: Načrt za okrevanje in odpornost RS 
OR: Občina Ribnica (kot institucija)  
OPN: Občinski prostorski načrt  
OPPN: Občinski podrobni prostorski načrt 
RCR: Rokodelski center Ribnica 
RCR-TR: Enota Turizem Ribnica v okviru Rokodelskega centra Ribnica 
RNO: AJPES Register nastanitvenih obratov 
RPP: Ribniška planinska pot 
RNO: Register nastanitvenih obratov (AJPES) 
RRP JV Slovenije: Regionalni razvojni program Jugovzhodne Slovenije za obdobje 2021–2027 (strateški del-
osnutek) 
SG: Slovenia Green 
STRTR 2028: Strategija trajnostnega  turizma v občini Ribnica 2022–2028  
STO: Slovenska turistična organizacija 
SWOT: Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 
SURS: Statistični urad Republike Slovenije 
TR: Turizem Ribnica (enota Turizem Ribnica v okviru Rokodelskega centra Ribnica) 
TT: Turistična taksa  
UE: Upravna enota  
VD: Vodilna destinacija 
ZSST: Zelena shema slovenskega turizma 
ZZMS: Združenje zgodovinskih mest Slovenije  
 

VIRI 

Evalvacija izvajanja in doseganja ciljev »Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021« in smernice 
za načrtovanje razvoja turizma v Sloveniji v strateškem obdobju 2022-2028 – POVZETEK (MGRT, 2021) 
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (MGRT, 2017) 
Osnutek Strategije slovenskega turizma 2022–2028 (MGRT, 2022) 
Strateški načrt trženja zgodovinskih mest Slovenije 2016-2020 (ZZMS, 2016) in Strateški načrt trženja 
zgodovinskih mest Slovenije 2025 (ZZMS, 2021) 
Študija izvedljivosti in konceptualna zasnova Rokodelski center Slovenije v Ribnici, 2007 (RCS, 2007) 
Vsi razvojni dokumenti občine. 
 
POJASNILO 

Občino pišemo z malo začetnico (občina Ribnica)) takrat, ko gre za območje občine, in z veliko (Občina Ribnica), 
ko gre za institucijo.  



PRILOGA - Akcijski načrt Strategija turizma Ribnica 2028

Strategija trajnostnega razvoja turizma v občini Ribnica 2022–2028  

Kratek naziv: STRATEGIJA TURIZEM RIBNICA 2028     

AKCIJSKI NAČRT V NADALJEVANJU je pripravljen zgolj kot povzetek (pregled) 5 strateških področij delovanja, 

ukrepov in projektov, ki so podrobno vsebinsko predstavljena v osrednjem inetgralenm dokumentu. 

Ribnica bo svojo novo strategijo trajnostne (zelene) butične turistične destinacije in turizma visoke 

vrednosti uresničevala PREK UKREPOV IN PROJEKTOV, OPREDELJENIH NA PETIH FOKUSNIH 

PODROČJIH DELOVANJA – to so neke vrste politike (ki smo jih oblikovali glede na izzive in potrebne 

intervencije):

 Fokusno področje 1: RAZVOJ PONUDBE, v okviru katerega povečujemo obseg ponudbe in krepimo 

privlačnost & konkurenčnost, povezanost in digitalizacijo ključnih produktov, ponudbe in doživetij.

Fokusno področje 2: TRAJNOST in KAKOVOST: ki usmerja premik k zeleni brezogljični destinaciji in k 

zelenemu lokalnemu gospodarstvu, z močno s profilirano kakovostno lokalno ponudbo.

Fokusno področje 3: IDENTITETA in UREJANJE PROSTORA: kjer krepimo identiteto Ribnice in na ravni 

celotne občine uveljavljamo visoko kakovostne rešitve ureditve prostora, ki jih razumemo kot temelj urejene 

destinacije.

 Fokusno področje 4: TRŽENJE, kjer krepimo skupno destinacijsko znamko, udejanjamo povezano in digitalno 

trženje in Ribnico vzpostavljamo kot jasno profilirano destinacijo, tudi za več dni.

Fokusno področje 5: UPRAVLJANJE DESTINACIJE, kjer vzpostavljamo učinkovito sodelovalno upravljanje 

destinacije in krepimo pozicijo občine v (LAS) regiji, makro destinaciji Ljubljana & Osrednja Slovenija ter med 

zgodovinskimi mesti Slovenije. 

V spodnjem razvojnem modelu so predstavljena področja z razvojnimi cilji in pričakovanimi rezultati.
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LEGENDA

Vrsta projekta

IP Investicijski projekt 

MP Mehki projekt

MP-N Mehki pojekt načrtovanje (priprava modela, načrta, strategije, ki je osnova za natančno finančno oceno in izvedbo)

UO Upravljavsko-organizacijski projekt

RAVEN PROJEKTA

O Občinski projekt (širši projekt v izvajanju občine)

JT Javni projekt neposredno za področja turizma

Z Zasebni projekt (kot so identificirani v času priprave strategije; pregled načrtovanih zasebnih projektov se bo sproti aktualiziral)

P = PRIORITETA

1 Zelo pomemben projekt in nujen za dosego ciljev (finančna in časovna prioriteta)

2 Pomemben projekt za dosego ciljev

3 Manj pomemben projekt, ki se lahko časovno zamakne

VIRI

RPTR Redni program RCR-Turizem Ribnica (ki se financira iz javnih sredstev)

Ocena potrebnega vložka/stroška

V EUR

X Ko aktivnost nima finančnih posledic, saj se izvaja v okviru rednega programa dela 

DRUGE KRATICE

RCR Rokodelski center

RCR-TR Enota Turizem Ribnica v okviru RCR

OR Občina Ribnica 

SST ukrepi Finančni viri,/ukrepi vzpostavljeni preko Strategije slovenskega turizma 2022-2028 (ki imajo različne vire)

X Kdaj se izvede projekt

Trajanje projekta - ko gre za kontinuiteto in potrebno vzdrževanje/upravljanje

Ko gre za oceno celotne aktivnosti, je naveden celoten znesek; ko gre za oceno vložka NA LETNI RAVNI, pa je naveden znesek/leto. Na ta način želimo prikazati postopnost vložkov.

Ko gre za oceno celotne aktivnosti, je naveden celoten znesek; ko gre za oceno vložka NA LETNI RAVNI, pa je naveden znesek/leto. Na ta način želimo prikazati postopnost 

vložkov.
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Področje 1: RAZVOJ PONUDBE

Ukrep in indikativne aktivnosti/projekti Prioriteta

Vrsta 

projekta

Raven 

projekta Nosilec

Ocenjena 

vrednost v 

EUR (NAČRT/ 

MODEL)

Ocenjena 

vrednost v 

EUR (VLOŽEK 

V PRODUKT/ 

IZVEDBA) Potencialni viri 2022-2023 2024-2026 2027-2028

1.1

PROGRAMSKA NADGRADNJA PRODUKTOV 
= Programska nadgradnja za dvig kakovosti, razlikovalnosti, 

doživljajskosti, obsega, pozicije (moči) in butičnosti 

destinacijskih turističnih produktov.

Ocenjeni zneski 

z vključevanjem 

strokovnjakov)

1.1.1

Operativni načrt razvoja in trženja produkta kolesarjenja – in 

njegova postopna implementacija; NAVEZAVA NA PROJEKT 

"S kolesom od nature do kulture" V NRP OR 1 MP+I JT RCR-TR 1.000 8.000/leto

Občina, EU, NOO/REACT, 

Interreg, SST ukrepi X

1.1.2

Operativni načrt razvoja in trženja produkta pohodništva – in 

njegova postopna implementacija 1 MP+I JT RCR-TR 1.000 8.000/leto

Občina, EU, NOO/REACT, 

Interreg, SST ukrepi X

1.1.3

Produktno-programski načrt za nadgradnjo produkta 

čarovništva in njegova fazna implementacija 2 MP+I JT RCR-TR 3.000 100.000

Občina, EU, NOO/REACT, 

Interreg, SST ukrepi X

1.1.4

Produktno-programski načrt za vzpostavitev ponudbe doživetij v 

naravi (opazovanje medvedov in drugih divjih živali, fotolov ter 

trajnostni koncept polhanja) in implementacija 2 MP+I JT RCR-TR 1.500 50.000

Občina, EU, NOO/REACT, 

Interreg, SST ukrepi X

1.1.5

Preučitev in priprava programskega koncepta za vzpostavitev 

Ribnice kot centra rokodelske dediščine za celotno Slovenijo 2-3 MP JT OR in RCR 20.000

Ocena se 

naredi po 

izdelavi 

programskega 

načrta

Občina, EU, NOO/REACT, 

Interreg, SST ukrepi X

1.1.6 Načrt programske nadgradnje ponudbe/razstav RCR 1-2 MP+I JT RCR 5.000

Ocena se 

naredi po 

izdelavi 

programskega 

načrta

Občina, EU, NOO/REACT, 

Interreg, SST ukrepi X

1.1.7 Operativni načrt krepitve poslovnega turizma 1 MP-I JT OR in RCR 1.000

Vložki zasebnih 

ponudnikov

Občina, EU, NOO/REACT, 

Interreg, SST ukrepi X

1.1.8 Programski koncept prenove prireditev v Ribnici 1 MP+I JT OR in RCR 1.000 Občina (RPTR) X

1.1.9

Programski koncept za boljši izkoristek novega športnega parka 

z organizacijo športnih dogodkov in prireditev 2 MP+I JT OR in RCR-TR 2.000 Občina X

1.2

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI V PODPORO 

PRODUKTOM
= Vzpostavitev, ureditev, nadgradnja infrastrukture za okrepitev 

ponudbe in konkurenčnosti produktov.

Vključuje produkte, skladne s produktno matriko destinacije: 

kultura (rokodelstvo, prireditve, čarovništvo), outdoor/aktivnosti 

v naravi, doživetja v naravi, gastronomija in raziskovanje.
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1.2.1

Celostna zasnova in ureditev kompleksa Ugar – nastanitvena 

ponudba (koncept glamping), kopališče z naravnim bazenom in 

druga turistično-rekreativna ponudba 1 IP O OR 50.000

Ocena se 

naredi po 

izdelavi 

programskega 

načrta

Občina, EU, NOO/REACT, 

Interreg, SST ukrepi X

1.2.2

Ureditev prostora za avtodome za Rokodelskim centrom, 

Prigorica pri zadrževalniku, Ugar 1 IP JT OR 30.000

Ocena investicij 

se pripravi po 

izdelavi 

projektne 

dokumentacije

Občina, EU, NOO/REACT, 

Interreg, SST ukrepi X

1.2.3 Ureditev prostora za stalno postavitev lokalne tržnice 1 IP O OR 50.000

Ocena investicij 

se pripravi po 

izdelavi 

projektne 

dokumentacije

Občina, EU, NOO/REACT, 

Interreg, SST ukrepi X

1.2.4 Ureditev izvira Ribnice 2 IP JT OR 45.000

Ocena 

investicije se 

pripravi po 

izdelavi 

projektne 

dokumentacije

Občina, EU, NOO/REACT, 

Interreg, SST ukrepi X

1.2.5 Ureditev info točke na železniški postaji 1 IP JT OR

30.000 (okvirna 

ocena) 

Občina, EU, NOO/REACT, 

Interreg, SST ukrepi X

1.2.6 Ureditev tipskega piknik prostora v naravi 2 IP JT OR 30.000

Občina, EU, NOO/REACT, 

Interreg, SST ukrepi X

1.2.7 Ureditev poti za tek na smučeh (zima) 2 IP JT OR 20.000/sezono

Občina, EU, NOO/REACT, 

Interreg, SST ukrepi X

1.2.8

Identifikacija lokacije in vzpostavitev gorsko-kolesarskega parka 

oziroma 1 do 2 enoslednici; vzdrževanje in upravljanje 2 IP JT RCR-TR

Ocena podana 

v točki 1.1.1

Občina, EU, NOO/REACT, 

Interreg, SST ukrepi X

1.2.9

Celostna infrastrukturna in trženjska ureditev krožne pohodniške 

poti (transverzale »Ribnica 360), kot osrednje pohodniške poti - 

in njeno vzdrževanje 2 IP JT OR

80.000 (ocena 

investicije za 

vzpostavitev 

poti kot 

trženjskega 

produkta)

Občina, EU, NOO/REACT, 

Interreg, SST ukrepi X

1.2.10

Celostna ureditev točke v naravi (vas Grčarice): kozolec, 

prostor za piknik v naravi in opazovalnica živali 1 IP JT OR 300.000 Občina (NRP) X

1.2.11

Ureditev/vzpostavitev nadgrajene gostinske ponudbe na 

Ribniškem gradu 1 IP O OR 5.000 Občina (NRP) X
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1.2.12 Ureditev kopališča ob Bistrici 1-2 IP O OR 45.000

Ocena 

investicije se 

pripravi po 

izdelavi 

projektne 

dokumentacije X

1.2.13 Vzpostavitev razpršenega hotela v središču Ribnice in okolici 2 MP-+I

OR (kot 

razvojnik) ali 

zasebni 

investitor 3.000 100.000

Občina, EU, NOO/REACT, 

Interreg, SST ukrepi X

1.2.14

Identificirani zasebni projekti v razvoj ponudbe (nastanitve, 

gostinska ponudba, dopolnilna aktivnost) - se dodajajo v akcijski 

ančrt 1 IP Z

1.3

OBLIKOVANJE PRODAJNIH DOŽIVETIJ 
= Razvoj in vzpostavitev izvedbe prodajnih doživetij po principih 

5-zvezdičnih kriterijev.

1.3.1

Vzpostavitev in upravljanje ITP produkta „Na pot z Ribnčanom 

Urbanom (povezan doživljajski produkt v obliki vodenega 

doživetja, po kriterijih 5* doživetja) 1 MP JT RCR-TR Že pripravljen 20.000 Občina X

1.3.2 Vzpostavitev kulinaričnega produkta v naravi – piknik košarica 2 MP JT RCR-TR 5.000 X

1.3.3 Soba pobega (in/oziroma na prostem) 2 IP JT-Z RCR-TR 50.000 Zasebni investitor X

1.3.4 Oblikovanje destinacijskega gastronomskega produkta/doživetja 1-2 MP JT-Z RCR-TR 8.000 X

1.3.5

Samo-vodeno nekajurno doživetje v Ribnici (središče mesta in 

bližnja okolica, z digitalno podporo) 1 MP JT RCR-TR 1.000

1.000 

(podporna 

orodja) Občina (RPTR) X

1.3.6 Vzpostavitev in izvajanje team-building programov 1-2 MP JT-Z

RCR-TR (v 

sodelovanju z 

DMC agencijo)

2.000 (vložek 

destinacije)

Izvedba s strani 

zasebnega 

partnerja Občina (RPTR) X

1.3.7

Sprotno spremljanje in prepoznavanje trendov in priložnosti in 

implementacija tržno privlačnih doživetij 1 MP JT RCR-TR

V okviru 

rednega 

programa Občina (RPTR) X

1.4

SPODBUJANJE in USMERJANJE RAZVOJA 

TURISTIČNIH STORITEV IN INFRASTRUKTURE NA 

PODJETNIŠKI RAVNI 
= Spodbujanje trajnostne, kakovostne in celoletne preobrazbe 

(nadgradnja kakovosti, ponudbe oziroma in spodbujanje novih) 

nastanitev, gostinske ponudbe, ponudbe aktivnosti in doživetij v 

naravi.

1.4.1

Strateško usmerjanje in izobraževanje ponudnikov in 

investitorjev za izvajanje zasebnih investicij na način, da 

podpirajo vizijo destinacije 1 MP JT OR in RCR 2.000/leto

1.4.2 Mikro finančna turisitčna shema občine Ribnica 1 MP O OR 30.000/leto Občina X
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1.4.3

Priprava razdelanih smernic in priporočil za različne skupine 

deležnikov – ter njihova distribucija 2 MP JT RCR 1.000 Občina (RPTR) X

1.5

UPRAVLJANJE PRODUKTOV 
= Učinkovito upravljanje in nadgradnje vzpostavljenih produktov

1.5.1

Stalno vodenje in posodabljanje seznama vseh poti 

(kolesarskih, učnih, pohodniških …), njihovega stanja, vložkov 

in potrebnih vzdrževanj 1 MP JT RCR-TR

V okviru 

rednega 

programa Občina (RPTR) X

1.5.2 Prevzem produktov v upravljanje 1 MP JT RCR-TR

V okviru 

rednega 

programa Občina (RPTR)

1.5.3 Spremljanje obiska na bolj obremenjenih točkah 2 MP JT RCR-TR

V okviru 

rednega 

programa Občina (RPTR)

1.6

DIGITALNA TRANSFORMACIJA 
= Krepitev digitalizacije panoge in celotnega digitalnega 

ekosistema občine.

1.6.1

Priprava operativnega načrta digitalizacije za področje turizma 

(na osnovi strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 

– STO, 2022) in postopno izvajanje aktivnosti: 1 MP JT RCR-TR 5.000 10.000/leto

Občina, NOO, EU, navezava 

na ukrepe SST X

1.6.2

Učinkovito navezovanje, vzpostavljanje sinergij in valorizacija 

digitalnih rešitev, ki se vzpostavljajo v okviru občinskega 

digitalnega ekosistema: 1 MP O OR / 100.000 Občina, NOO, EU

KAZALNIKI (KPI-ji) – FOKUS TURIZEM Vir Leto Izhodišče 2028

Število ležišč
RNO 

AJPES
2021 136 250-300

Delež ležišč v kategoriji 3*
RNO 

AJPES
2021 45 70

Delež ležišč v kategoriji 4*
RNO 

AJPES
2021 0 20

Število turističnih kmetij z nastanitvijo
RNO 

AJPES
2021 1 3

Zadovoljstvo gospodarstva z možnostjo za razvoj OR
Primarna raziskava, mora se 

vzpostaviti
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Področje 2: TRAJNOST in KAKOVOST

Prioriteta

Vrsta 

projekta

Raven 

projekta Nosilec

Ocenjena 

vrednost v 

EUR Potencialni viri 2022-2023 2024-2026 2027-2028

2.1.

ZELENA & BREZOGLJIČNA DESTINACIJA 
= Uvajanje zelenih in krožnih rešitev v prakso destinacije in 

občine in razogljičenje ne zgolj turizma, temveč celotne lokalne 

skupnosti.

2.1.1

Vstop OR/RCR v Zeleno shemo slovenskega turizma za 

pridobitev znaka Slovenia Green destination 1 MP JT&O

RCR in 

OR 1.800 (vstop) Občina (RPTR) X

2.1.2 Umik plastike za enkratno uporabo iz turizma 1 MP JZ

RCR in 

OR

Ovrednoteno 

v okviru 2.2.2 Občina (RPTR) X

2.1.3 Priprava in implementacija letnih »zelenih akcijskih načrtov« 1 MP JZ&O

RCR in 

OR 5.000/leto Občina

2.1.4

Aktivnosti za povečanje števila certificiranih ponudnikov in 

zelenega ravnanja pri ponudnikih 2 MP JZ

RCR in 

OR /

MGRT razpis 

za 

sofinanciranje 

okoljskih 

znakov X

2.1.5

Pospeševanje, spremljanje in valorizacija raznih »zelenih 

projektov« 1 MP JZ&O

OR in 

RCR / Občina (RPTR) X

2.1.6

Ozaveščanje in aktivno delovanje na področju povečanja 

ločevanja in zmanjšanja odpadkov 1 MP O

Komunala 

Ribnica 5.000/leto Občina X

2.1.7 Ozelenitev javnih razpisov 1 MP O OR / X

2.1.8

Uveljavitev zero waste koncepta za nosilne prireditve (najprej 

priprava koncepta-načrta, kriterijev - povzeti s krovne ravni 

slovenskega turizma) 1 MP JZ

OR in vsi 

javni 

zavodi v 

občini / X

2.1.9 Zelena destinacijska politika 1 MP JZ&O RCR 500 Občina (RPTR) X

2.1.10 Okrepitev zelenega komuniciranja 1 MP JZ&O RCR-TR

vključeno v 

redne 

aktivnosti Občina (RPTR) X
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2.1.11 Aktivacija mladih za zelene rešitve 2 MP O

RCR in 

OR, v 

partnerstv

u s šolo in 

vrtcem 2.000/leto Občina X

2.1.12 Letna skupna akcija zelene Ribnice in ribniški zeleni dan 2 MP O OR 4.000/leto Občina X

2.2

ZNAMKA KAKOVOSTI – PREMIUM PONUDBA 
= Razvoj lokalne premium ponudbe pridelkov, izdelkov in 

storitev z visoko kakovostjo in višjo dodano vrednostjo.

Pozor: Lokalno je v primeru KBZ razumljeno širše od zgolj 

območja občine Ribnica.

2.2.1

Priprava načrta za vzpostavitev kolektivne znamke kakovosti 

(KBZ) - na ravnii regije 1 MP O

OR in 

RCR 20.000 LAS, Občine X

2.2.2 Vzpostavitev in upravljanje sistema KBZ 1 MP O RCR

Vključeno 

pod 2.2.1 LAS, Občine X

2.2.3 Širitev prodajnih kanalov premium lokalne ponudbe 2 MP O

OR in 

RCR 10.000/leto LAS, Občine X

2.2.4

Okrepitev kakovostne trajnostne gastronomske ponudbe, pod 

znamko Green Cuisine 2 MP JZ RCR 1.000/leto Občina (RPTR) X

2.2.5

Degustacijsko-prodajni center v centru Ribnice (lahko sinergija z 

RCR oziroma v okviru RCR oziroma v okviru nadgradnje 

gostinske ponudbe na lokaciji ribniškega gradu) 3 IP O

OR in 

RCR ali 

JPP 200.000 LAS, Občina X

2.2.6 Povezovanje in usmerjanje KBZ na območju 1 MP O

OR 

(območje 

OR)

Do 2.000 na 

partnersko 

občino/leto LAS, Občine X

2.2.7 Aktivnosti ospeševanje kratkih nabavnih verig v turizmu 1 MP O&JZ

OR in 

RCR 2.000/leto MGRT/EU X

2.2.8 Krepitev obsega in kakovosti dopolnilne dejavnosti na kmetijah 1 MP O OR

Preko vzvodov 

kmetijske 

politike X

2.2.9

Osveščanje in promocija o trajnostni (lokalni, sezonski) 

gastronomiji v lokalni skupnosti 1 MP O

OR in 

RCR

V okviru 

rednega 

programa Občina (RPTR) X

2.3

SPODBUJANJE BUTIČNOSTI in UPRAVLJANJE 

KAKOVOSTI 
= Spodbujanje trajnostne, kakovostne in celoletne preobrazbe 

nastanitev, kulinarike, outdoor in drugih podpornih dejavnosti
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2.3.1 Svetovanje in usmerjanje ponudnikov 2 MP JT OR in RCR

V okviru 

rednega 

programa

Občina (RPTR), 

ukrepi SST X

2.3.2 Priprava in uveljavljanje standardov kakovosti 1 MP JT RCR 1.000 Občina (RPTR) X

KAZALNIKI (KPI-ji) – FOKUS TURIZEM Vir Leto Izhodišče 2028

Certifikat SLOVENIA GREEN Destination STO 2021 0 1 (GOLD)

Število ZERO WASTE prireditev
RCR & 

OR
2021 0 3

Število certificiranih ponudnikov v okviru znamke kakovosti 

(KBZ)

RCR & 

OR
2021 0 20

Število certificiranih ponudnikov z znakom SLOVENIA GREEN 

ACCOMMODATION in drugi znaki na ravni ponudnikov
STO 2021 0 5

Število certificiranih ponudnikov z znakom SLOVENIA GREEN 

CUISINE
STO 2021 0 3

Ocena zadovoljstva prebivalcev z razvojem turizma (anketa v 

okviru ZSST) – zadovoljen ali zelo zadovoljen

RCR & 

OR
2021 30 %[1] 60%

RCR & 

OR

Trenutno 

se še ne 

[1] Prva anketa po metodologiji ZSST za ocenjevanje

zadovoljstva lokalnih prebivalcev s turizmom je bila

opravljena v okviru uvodne spletne anketa za pripravo

strategije turizma. Od 118 sodelujočih (odprta anketa) jih

je 3 % odgovorilo, da so zelo zadovoljni, 27 % pa, da so

zadovoljni.

Ogljični odtis celotne turistične dejavnosti na enoto (1 EUR) 

dodane vrednosti (v kg CO2ekv./EUR)
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Področje 3: IDENTIETA & UREJANJE PROSTORA 

Prioriteta

Vrsta 

projekta

Raven 

projekta Nosilec

Ocenjena 

vrednost v 

EUR

Potencialni 

viri 2022-2023 2024-2026 2027-2028

3.1

PRENOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA IN VAŠKIH 

JEDER 

= Visokokakovostne prenove in ureditve prostora za 

povečanje kakovosti življenja za Ribničane in okrepljeno 

privlačnost Ribnice kot turistične destinacije. 

3.1.1 Prenova mestnega jedra Ribnice 1 IP O OR

Po izdelavi 

projektne 

dokumentacije

Občina 

(NRP) x x x

3.1.2 Ureditev Ribniškega gradu 1 IP O OR 451.228

Občina 

(NRP) x x x

3.1.3 Ureditev Gallusovega nabrežja 1 IP O OR 526.527

Občina 

(NRP) x x x

3.1.4 Ureditev središča vasi Hrovača 1 IP O OR

Po izdelavi 

projektne 

dokumentacije

Občina 

(NRP) x

3.2

KULTURNA KRAJINA IN IDENTITETA PROSTORA: 
= Pomagati ohranjati kmetijstvo, kulturno krajino, biodiverziteto 

in identiteto prostora.

3.2.1 Aktivnosti za ohranjanje kulturne krajine 2 MP O OR EU Interreg

3.2.2 Priprava kataloga urbane opreme 1 MP O OR 20.000 X

3.2.3

Kje se skriva potencial lesa, gline in ribniškega rokodelstva 

(programski načrt za identifikacijo, razvoj in implementacijo 

nekaj prepoznavnih elementov ribniške dediščine suhorobarstva 

in lončarstva za uporabo v turističnih nastanitvenih in gostinskih 

objektih) 2 MP O OR 50.000 LAS X

3.2.4

Spodbujanje in usmerjanje prenove kulturne dediščine na 

podjetniški ravni 1 MP+IP O

OR 

(partnerstvo 

strokovnih 

institucij) NOO/REACT X
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3.2.5

Krepitev kakovostnih rešitev dediščinskih elementov v turistični 

ponudbi 2 MP O OR NOO/REACT X

3.2.6

Druge pospeševalne aktivnosti za okrepitev vidika sodobnega 

oblikovanja in okrepitve prisotnosti suhorobarskih in lončarskih 

izdelkov v vsakdanjem življenju in v turistični ponudbi na 

območju 2 MP O&JZ OR in RCR 30.000/leto

Preko virov, 

identificiranih 

preko RCR, 

LAS, EU, 

SST ukrepi X

3.3

KREPITEV POVEZOVANJA SODOBNEGA 

SLOVENSKEGA OBLIKOVANJA Z DOMAČO OBRTJO   

= Oživljanje in prenove tradicije v nove sodobne 

zgodbe, prežete s tradicijo.

1.3.1 Nadaljnja krepitev znamke Ribrand 2 MP O RCR

10.000 

(ovrednoteno v 

okviru 4.1.3) SST ukrepi X

1.3.2

Design podpora za zahtevnejše projekte (design management 

& design thinking) 2 MP O RCR 20.000 (ocena) EU 
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Področje 4: TRŽENJE

Prioriteta

Vrsta 

projekta

Raven 

projekta Nosilec Ocenjena vrednost v EUR

Potencialni 

viri 2022-2023 2024-2026 2027-2028

4.1

OKREPITEV PRIPADNOSTI DESTINACIJI SKOZI 

MOČNO SKUPNO ZNAMKO
= Prenova skupne destinacijske znamke, njena okrepitev 

navznoter (do deležnikov) in navzven (na trgu) ter njeno 

učinkovito upravljanje, kot temeljni predpogoj za skupno 

turistično destinacijo Ribnica.

4.1.1 Oblikovanje/revizija destinacijske znamke 1 MP JZ-O RCR-TR 5.000 Občina X

4.1.2

Implementacija in upravljanje znamke (v okviru rednega dela 

RCR-TR) 1 MP JZ-O RCR-TR / X

4.1.3

Okrepitev pozicije in vidnosti znamke Ribrand, v podporo 

sodobni komunikaciji destinacijske znamke - letni vložek v 1 MP JZ-O RCR 10.000/leto

Finančni viri 

od prodaje in X

4.2

DOMIŠLJEN in RIBNICI AVTENTIČEN 

KOMUNIKACIJSKI KONCEPT in SODOBNA ORODJA 

ZA TRŽENJE 
= Jasna komunikacijska strategija, komunikacijske stalnice in 

visokokakovostna trženjska infrastrukturna orodja v podporo 

sodobnemu trženju.

4.2.1 PRIPRAVA KROVNEGA KOMUNIKACIJSKEGA KONCEPTA 1 MP JZ RCR-TR 2.000

Občina 

(RPTR) X

4.2.2

PRETVORBA KOMUNIKACIJSKEGA KONCEPTA V 

KONKRETNE KOMUNIKACIJSKE STALNICE 01.feb MP JZ RCR-TR

Občina 

(RPTR) X

Krovni oglas/predstavitvena »stran« Ribnice (A4; ki omogoča 

prilagajanja formata) 2 MP JZ RCR-TR 500

Občina 

(RPTR) X

Opis destinacije za vključitev na spletne strani ponudnikov – 

priprava tekstov, vizualov, v nekaj jezikih 1 MP JZ RCR-TR 2.000

Občina 

(RPTR) X
Smernice za komuniciranje na družbenih omrežjih 1 MP JZ RCR-TR 1.000 Občina X

Preprost sistem nabor/priporočil točk obiska in doživetij za 

ponudnike – ter distribucija 1 MP JZ RCR-TR 1.000

Občina 

(RPTR) X

4.2.3

POSODOBITEV TEMELJNIH TRŽENJSKIH 

INFRASTRUKTURNIH ORODIJ, V SKLADU Z ZGODBO 

ZNAMKE IN KOMUNIKACIJSKIM KONCEPTOM 1 MP JZ RCR-TR

Občina 

(RPTR) X

Nadgradnja spletne strani visitribnica.si 1 MP JZ RCR-TR

3.000 + 3.000/leto (nadgradnje, 

prevodi)

Občina 

(RPTR) X

Priprava koncepta strukture foto banke in redna skrb za nove 

fotografije, ki podpirajo komunikacijski koncept, produkte in so 

pripravljene tudi glede na različne letne čase: 1 MP JZ RCR-TR 4.000/leto

Občina 

(RPTR) X
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Posodobitev tiskanih publikacij in vzpostavitev preprostega in 

učinkovitega sistema (racionalizacija, saj se osrednji 

komunikacijski del izvaja v okviru destinacijskega časopisa) 1 MP JZ RCR-TR 2.000 do 4.000/leto

Občina 

(RPTR) X

Destinacijski časopis Ribnica (pomlad-poletje in jesen-zima) – ki 

ima funkcijo dinamičnega krovnega kataloga (POZOR: preučitev, 

ali se pripravlja na širši-regijski ravni) 1 MP JZ RCR-TR 5.000/leto

Občina 

(RPTR) X

4.3

OKREPITEV KROVNE DESTINACIJSKE PROMOCIJE
= Priprava in izvajanje letnih programov promocije na ravni 

destinacije v skladu s produktnim konceptom in po principu 

krepitve sodobnega vsebinskega (digitalnega) trženja.

4.3.1

Priprava in implementacija letnega programa promocije 

(smiselno, da se z vzpostavitvijo regijskih aktivnosti v največji 

možni meri izvaja na ravni regije - sploh na tujih trgih) 1 MP JZ RCR-TR

Trenutno ovrenotene posamezne 

aktivnosti, letno za samo 

promocijo potrebno vsaj 50.000

Občina 

(RPTR) X

4.3.2

Vzpostavitev in aktivno upravljanje nekaj izbranih družbenih 

omrežij 1 MP JZ RCR-TR 2.000/leto

Občina 

(RPTR) X

4.3.3

Partnerski dogovor s sosednjimi destinacijami za pripravo 

programa skupnih promocijskih aktivnosti 2 MP JZ

RCR-TR 

in OR

/ (viri za promocijo preko STO-

razpis VD-regije)

Občina 

(RPTR) X

4.3.4

Usposabljanje turističnih ponudnikov na področju digitalnega 

trženja za okrepitev digitalnih operativnih prodajnih kompetenc 1 MP JZ RCR-TR 2.000/leto

Občina 

(RPTR) X

4.3.5

Oblikovanje koncepta »Ribniških ambasadorjev« in njihova 

vključitev v krepitev inovacijskega okolja in promocije Ribnice 2 MP JZ&O RCR-TR 1.000 izdelava in 1.5000/leto

Občina 

(RPTR) X

4.3.6

Vključitev in aktivno članstvo v združenju zgodovinskih mest 

slovenije – za okrepitev pozicije Ribnice v okviru produkta kultura 

& mesta na ravni Slovenije 1 MP JZ

RCR-TR 

in OR

Opredeljeno pod 5.2.2 (6.600 

EUR/leto)

Občina 

(RPTR) X

4.4

NADGRAJENI IN OKREPLJENI FUNKCIJI INFORMIRANJA IN 

PRODAJE

= Komunikacijsko-trženjsko nadgrajena funkcija destinacijskega 

informiranja in okrepitev prodaje doživetij in rokodelskih izdelkov.

4.4.1

Programska nadgradnja TIC funkcije v bolj dinamično in sodobno 

obliko, v okviru prenove Ribniškega gradu (z implementacijo 

potrebnih posegov, preureditev) 1 MP JZ OR 50.000 Občina, EU X

4.4.2 Zasnova in vzpostavitev info točke na železniški postaji 1 IP JZ RCR-TR 30.000 Občina, EU X

4.4.3

Zasnova in vzpostavitev majhnih info mest pri ponudnikih 

(nastanitve in gostinski ponudniki) 1-2 MP JZ RCR-TR 5.000

Občina 

(RPTR) X

4.4.4

Oblikovanje in implementacija skupnih standardov za promocijo 

ponudbe regije 1-2 MP JZ RCR-TR X

Občina 

(RPTR) X

4.4.5 Krepitev prodajne funkcije na ravni destinacije 1-2 MP JZ RCR-TR X

Občina 

(RPTR) X
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KAZALNIKI (KPI-ji) Vir Leto Izhodišče 2028

Število prenočitev  SURS 2019/2020
3.800 

(2019)
20.000

Povprečna doba bivanja SURS 2019
2,65 

(2019)
2,7

Število vzpostavljenih doživetij po principih 5-zvezdičnih kriterijev RCR-TR 2021 0 3

Število oseb na vodenih programih, ogledih in doživetjih v prodaji 

RCR-TR (RCR, muzej, lokalno vodenje, galerija)
RCR-TR 2019 3.940 x 4

Uporabljena destinacijska znamka v kanalih turističnih in drugih 

ponudnikov
RCR-TR 2021 0 80%

Zadovoljstvo obiskovalcev RCR 2021 /

Vzpostaviti 

v okviru 

ZSST
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Področje 5: UPRAVLJANJE DESTINACIJE

Prioriteta

Vrsta 

projekta

Raven 

projekta Nosilec

Ocenjena 

vrednost v 

EUR

Potencialni 

viri 2022-2023 2024-2026 2027-2028

5.1

OKREPITEV SODELOVALNEGA UPRAVLJANJA 

DESTINACIJE 
= Nadgraditi in kadrovsko-finančno okrepiti destinacijsko 

razvojno-upravljavsko funkcijo (DMMO) in vzpostaviti aktivne 

horizontalne podporne delovne skupine in mreže.

5.1.1

Priprava poslovnega načrta nadgradnje funkcije destinacijskega 

managementa v okviru RCR Turizem Ribnica
1 MP JZ RCR-TR X / X

5.1.2
Vzpostavitev rednega in/oziroma ad hoc delovanja s podporo 

delovnih podpornih skupin in platform 1 MP JZ RCR-TR X / X

Strateška skupina se nadgradi v t.i. Zeleno ekipo (v okviru 

certificiranja za slovenia green) 1 MP O RCR-TR X / X

Uveljavitev koncepta dela s podporo produktnih delovnih skupin
2 MP JZ RCR-TR X / X

Po potrebi se oblikujejo tudi ad hoc oziroma začasne delovne 

skupine 2-3 MP JZ RCR-TR X / X

Vzpostavitev »partnerske mreže« turističnih ponudnikov 1 MP JZ RCR-TR X / X

5.1.3 Priprava letnih programov dela RCR-Turizem Ribnica 1 MP JZ RCR-TR X / X

5.1.4
Redno letno destinacijsko srečanje vseh turističnih in s 

turizmom posredno povezanih ponudnikov/deležnikov 1 MP JZ&O RCR-TR 1000/leto / X

POZOR

Kadrovska okrepitev RCT-Turizem Ribnica (kratkoročno z 1 

osebo, srednjeročno dodatno še vsaj z 1 osebo); stroški kadrov 

ne smejo presegati 25 do 30 % proračuna enote RCT-Turizem 

Ribnica (glede na nacionalna priporočila na pdoročju delovanja 

destinacijski DMO-jev)
1 MP JZ RCR-TR

20.000/na 

osebo letno

Občina 

(RPTR) X

5.2

OKREPITEV VERTIKALNIH POVEZAV 
= Vzpostavitev in krepitev sodelovanja z zunanjimi partnerji na 

regijski in nacionalni ravni ter preko produktnih platform, za 

močnejšo pozicijo Ribnice na turističnem trgu.

5.2.1

Aktivno sodelovanje z zunanjimi partnerji (LAS, STO, RCNM, 

ministrstva …) 1 MP O

RCR-TR 

in OR X / X
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5.2.2

Okrepitev pozicije v okviru produkta kulture preko članstva v 

Združenju zgodovinskih mest Slovenije (podan strošek je višina 

članarine v 2022) 1 MP O

RCR-TR 

in OR 6.600/leto

Občina 

(RPTR) X

5.2.3

Okrepitev pozicije Ribnice kot zelene destinacije preko Zelene 

sheme slovenskega turizma in članstvo v konzorciju Slovenia 

Green (osnovna članarina je 500 EUR, dodatna ocena je za 

dodatne projekte sodelovanja) 1 MP O

RCR-TR 

in OR 1.000/leto

Občina 

(RPTR) X

5.2.4

Krepitev povezav v regiji (mehki del povezovanja ni ovrednoten, 

se izvaja v okviru rednega programa; v primeru regijskih 

promocijskih in drugih skupnih aktivnosti pa se ocena vložka 

naredi na osnovi interesov in jasnega programa skupnih 

aktivnosti). V okviru nove krovne Strategije slovenskega 

turizma 2022-2028 bodo namenjena promocijska sredstva s 

strani STO za promocijo regij (in ne več posameznih vodilnih 

destinacij; postopna sprememba) s čemer bi lahko imela 

Ribnica dostop do sredstev vodilnih destinacij, do katerih sicer 

ne more dostopati, saj nima statusa. 2 MP JZ&O

RCR-TR 

in OR X

Razpis STO 

za regije X

5.2.5

Krepitev pozicije Ribnice kot rokodelskega centra Slovenije in 

povezovalca produkta rokodelstva v Sloveniji 3 MP O

RCR-TR 

in OR

Projekt 

ovrednoten 

v okviru 

P01 X

5.2.6

Predstavitev strategije in možnih sinergij identificiranim 

partnerjem na območju (LAS regija, Dolenjska, Ljubljana in 

Zeleni kras) 1 MP JZ&O

RCR-TR 

in OR X / X

5.3

OKREPITEV SODELOVANJA TURIZMA IN 

DRUŠTVENIH ORGANIZACIJ 
= Vzpostavitev rednega in projektnega usklajevanja za večje 

sinergije pri razvoju in trženju med javnim in društvenim 

sektorjem, za večjo valorizacijo vseh vsebin.

5.3.1

Redno usklajevanje in s (turiezm, šport,odelovanje z društvi na 

območju Ribnice (turize, šport, kultura, rokodelci …) 1 MP O RCR X / X

5.3.2

Identifikacija vseh konkretnih stičnih točk na področju razvoja in 

promocije ponudbe – izmenjava, uskladitev in doseganje 

sinergij, na ravni letnega načrtovanja 1 MP O RCR X / X

5.3.3 Razpisi za izvedbo ključnih projektov/prireditev 1 MP JZ&O RCR 20.000/leto Občina X
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5.4

ZNANJE IN INOVACIJE  
= Zagotavljanje inovacijskega in kadrovskega potenciala na 

območju.

5.4.1

Priprava in implementacija letnih programov izobraževanja 

turističnih ponudnikov in drugih deležnikov za krepitev njihovih 

kompetenc 1 MP JZ RCR-TR 5.000/leto Občina, LAS X

5.4.2 Izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov 1 MP JZ RCR-TR 2.000/leto

Občina 

(RPTR) X

5.4.3

Vključevanje mladih ustvarjalnih posameznikov v podporo start 

up iniciativam, povezanim z digitalizacijo, inoviranjem, 

designom, kreativo v turizmu 2 MP O RCR-TR 7.000/leto Občina, LAS X

5.5

RAZISKAVE, RAZVOJ in VALORIZACIJA PROJEKTOV 
= Zagotavljanje projektnega razvoja in sredstev za izvajanje 

ukrepov strategije Turizem Ribnica 2028.

5.5.1

Razvoj projektov in prijave na razpise (ovrednoten strošek v 

primeru podpore zunanjih izvajalcev) 1 MP O RCR 2.000/leto Občina X

5.5.2 Spremljanje uspešnosti 2 MP O RCR-TR X / X

5.6

SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE
= Vzpostavi se redno spremljanje in vrednotenje uspešnosti 

realizacije strategije, na osnovi opredeljenih kazalnikov.

5.6.1

Redna letna evalvacija izvajanja strategije in temeljitejša 

vmesna evalvacija v letu 2024 1 MP O RCR&O X / X

SKUPAJ OCENJENI POTREBNI DODATNI 

VLOŽKI glede na leto 2022: 30.000 EUR/leto (1 

dodatna oseba na RCR-TR) z letom 2023 oziroma 

50.000 z letom 2024/2025 (dodatno še 1 oseba); 

brez vložkov regijsko promocijo.

KAZALNIKI (KPI-ji) Vir Leto Izhodišče 2028

Stabilno partnerstvo in aktivno sodelovanje – v obliki Partnerske 

mreže (turističnih in s  turizmom povezanih ponudnikov)
RCR 2021 0 30

Obseg stalnih virov financiranja Turizem Ribnica v okviru RCR RCR 2021 ? ?
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Ocena zadovoljstva prebivalcev z razvojem turizma (anketa v 

okviru ZSST) – zadovoljen ali zelo zadovoljen

RCR & 

OR 
2021 30 %[1] 60%

[1] Prva anketa po metodologiji ZSST za ocenjevanje

zadovoljstva lokalnih prebivalcev s turizmom je bila

opravljena v okviru uvodne spletne anketa za pripravo

strategije turizma. Od 118 sodelujočih (odprta anketa) jih

je 3 % odgovorilo, da so zelo zadovoljni, 27 % pa, da so

zadovoljni.

POJASNILO

V letu 2022 ima Enota Turizem Ribnica v okviru RCR naslednje finančne postavke (v EUR):

Plače 27.223

Material, storitve 53.000
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