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Dokument vsebuje zgolj POGLAVJA 7, 8 in 9, to je analitični del – 

analizo zgodb po regijah in destinacijah (ter podjetjih), s tujimi 

primeri dobre prakse ter SWOT analizo z ugotovitvami. 
 

Celoten projekt je na voljo v integralnem dokumentu projekta 

»Identifikacija in razvoj zgodb za potrebe oblikovanja in trženja 

turističnih produktov in destinacij (na kratko Zgodbe v slovenskem 

turizmu)«. 
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7. IDENTIFIKACIJA ZGODB V SLOVENSKEM 

TURIZMU   
 

 

7.1 Uvodno pojasnilo k identifikaciji in analizi zgodb 
 

 

Osnova za identifikacijo in analizo zgodb je bil tematski vprašalnik, ki smo ga 

naslovili na tri sklope ključnih deležnikov: 

 

1. Regionalne turistične destinacije – ki smo jih povabili predvsem k identifikaciji 

krovnih zgodb na ravni regije ter k opredelitvi ključnih zgodb na ravni posameznih 

destinacij znotraj regije (in ne k opisu posameznih zgodb na ravni lokalnih 

skupnosti oziroma destinacij). Odzvalo se je 13 od 14 RDO-jev. 

 

2. Lokalne turistične organizacije, ki so bile pozvane, da opredelijo in opišejo: 

 Krovno zgodbo destinacije (zgodbo, ki jo ocenjujejo kot najbolj 

reprezentativno za destinacijo – ki je del identitete destinacije); 

 Zgodbe, ki so že razvite oziroma so del določenega turističnega 

produkta (ki se že prodajajo v obliki doživetij);  

 Zgodbe, ki še niso razvite oziroma še niso del turističnega produkta, 

vendar jih načrtujejo, da bodo to postale oziroma v njih vidijo potencial za 

razvoj. 

 

3. Določena turistična podjetja, ki v okviru svojih produktnih in trženjskih 

aktivnosti že razvijajo zgodbe oziroma že komunicirajo skozi zgodbe.  

 

Vir za pregled stanja v nadaljevanju so torej izpolnjeni vprašalniki s strani RDO-jev, LTO-

jev in podjetij, poleg tega so bile analizirane spletne strani regionalnih in lokalnih 

turističnih organizacij ter analizirani drugi razpoložljivi viri, na osnovi katerih je 

mogoče dobiti kakovosten vpogled v stanje. Celotni (nerevidirani) vprašalniki so na 

voljo za vpogled za podrobnejše informacije pri naročniku, zaradi obsega pa niso priloga 

k dokumentu. 

 

Identifikacija (popis) in analiza (vrednotenje pridobljenih zgodb z vidikov, ki jih 

pojasnjujemo v nadaljevanju) ter oblikovanje priporočil zgodb v nadaljevanju  

poteka po regijskih sklopih – najprej na ravni regije, nato na ravni posameznih 

destinacij (in podjetij) znotraj regije.  

 

Za lažje razumevanje konteksta je najprej dodano ime regijske destinacijske organizacije, 

ime regije in krovna znamka regije ter podan pregled občin, ki so vključene v regijo. 

Nato je na kratko povzeto stanje na področju zgodb na regijski ravni (povzeta je 

krovna zgodba – če ta obstaja oziroma je pojasnjeno, kakšno je stanje na 

področju krovne regijske zgodbe ter kaj regija načrtuje na tem področju, če je to v 

vprašalniku opredelila).  
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Nato sledi kratka analiza stanja za posamezno regijo z vidika zgodb (ki so jih 

regije poslale), z ugotovitvami oziroma predvsem priporočili; to predstavlja osnovo za 

oblikovanje smernic za opredelitev oziroma razvoj krovne regijske zgodbe.  

 

Opredeljeno je tudi, ali imajo regijske zgodbe potenciale za povezovanje na 

medregijski ravni in za vključevanje v nacionalno raven (po produktnih sklopih 

»Zelena. Aktivna. Zdrava.«).  

 

 

IDENTIFIKACIJA ZGODB PO KLJUČNIH DESTINACIJAH V OKVIRU REGIJE 

 

V okviru regije sledi pregled zgodb za ključne destinacije – ki so bile pozvane k 

oddaji svojih zgodb.  

Za vsako destinacijo je opredeljeno: 

 

1. Najprej je izpostavljena zgodba, ki jo je lokalna turistična organizacija 

opredelila kot krovno. Zgodba je na kratko povzeta (ime zgodbe, kratek opis 

zgodbe, način implementacije zgodbe v turistični produkt in ocena trženjskega 

potenciala zgodbe). 

2. Sledi kratek pregled drugih zgodb, ki so jih destinacije opredelile kot 

obstoječe; dodane so tudi zgodbe, o katerih šele razmišljajo oziroma v njih vidijo 

potencial. 

Ponavljamo, da gre za identifikacijo in analizo zgodb na osnovi poziva 

(vprašalnika). Poleg teh se je v analizo vključilo le tiste zgodbe, ki so zelo evidentne 

(niso pa bile poslane). 

 

Ponovno izpostavljamo, da namen ni bil popis vseh obstoječih zgodb, mitov, legend, 

pripovedk ipd., ki obstajajo v Sloveniji (po vseh občinah), ki morda obstajajo zgolj na 

ravni opisa, morda tudi »zgodbe«, ne pa kot zgodbe kot turistični produkt oziroma kot 

zgodbe, ki se že tržijo. To vlogo imajo dejansko destinacije oziroma regije in ne pričujoči 

projekt.  

 

V zaključku poglavja so ugotovitve sintetizirane v obliki skupnih ugotovitev in 

priporočil (za vse regije).   
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7.2 Identifikacija in analiza zgodb na ravni regij in po 

ključnih destinacijah znotraj regij 
 

 

7.2.1 Gorenjska regija – Gorenjska (Slovenske Alpe)  

 

7.2.1.1 Pregled stanja na področju zgodb na RAVNI REGIJE – Gorenjska 

 

 

Ime regije Gorenjska – Slovenske Alpe  

Znamka regije Slovenske Alpe 

Naziv RDO RDO Gorenjska  

Katere občine 

pokriva regija 

Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Gorje, 

Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, 

Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica  

Pregled prejetih 

zgodb  

BLED:  

 Legenda o potopljenem zvonu 

 Arnold Rikli 

 Blejska kremšnita 

 Legenda o nastanku jezera 

 Legenda o Polikseni (Blejski grad) 

 Veslanje na Bledu  

 Ekološka vasica Gozdne vile (Camping Bled, Sava turizem) 

BOHINJ: 

 Mednarodni festival alpskega cvetja 

KRANJSKA GORA:   

 Kekec 

 Po poteh triglavskih pravljic 

 Prihod parkeljnov treh dežel 

 Ruska kapelica 

 Planica 

 Pokal Vitranc 

TRIGLAVSKI NARODNI PARK  

 Pravljica o zlatorogu 

KRANJ: 

 Kranj - Prešernovo mesto 

ŠKOFJA LOKA:  

 Škofjeloški pasijon 

Druge 

identificirane 

zgodbe 

Za regijo v celoti je že bila pripravljena krovna zgodba Slovenske 

Alpe; v okviru projekta destinacijskega managementa Gorenjske (v 

letu 2009) so bile izbrane tudi trženjske zgodbe posameznih občin 

(za vseh 18 občin v regiji). Dostop do trženjskih zgodb na območju 

je katalog Slovenske Alpe (dostopen na www.slovenian-alps.com).  

Analiza stanja – 

POVZETEK  

 

(katere zgodbe 

V okviru projekta Zgodbe se kot nosilne zgodbe poglavitnih 

destinacijskih območij kažejo:  

1. Bled: Potopljeni zvon z zgodbami o ljubezni in izpolnjenih 

http://www.slovenian-alps.com/
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obstajajo, kratka 

analiza primernosti) 

 

željah ter zgodba o nastanku jezera  

2. Kranjska Gora: Kekec in triglavske pravljice 

3. TNP: Pravljica o zlatorogu  

4. Bohinj: Zgodbe o alpskem cvetju 

5. Kranj: Prešernovo mesto z doživetji 19. stoletja 

6. Škofja Loka: Mesto pasijona  

 

Druge zgodbe, ki jih za trženjske namene navajajo organizacije z 

območja, se navezujejo na: 

 tradicije ohranjanja dobrega počutja (Rikli),  

 kulinariko (kremšnita),  

 mitološka bitja (vile, ki so zakrivile nastanek Blejskega 

jezera; parkeljni),  

 zgodovinske dogodke (Ruska kapelica, Rupnikova linija),  

 športne dogodke (Planica, Vitranc, svetovno prvenstvo v 

veslanju).  

 

Posamezne zgodbe so časovno zamejene na čas trajanja 

posameznih prireditev (npr. športne zgodbe), nekatere imajo (tudi 

zaradi tako zastavljenih produktov) izraziteje zamejeno ciljno 

skupino, druge so potencialno močne zgodbe, za katere pa se zdi, 

da (še) niso izraziteje povezane s turistično ponudbo, z možnostjo 

doživetij, s fizično otipljivostjo zgodbe na območju in s priložnostmi 

za srečevanje z zgodbami v vsakem časovnem obdobju.  

 

Zaradi obilja zgodb na območju je smiseln razmislek o 

oblikovanju tudi regionalne piramide zgodb.  

Temeljna 

priporočila za 

REGIJSKO ZGODBO 

 

1. Slovenske Alpe, kot so že zastavljene, uporabljati v vseh 

zgodbah, kot npr.:   

 Potopljeni zvon v jezeru pod Slovenskimi Alpami;  

 Prešernovo mesto na pragu Slovenskih Alp;  

 Triglavske pravljice v osrčju Slovenskih Alp; ipd. 

 

2. Na ravni posameznih destinacij je mogoče razširjati dejansko 

uporabo pripisane destinacijske krovne zgodbe, kot npr.:  

 Blejski potopljeni zvon: vpletanje osnovnih poudarkov iz te 

zgodbe (ljubezen, zvonjenje, izpolnjene želje, jezero) v 

druge zgodbe območja;  

 Prešernovo mesto: vpletanje npr. pesniških poudarkov v 

druge produkte; zaznamovati druge produkte z navezo na 

19. stoletja (zgolj ilustrativni primer: »Kar v Kranju doživite, 

lahko doživite tudi na način meščana iz 19. stoletja«). 

 

3. Na posameznih destinacijah razmisliti o povezovanju 

obstoječih zgodb v (novo) krovno zgodbo:  

 Primer, Kranjska Gora: Triglavske pravljice so zgodba, ki se 

navezuje na najbolj prepoznavno goro območja; razmisliti, ali 

je ni smiselno uporabiti kot nadredno zgodbo tudi za zgodbo 

o Kekcu in za druge zgodbe območja (pravljične zmage: 

Planica, Vitranc). Taka sprememba hierarhije zgodb bi 
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vključevala tudi neposredno navezo na zgodbo TNP-ja: 

Pravljica o Zlatorogu.  

 

4. Na posameznih destinacijah ponovno razmisliti o izboru 

temeljne zgodbe:  

 Primer: Škofja Loka: zgodbo Škofjeloškega pasijona je 

dejansko mogoče doživeti le v času pasijona; spremeniti 

krovno zgodbo ali omogočiti njeno živost tudi izven 

zamejenih časovnih okvirov s turističnimi produkti, ki 

omogočajo vpletenost, doživetja.  

Možnosti 

MEDREGIJSKIH 

zgodb 

 

Poleg zgodb, ki izvirajo že iz nadredne smeri Slovenske Alpe (kot 

npr. jezerske zgodbe: Bled, Bohinj, TNP), ima območje potencial za 

izpostavljanje zgodb, ki na ravni posamezne destinacije morda 

niso nosilne, lahko pa postanejo večja tematska zgodba tako 

v regiji kot med regijami, npr.: 

 Vojne zgodbe: Rupnikova linija, Ruska kapelica, podzemni rovi v 

Kranju itd. (povezanost z drugimi vojnimi destinacijami v 

Sloveniji). 

Način vključevanja 

v NACIONALNE 

ZGODBE 

 

Primeri:  

 ZDRAVA Slovenija: Rikli, Bled – zdravilišča. 

 ZELENA Slovenija: Pokljuka, gozdne vile na Bledu. 

 AKTIVNA Slovenija: športne zgodbe – zgodbe o rekordih. 

 

Potencialno dodatne tematike na nacionalni ravni so tudi: pravljična 

Slovenija (Kranjska Gora, Triglavski narodni park), srednjeveška 

Slovenija (Škofja Loka), Slovenija 19. stoletja (Kranj). 
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7.2.1.2 Pregled stanja na področju zgodb na RAVNI DESTINACIJ  

 

7.2.1.2.1 Bled 

 

Ime destinacije BLED  

Zgodba 1 Legenda o potopljenem zvonu 

Raven zgodbe Krovna zgodba destinacije 

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko dogajanje 

 Kulturna dediščina 

 Legenda 

Kratek opis zgodbe Na dnu blejskega jezera leži potopljeni zvon, ki ga je dala v spomin 

na ljubljenega moža vliti mlada vdova. Za zvon in cerkev na otoku 

je porabila vse svoje imetje. Zvon ni prispel na otok: zaradi viharja 

je končal na dnu jezera. Vdova je do konca življenja živela v 

samostanu, po njeni smrti pa je na blejski otok prispel nov zvon, ki 

ga je posvetil papež. Tako je bila želja izpolnjena in zvon v blejski 

cerkvi še danes izpolnjuje želje – le pozvoniti je treba z njim. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Močno: lokalno/nacionalno; komunicirano tudi tujim obiskovalcem. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da. Ima junake, zaplet, (domnevne, dovolj komunicirane) fizične 

dokaze; zbuja domišljijo, z možnostjo zvonjenja na otoku omogoča 

vpletenost; navezuje se na večno temo ljubezni. 

Zgodba – produkt  

 

Zgodba se uprizarja kot božična predstava: Legenda o potopljenem 

zvonu (potapljači, pletnarji). 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Da: Zvonček želja. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. Navezuje se na značilne produkte območja, ima močen simbolni 

in čustveni naboj, je vir razvoja turističnih produktov, ki omogočajo 

tudi vpletenost obiskovalcev. 

Predviden razvoj Nadgradnje predstave: izboljšave scenarija in režije predstave. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

 

Da. Eventualno več vpletanja zgodbe ali njenih tematskih poudarkov 

v druga doživetja na območju; samo ilustrativni primeri:   

 doživljajsko: npr. možnost igranja na zvonove;  

 simbolno: v povezavi s sloganom Podoba raja npr. zbujanje 

vprašanja kot npr. ali v raju zvonijo zlati zvonovi? 

 povezujoče: npr. zvončarji v Gorjah: ali jih morda že stoletja 

ne žene želja, da bi dosegli zven zvončka želja? 

 razširjeno: npr. ljubezenske zgodbe območja?  

PRIPOROČILO 

 

 

Glej tudi zgoraj.  

Prednost zgodbe je njeno poznavanje med vsemi deležniki: npr. 

med pletnarji, ki so v stalnem stiku z obiskovalci; stalna opozorila 

na zgodbo (tudi s spominkom) ob vstopu na Blejski otok. Doživetje 

zgodbe (predstava) pa je trenutno časovno omejeno na čas božiča. 

Zato: poudarjati zgodbo tudi kot vir navdiha za morebitne nove 

turistične produkte/programe, ki omogočajo več vpletenosti gostov 

v zgodbo skozi vse leto (npr. mesto izpolnjenih želja: mesto, kjer ti 
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ob posebej določenem zvonjenju zvona lahko izpolnijo posebno 

željo? Sezonska doživetja? Možnosti za inovativne oblike trženja).   

 

Ime destinacije BLED  

Zgodba 2 Arnold Rikli 

Raven zgodbe Krajevna zgodba 

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko dogajanje 

 Naravne danosti 

 Osebnosti 

 

Kratek opis zgodbe 

Zgodba o »sončnem doktorju«: Arnold Rikli, švicarski zdravnik, je 

bil močno bolan; iskal je kraj, kjer bi se pozdravil, in našel Bled. 

Navdušen nad naravnimi danostmi je razvil središče za utrjevanje 

zdravja s helio-hidropatsko metodo: hladna voda, golo sončenje in 

sprehodi. Gostje so stanovali v posebni koloniji.  

OPOMBA: zgodba ni bila posredovana s strani RDO: povzeta po drugih virih. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Lokalno – nacionalno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da. Ima junaka – iskalca, ki najde, kar išče; ima zaplet in 

razrešitev; s turističnimi produkti omogoča vpletenost; navezuje se 

na večno temo zdravja in dobrega počutja. 

Zgodba – produkt  

 

 Riklijevi športni dnevi 

 Welness ponudba 

 Bosi po rosi 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedbe.  

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

 

Da. Omogoča pripisovanje dodane vrednosti (tradicije) posameznim 

turističnim produktom na Bledu; ima materialne dokaze: voda, zrak, 

svetloba; številni dokumentarni viri; že ima doživljajsko nadgradnjo 

v nekaterih turističnih produktih.  

Predviden razvoj Ni navedbe. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Da. Na področju tematik, povezanih z ohranjanjem dobrega počutja 

v naravnem okolju (alpski wellness, eko hotel, energetske točke na  

širšem območju regije).  

PRIPOROČILO 

 

 

 Eventualno oblikovati »uradno« integralno turistično različico 

zgodbe.  

 Povezati zgodbo s krovno zgodbo območja: le ilustrativni primer: 

zvoniti za izpolnjene želje ali delovati za izpolnitev želja po 

dobrem počutju/ohranjenem zdravju.  

 Zgodba je lahko iztočnica za večje vključevanje Bleda v 

slovensko zgodbo o zdraviliškem turizmu (medregijske 

povezave/nacionalna raven).  

 Zgodba je lahko tudi iztočnica za nišne skupine; ilustrativni 

primer: npr. navezava na švicarsko poreklo Arnolda Riklija (kako 

je Švicar našel rajsko okolje v Sloveniji; lahko ga tudi vi, 

Švicarji). 
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Ime destinacije BLED  

Zgodba 3 Blejska kremšnita 

Raven zgodbe Krajevna zgodba 

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko dogajanje 

 Kulinarika 

 

Kratek opis zgodbe 

Zgodba o nespremenjenem receptu in o količinah: 12 milijonov 

kosov izvirne sladice od leta 1953, ko je recept zanjo na Bled 

prinesel slaščičarski mojster Ištvan Lukačević.  

OPOMBA: kremna rezina se je izdelovala že prej: sin blejskega peka 

Ravnika je recept prinesel s šolanja v Avstriji in Nemčiji že pred 2. svetovno 

vojno.  

OPOMBA: zgodba ni bila posredovana s strani RDO: povzeta po drugih virih. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Produkt: nacionalno. Zgodba: lokalno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne (še). Ni upovedana, strukturirana kot zgodba. Mogoče je sicer 

najti prvotnega junaka, a zgodba je brez zapleta, nima posebnih 

elementov zbujanja domišljije (recept je znan, ni skrivnosti). 

Zgodba – produkt  

 

 Kulinarična ponudba 

 Predstavitve v tujini 

 Delavnice in ogledi izdelave kremšnit  

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedbe.  

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Pogojno. Primarno v sklopu predstavljanja kulinarične ponudbe 

območja; po morebitni poglobitvi zgodbe naveze na specifike 

destinacije.  

Predviden razvoj Ni navedbe. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

 

Pogojno. Povezati kremšnito s kakšno drugo značilnostjo območja: 

ilustrativni primer: vzpostavljati naveze med smetano 20. stoletja in 

zgodbo Bleda (smetana kot dejanska kulinarična sestavina in kot 

simbolna oznaka višjih slojev družbe – luksuza). 

PRIPOROČILO 

 

 

Razmislek o razvoju »prave« zgodbe na osnovi produkta; npr.: 

 Vpletanje elementov za zbujanje domišljije (morda povezava s 

slavnimi gosti območja; kremšnita kot del »kriminalne« zgodbe 

v stilu Agathe Christie: razpis zanjo?)  

 Vpletanje človeške zgodbe: še ne znani vidiki življenja 

slaščičarja, ki jo je ustvaril (ali kakšne druge vpletene 

osebnosti). 

 

 

Ime destinacije BLED  

Zgodba 4 Legenda o nastanku jezera 

Raven zgodbe Lokalna - regionalna zgodba 

Tipologija zgodbe Bajke, pripovedke, legende: mit o nastanku jezera 

 

Kratek opis zgodbe 

Zgodba o plesočih vilah in neposlušnih pastirjih 

Tam, kjer je Blejsko jezero, je bila nekoč dolina, sredi katere je stal 

hrib z velikansko skalo na vrhu. V mesečnih nočeh so se ob tej skali 
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zbirale gorske vile in plesale. V dolini in na strminah so pastirji pasli 

ovce; ker so popasle tudi travo okoli vilinske skale, so vile pastirjem 

zagrozile, da bodo, če ne bodo ogradili skale na vrhu hriba, za 

ogrado poskrbele same. Ker pastirji niso spoštovali vilinske želje in 

ker si je zato neko noč najmlajša in najlepša vila na trdi, popaseni 

zemlji zlomila nogo, so vile z bližnjih planin priklicale vodo, ki je 

zalila dolino, da je iz nje gledal le še hrib s skalo. Odtlej so tam 

plesale brez skrbi, dolina pa je postala Blejsko jezero z otokom.  

OPOMBA: zgodba ni bila posredovana s strani RDO: spisana po drugih virih. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Lokalno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da. Ima junake, pravljična bitja, zaplet in razplet; zbuja domišljijo, 

ima domnevne »fizične« dokaze: zalito dolino: otok na jezeru; 

povezana je z večno temo spoštovanja želja pravljičnih bitij in 

njihovih moči. 

Zgodba – produkt  

 

Blejska vodna simfonija. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedbe. 

 

 

  

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

 

Da. Priporočilo: s povezovanjem z drugimi zgodbami (zlasti s krovno 

zgodbo destinacije) in z razvojem produktov, ki bi bili neposredneje 

povezani s konotacijami iz zgodbe: ilustrativni primeri: 

 plesne prireditve na Bledu, 

 poti do vilinskih skal nad jezerom,  

 ipd.  

Predviden razvoj Ni navedbe. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Pogojno. Npr.: številna okoliška območja so lahko domnevni izvorni 

prostor plesočih vil oz. jih je verjetno mogoče kot take interpretirati.  

Vile, ki so zakrivile nastanek jezera, so lahko povezane z vilinskimi 

in drugimi pravljičnimi bitji na širšem območju. 

PRIPOROČILO 

 

 

 Povezati zgodbo s krovno zgodbo območja: smiseln je tudi 

razmislek o hierarhiji teh dveh zgodb z eventualnim obratom 

pomenov: zgodba o potopljenem zvonu kot nadgradnja zgodbe o 

nastanku jezera: zvon se je potopil v jezero, ki je tisočletja prej 

nastalo po volji plesočih vil. 

 Eventualno identificirati geografska območja, ki jih je mogoče 

povezati z zgodbo: npr. vzpostavljanje pripisanih pomenov: 

vilinske skale nad jezerom? 

 Identificirati produkte, ki se lahko povezujejo s simbolnimi 

konotacijami zgodbe (razgledne točke na jezero, plesna 

dogajanja in prireditve, ipd.). 

 

 

Ime destinacije BLED  

Zgodba 5 Legenda o Polikseni  

Predstava o junaških Blejkah/Blejski grad 

Raven zgodbe Lokalna zgodba 
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Tipologija zgodbe Bajke, pripovedke, legende 

Kratek opis zgodbe Poliksena je ime junakinje iz legende o potopljenem zvonu: mlada 

vdova, ki je dala uliti zvon za Blejski otok. Zgodba o junaških 

Blejkah je lahko razumljena kot nadaljevanje pripovedi o 

povezanosti Blejk z Blejskim jezerom.  

Zgodba: Junaške Blejke rešijo otoško cerkev. Piše se leto 1813. 

Izteka se čas francoske oblasti na slovenskem ozemlju, 

Napoleonova vojska se umika iz ruskih pustinj. Francoski davčni 

upravitelj iz Ljubljane prispe na Bled popisat inventar cerkve na 

otoku. Bliža se dan dražbe, z denarjem naj bi oblast opremila svojo 

vojsko. Junaške žene ne dopustijo, da bi oskrunili romarsko pot 

Matere božje. Od vseh strani privrejo ženske z motikami, cepci, 

vilami in skrijejo čolne. Davkar se naposled umakne. Tako pobožne 

in odločne Blejke z junaškim srcem rešijo otoško cerkev.   

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da. 

  

 

Zgodba – produkt  Uprizoritve na Blejskem gradu: gledališka baročna upodobitev  

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedbe. 

 

 

  

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

 

Pogojno. Pravo trženjsko vrednost zgodba pridobi ob razvoju 

produktov, ki so neposredneje povezane s konotacijami iz zgodbe. 

Kaj, poleg občasne predstave na gradu, so lahko »dokazi« zgodbe? 

Eventualno še produkti, usmerjeni na specifične ženske ciljne 

skupine?    

Predviden razvoj Ni navedbe. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Pogojno. Katere zgodbe z območja so še povezane z ženskimi 

junaštvi, z upornostjo Gorenjk/Gorenjcev? 

PRIPOROČILO Povezati zgodbo s krovno zgodbo območja oz. jo vplesti v zgodbo o 

potopljenem zvonu kot njeno ekstenzijo, kot obogatitev pomenskih 

ravni krovne zgodbe (cerkev na otoku, katere prvotni dragoceni 

zvon leži potopljen v jezeru, so Blejke kasneje ubranile pred 

opustošenjem…). 

 

Ime destinacije BLED   

Zgodba 6 Veslanje na Bledu 

Raven zgodbe Krajevna 

Tipologija zgodbe  Dosežki 

 Osebnosti 

 Naravne danosti 

 Zgodovinsko dogajanje 

Kratek opis zgodbe Bled je mesto treh svetovnih prvenstev v veslanju (1966, 1979, 

1989) in pomembnih mednarodnih regat. Blejski veslači so poleg 

mnogih drugih osvojili prve olimpijske medalje za samostojno 



ZGODBE V SLOVENSKEM TURIZMU:  

Analitični del, poglavja 7, 8 in 9   

 

14 

Slovenijo (Barcelona 1992).   

Ali se zgodba že 

uporablja  

Ocena: občasno, kontekstualno. 

Poznavanje zgodbe Ocena: lokalno, nacionalno v zainteresiranih javnostih. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Pogojno, če bi jo upovedali na način zgodbe. Ima junake, verjetno 

tudi zaplete; njeni »fizični« dokazi so nosilci medalj; povezana je z 

večno temo preseganja meja – zmagovanja.  

Zgodba – produkt  

 

 Izposoja čolnov na Bledu 

 Ogledi regat, tekem 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedbe. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Omejeno. Omejene možnosti vpletenosti ljudi; vrhunski šport ni že 

sam po sebi turistični produkt. Vrhunska tekmovanja so časovno 

omejeni dogodki, ne zgodba, ki jo lahko doživiš kadarkoli.  

Predviden razvoj Ni navedbe. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Pogojno. Povezave prizorišč vrhunskih športnih dogodkov v regiji in 

preko njenih meja. Zmagovite zgodbe. 

PRIPOROČILO 

 

 

Če Bled zgodbo ocenjuje kot priložnost za oblikovanje produktov: 

najprej oblikovati zgodbo z junaki, zapleti, zbujanji domišljije; 

preplesti veslaško zgodbo z drugimi večjimi športnimi zgodbami v 

širši regiji (eventualno razvoj širše tematske zgodbe).  

 

Ime destinacije BLED   

Zgodba 7 Ekološka vasica Gozdne vile (Sava d.d.) 

Raven zgodbe Zgodba na ravni podjetja, a s širšim destinacijskim potencialom. 

Tipologija zgodbe Kulturna dediščina 

Kratek opis zgodbe Nekoč so pokljuški oglarji prebivali v kožaricah, ki so si jih postavili 

ob svojih kopah. Danes lahko gostje v bližini pristne kožarice in 

prave oglarske kope prebivajo v lesenih gozdnih vilah iz 

neobdelanega macesnovega lesa, kritimi z macesnovimi skodlami; 

kopajo se v lesenih kadeh, v vodi, ogreti s pomočjo peči na drva.   

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Omejeno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne (še). Glede na dostopne komunikacijske predstavitve še ni 

upovedana, strukturirana kot zgodba. Gre za v svetu vse bolj 

uveljavljen produkt glampinga. Kljub navezam na pokljuške oglarje 

in eko materiale gre bolj za posameznikovo izkustvo eko bivanja kot 

za zgodbo.  

Zgodba – produkt  

 

 Glamping: tematski paketi 

 Interpretacijski program 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedbe. 

 

 

  

Ali je zgodba Pogojno. Omejujoči faktor je predvsem ta, da še ni zgodba; produkt 
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primerna za 

trženje? 

glampinga se dobro trži, razvoj zgodbe je smiseln za vzpostavljanje 

večje razlikovalnosti glamping produkta ter za emocionalno 

pritegnilnost produkta. 

Predviden razvoj Ni navedbe. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Pogojno. Po oblikovanju zgodbe možnosti za naveze z oglarskimi/ 

gozdarskimi dediščinami območja, povezave s Pokljuko.  

PRIPOROČILO 

 

 

 Razviti zgodbo.  

 Povezati zgodbo z zgodbami destinacije.  

 Dopolnjevati programe oziroma njihovo poznavanje.   

 

7.2.1.2.2 Bohinj 

 

 

Ime destinacije BOHINJ 

Zgodba 1 Mednarodni festival alpskega cvetja  

Raven zgodbe Krovna zgodba destinacije 

Tipologija zgodbe  Naravne danosti 

 Zgodovinsko dogajanje 

 Bajke, pripovedke, miti 

 

Kratek opis zgodbe 

Že od prvih začetkov znanstvenega proučevanja slovenske flore so 

gore nad Bohinjem veljale za pravo zakladnico alpskega cvetja. Da 

bi dali cvetličnemu bogastvu Bohinja, Triglavskega narodnega parka 

in Slovenije pravo veljavo, da bi vzpodbudili spoznavanje alpskega 

cvetja, znanstvenih spoznanj in ustvarjalnosti, povezane z njim, in 

da bi obiskovalcem in domačinom omogočili bogatejše doživljanje 

bohinjske narave in kulturne dediščine, smo se odločili, da v času, 

ko se razcveta največ samoniklega cvetja, nekaj dni posvetimo 

cvetličnim temam. Od botaničnih spoznanj do ljudskih izročil, od 

umetniškega ustvarjanja do spoznavanja, kaj vse ni samo lepo - 

ampak sodi celo v lonec in na mizo!  

Povzeto po http://www.bohinj.si/alpskocvetje/o_festivalu_predstavitev.php. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. V letu 2013 je festival potekal že osmič. 

Poznavanje zgodbe Še v razvoju. Festival je del večje skupine festivalov alpskega cvetja 

in pridobiva na pomenu tako nacionalno kot v mednarodni strokovni 

javnosti; za sedaj še omejeno na ciljne skupine ljubiteljev narave. 

Zgodba še ni pozicionirana na ravni identitete destinacije, a ima ta 

potencial. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne (še). Je preplet prireditev, ni še strukturirana kot zgodba.  

Zgodba – produkt  Festivalski program (kulturne prireditve, posvetovanja, delavnice). 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Da. Koledarji, razglednice, izdelki domače obrti. Z identiteto 

festivala povezane tudi uniforme za turistične delavce; ta oblačilni 

program se začenja tudi prodajati.  

Ali je zgodba Da, a priporočilo:razviti kot zgodbo destinacije, ne le prireditve.  

http://www.bohinj.si/alpskocvetje/o_festivalu_predstavitev.php
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primerna za 

trženje? 

Predviden razvoj Boljše trženje, poudarjanje trajnostnega turizma.  

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

DA 

Naravne posebnosti kot povezovalni element regije in še posebej 

regij, povezanih s Triglavom (TNP) 

PRIPOROČILO 

 

 

Za nosilno zgodbo:  

 izbrati eno od obstoječih zgodb (npr. Zgodba o triglavski roži ali 

kakšna od drugih zgodb npr. iz zakladnice »Rastlinski svet v 

bohinjskem folklornem pripovedništvu«), ali  

 na novo oblikovati pritegnilno zgodbo z »junaki« (izbrana 

samonikla cvetlica? Zgodbe Hacqueta, Zoisa?)  

Na ravni trženjske zgodbe:  

 izbrano ali ustvarjeno zgodbo obogatiti s konotacijami celoletnih 

cvetličnih doživetij v Bohinju.  
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7.2.1.2.3 Kranjska Gora 

 

Ime destinacije KRANJSKA GORA 

Zgodba 1 Kekec 

Raven zgodbe Krovna zgodba 

Tipologija zgodbe Bajke, pripovedke, miti 

Kratek opis zgodbe Kekec je pogumen in prijazen gorski pastirček, ki na visokogorskih 

pašnikih doživi marsikaj zanimivega. Na potepih po gorskih travnikih 

se v stiku z naravo nauči vsega, kar potrebuje za vsakdanje 

življenje. Ima dva dobra prijatelja: bojazljivega Rožleta in prijazno 

slepo deklico Mojco. Medtem ko skupaj pasejo živino, jim težave 

povzročata divji lovec Bedanc in divja teta Pehta. Zviti in iznajdljivi 

Kekec se ju prav nič ne boji in ju vedno prelisiči, celo takrat, ko je 

ujet v njune roke. Kekec je sinonim za slovenskega otroškega 

junaka. Lik Kekca je ustvaril Josip Vandot, v Kranjski gori rojeni 

pisatelj. Po zgodbah o Kekcu so bili posneti tudi 3 filmi; prvi 

mladinski celovečerni in prvi barvni film v Sloveniji.  

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Da: lokalno/nacionalno 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da. Ima tipično zgodbarsko strukturo: junak, zaplet, razplet, 

sporočila.  

Zgodba – produkt  

 

 Kekčeva dežela: svet domišljije, rezerviran samo za otroke 

 Kekčevi dnevi: prireditve in animacije za družine 

 Paketi – programi Kekčevih doživetij  

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedbe. 

  

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

 

Da, a ima za sedaj omejitve: zgodba se povezuje predvsem s 

ponudbo za družine z otroki (ni razvita raven splošne uporabnosti 

zgodbe); usmerjena je predvsem na domače goste (angleška 

gradiva šele predvidena). Zgodba ima velik potencial za 

pozicioniranje Kranjske Gore kot družinske destinacije, (za sedaj) se 

zdi ta potencial manjši, ko gre za druge ciljne skupine.  

Predviden razvoj Dodatni promocijski materiali (igrače), animacijski programi, zgodba 

v tujem jeziku. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Da. Povezovanje z drugimi domišljijskimi junaki; povezovanje s 

filmskimi lokacijami ipd.  

 

 

PRIPOROČILO 

 

 

Razmisliti o hierarhiji zgodb na območju: čeprav ima zgodba o 

Kekcu zaradi doslej razvitih programov trženjsko za sedaj večjo 

realno moč, je z vidika pritegnilnosti za različne ciljne skupine 

turistov lahko kot krovna zgodba uporabnejša domišljijskost – 

pravljičnost v širšem pomenu (Triglavske pravljice).  
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Ime destinacije KRANJSKA GORA / Dovje-Mojstrana 

Zgodba 2 Po poteh Triglavskih pravljic 

Raven zgodbe Regionalna 

Tipologija zgodbe Bajke, pripovedke, miti 

Kratek opis zgodbe Preplet zgodb iz knjige Mirka Kunčiča: Triglavske pravljice; 

promocijska knjiga Kjer cvetijo pravljice, ki so jo pripravili 

mojstranski osnovnošolci; 7 zgodb: velikan, mački na Požgančevem 

mostu, mojstranska in dovška cerkev, zaklad na Grančišču, 

pastirček Gregec, zeliščarica Žilijeva Anca, puščavnik Sabljica, 

Velikanovi piškoti…. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da, lokalno. 

Poznavanje zgodbe V razvoju. Potencial za večje nacionalno in širše poznavanje.  

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Pogojno. Preplet zgodb, ni integralna zgodba.  

  

Zgodba – produkt  Program družinskih izletov. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Povzetek zgodb: knjižica. 

 

 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. Za sedaj se razvija kot program družinskih izletov (podobno kot 

Kekčeva dežela), a ima zaradi naveze na območje pod Triglavom v 

celoti velik potencial za razvoj integralne, povezujoče krovne 

zgodbe. 

Predviden razvoj Dodatni promocijski materiali, animacijski programi, zgodba v tujem 

jeziku. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Da. Povezovanje z drugimi domišljijskimi junaki; povezovanje s 

pravljičnimi, legendarnimi lokacijami na širšem območju, ipd.  

PRIPOROČILO 

 

 

Razmisliti o hierarhiji zgodb na območju in o razvoju zgodbe za 

splošno javnost (ne samo za družine). 

 Triglavske pravljice se kažejo kot potencialna zgodba širšega 

območja/destinacije: povezave z zgodbami o Kekcu (Kranjska 

Gora), o Zlatorogu (TNP), o parkljih, …  

 Razmisliti o razvoju »pravljičnih« programov za vse – ne samo 

za družine z otroki: produkti v smeri pravljic za odrasle: le 

ilustrativni zgledi: pravljične terapije (bralna terapija), dogodki 

pripovedništva, ipd. 

 

Ime destinacije KRANJSKA GORA  

Zgodba 3 Prihod parkljev treh dežel  

Raven zgodbe Destinacijska  

Tipologija zgodbe  Šege in navade 

 Prireditve 

 Bajke, pripovedke, miti 

Kratek opis zgodbe Lokalni običaj preganjanja otrok in izdelave mask v predbožičnem 

času; parklji kot spremljevalci Sv. Miklavža. 

Ali se zgodba že Da. 
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uporablja  

Poznavanje zgodbe Ocena: lokalno, kontekstualno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Pogojno, za poznavalce izročila, povezanega s parklji.   

Zgodba – produkt  

 

Prireditve v tednu pred SV. Miklavžem v Gozdu Martuljku, Kranjski 

Gori, Podkorenu in Ratečah. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedbe. 

  

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Omejeno. Prireditev je omejena na časovno določeno obdobje; 

specifike zgodbe ne omogočajo razvoja doživljajskih produktov 

neodvisno od časa obiska Kranjske Gore.  

Predviden razvoj Širjenje dogodkov na več območij v občini Kranjska Gora; dodatni 

promocijski materiali, animacijski programi, zgodba v tujem jeziku. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Pogojno. V povezavi z drugimi etnološko obarvanimi zgodbami. 

PRIPOROČILO 

 

 

Zaradi časovne zamejenosti dogajanja naj zgodba ostane na ravni 

spremljave prireditev v začetku decembra – zgodba specifičnih 

decembrskih dogodkov in ne večja trženjska turistična zgodba. 

Opomba: ob načrtovanem širjenju priporočamo spoštovanje deklaracije 

UNESCO, da naj se lokalno značilni kulturni pojavi zaradi turizma ne selijo v 

druga okolja. 

 

Ime destinacije KRANJSKA GORA  

Zgodba 4 Ruska kapelica 

Raven zgodbe Zgodba mikrolokacije 

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko dogajanje 

 Kulturna dediščina 

 Prireditev 

Kratek opis zgodbe Ruska kapelica na Vršiču je bila zgrajena sredi 1. svetovne vojne v 

spomin na ruske vojne ujetnike, ki jih je ob gradnji gorske ceste 

zasul plaz. Lesena kapelica je arhitekturna posebnost območja, 

predvsem pa ima močan spominski/emocionalni naboj; ob njej je 

vsako leto julija Ruski vikend s spominskimi slovesnostmi in 

spremljajočimi prireditvami.  

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Nacionalno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da.  

  

Zgodba – produkt  Ruski vikend: spominska srečanja in spremljevalne prireditve.  

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedbe. 
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Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Omejeno. Primarno gre za zgodbo o mikrolokaciji. Eventualni 

potencial za specifični trg: ruski turisti, iskalci vojnih spomenikov 

ipd.   

Predviden razvoj Dodatni promocijski materiali, vodniki. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Omejeno. Eventualno v povezavi s spomeniki prve svetovne vojne v 

Posočju oziroma v povezavi s širšimi vojnimi zgodbami po Sloveniji.  

PRIPOROČILO 

 

Zgodba naj primarno ostane zgodba mikrolokacije; zanimiva je 

lahko tudi za medregionallne vojne zgodbe. Razmisliti o 

eventualnem potencialu zgodbe za specifične trge in niše. Razvoj, 

poglabljanje zgodbe glede na morebitne izbrane nišne skupine – ne 

kot splošna trženjska zgodba. 
 

Ime destinacije KRANJSKA GORA  

Zgodba 5 Planica 

Raven zgodbe Nacionalna 

Tipologija zgodbe  Prireditev 

 Dosežki 

 Zgodovinsko ozadje 

Kratek opis zgodbe Že od leta 1934 je Planica z Bloudkovo skakalnico zibelka 

smučarskih poletov in prizorišče doseganja svetovnih rekordov (več 

kot 60). V Planici je bil dosežen prvi skok čez 100 m in prvi polet 

čez 200 m. Planica je bila dolga leta nosilka svetovnega rekorda. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Nacionalno, tudi mednarodno. Planica sodi med najbolj splošno 

znane dogodke v Sloveniji. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Pogojno. V tematiki so vse potrebne sestavine za zgodbo, a ni 

upovedana, strukturirana kot zgodba (preplet zgodb s konotacijami 

preseganja meja).   

Zgodba – produkt  Smučarski poleti v Planici (marec). 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedbe. 

 

 

  

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

 

Pogojno. Vrhunska športna prireditev še ni oblikovana kot zgodba s 

širšimi pritegnilnimi vsebinami. Za sedaj je primarno zgodba o 

časovno omejeni prireditvi (in zgodovini te prireditve). Jedrna 

tematika (smučarski poleti) ne omogoča razvoja doživljajskih 

produktov.     

Predviden razvoj Dodatni promocijski materiali, animacijski programi. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Pogojno: 

 Povezave prizorišč vrhunskih športnih dogodkov.  

 Zmagovite zgodbe.  

PRIPOROČILO 

 

Najprej oblikovati zgodbo z junaki, zapleti, zbujanji domišljije. Za 

uporabo v trženjske namene preplesti planiško zgodbo z drugimi 

večjimi športnimi zgodbami v širši regiji. 

 

Ime destinacije KRANJSKA GORA  
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Zgodba 6 Pokal Vitranc 

Raven zgodbe Nacionalna  

Tipologija zgodbe Prireditev 

Kratek opis zgodbe Zgodba je nosilka prepoznavnosti Kranjske Gore kot smučarskega 

središča. Vitranc je prizorišče tekme za svetovni pokal v alpskem 

smučanju.  

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Da, tudi mednarodno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne. Ni upovedana, strukturirana kot zgodba.   

 

Zgodba – produkt  Tekma smučarskega pokala. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedbe. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Omejeno/pogojno. Vrhunska športna prireditev še ni oblikovana kot 

zgodba s širšimi pritegnilnimi vsebinami. Za sedaj je primarno 

zgodba o časovno omejeni prireditvi.     

Predviden razvoj Dodatni promocijski materiali, animacijski programi. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Pogojno:  

 Povezave prizorišč vrhunskih športnih dogodkov.  

 Zmagovite zgodbe. 

PRIPOROČILO 

 

Najprej oblikovati zgodbo z junaki, zapleti, zbujanji domišljije. Za 

uporabo v trženjske namene preplesti  smučarsko zgodbo z drugimi 

večjimi športnimi zgodbami v širši regiji.   

 

 

7.2.1.2.4 Triglavski narodni park 

 

Ime destinacije TRIGLAVSKI NARODNI PARK  

Zgodba Zgodba o zlatorogu 

Raven zgodbe Krovna zgodba destinacije oziroma parka 

Tipologija zgodbe  Bajke, pripovedke, miti 

 Naravne danosti 

 Kulturna dediščina 

 

Kratek opis zgodbe 

Zgodba o Zlatorogu govori o gorskem raju, zakladu, ki ga varuje 

divji kozel, gams, z zlatimi roglji. Ljudski pohlep po bogastvu, 

dobrinah, pripelje do tega, da si človek zaželi polastiti gorski raj. To 

lahko stori tako, da ustreli Zlatoroga. Njegovo kri ima čudežno moč. 

Iz krvi zraste roža, Triglavska roža, ki čudežno ozdravi Zlatoroga. Ta 

uniči gorski raj in še danes se ne ve, kje v Triglavskem narodnem 

parku se nahaja. Zgodba nosi sporočilo o varovanju narave. 

Opomba: Zgodba je poznoromantična mistifikacija, ki je navdihnila R. 

Baumbacha, A. Funtka in A. Aškerca. Po tej motiviki so nastale tudi opere 

(A.Thierfelder, V. Gluth, H.Schmitt, G.Rauchnecker, V. Parma), balet 

(E.Wolf), simfonične pesnitve (A.Ipavec), likovna dela (M. Gaspari) idr. 
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Zgodbo je prvi zapisal D. Dežman l. 1868.  

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Močno: lokalno/nacionalno/mednarodno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da.  

 

Zgodba – produkt  

 

 Pot krivopetnic 

 Lutkovna predstava 

 Večerni dogodki po kampih – zgodbe ob ognju 

 Multivizija v Domu Trenta 

 Etnološka razstava  

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Literatura o Triglavskem narodnem parku.  

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. 

     

Predviden razvoj Razvijati pripovedovanje zgodbe ob ognju.  

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Da. Že sam Triglavki narodni park je območje, ki povezuje regije 

(Posočje – Gorenjska); zgodba se povezuje z drugimi miti, bajkami, 

pripovedkami na širšem območju.    

PRIPOROČILO Umestiti zgodbo v regijsko piramido zgodb: povezave z zgodbo 

Slovenskih Alp, povezave s Triglavskimi pravljicami v Kranjski Gori 

in drugimi zgodbami območja.  
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7.2.1.2.5 Kranj 

 

Ime destinacije KRANJ  

Zgodba 1 Prešernovo mesto 

Raven zgodbe Krovna zgodba destinacije 

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko dogajanje 

 Kulturna dediščina 

 Osebnost 

 Prireditev 

 Kulinarika 

 

Kratek opis zgodbe 

Mesto je varuh dediščine Franceta Prešerna, ki je zadnji dve leti 

svojega življenja živel in delal v Kranju. Spomine na pesnika 

ohranjajo Spominski muzej na Prešernovi ulici, Galerija Prešernovih 

nagrajencev, Prešernovo gledališče s spomenikom. Ohranjanje 

spomina na Prešerna je nostalgična zgodba o meščanskem življenju 

v 19. stoletju.  

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Različno: v slovenski javnosti je poznavanje osebnosti zagotovo 

dobro, same zgodbe, vezane na Kranj, so manj znane (v razvoju). 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da. 

 

Zgodba – produkt  

 

 Prešernov smenj  

 Vodeni ogledi po Prešernovi poti 

 Prešernov spominski muzej 

 Festival lajnarjev 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Da: 

 Prešernove poezije 

 Prešernove kroglice in fige 

 Prešernov svinčnik in zvezek  

 Zdravljica v različnih oblikah (tudi tisk na stroju iz 19. stoletja) 

 Drugi spominki s Prešernovo podobo (obeski, skodelice, 

magneti…) 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. Tako navezava na pesnika kot še posebej na podoživljanje 

življenja v 19. stoletju omogočata razvoj turističnih produktov.     

Predviden razvoj Razširitev zgodbe Prešernovo mesto (ne Prešernov smenj!) na vse 

letne čase; strnjenje zgodbe v smiselno celoto, poglabljanje trženja 

zgodbe v sodelovanju s slovenskimi in tujimi turističnimi agencijami. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

 

Da:  

 Prizorišča iz Prešernovega življenja in Prešernovih del; 

 Pomembna, zanimiva, razlikovalna prizorišča z zgodbami iz 19. 

    stoletja. 

PRIPOROČILO 

 

Pri že načrtovani ureditvi strnjene zgodbe presegati zamejenost na  

Prešernovo življenje; zgodbo, ki ima pesnika za nosilca/glavni lik, 

bogatiti s konotacijami Slovenije 19. stoletja (meščanstvo). 
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7.2.1.2.6 Škofja Loka 

 

Ime destinacije ŠKOFJA LOKA  

Zgodba 1 Škofjeloški pasijon 

Raven zgodbe Krovna zgodba destinacije 

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko dogajanje 

 Kulturna dediščina 

 Prireditev 

Kratek opis zgodbe Škofjeloški pasijon je ena najstarejših kontinuirano uprizarjanih 

gledaliških procesijskih iger v Evropi. Leta 2012 je bil pasijon 

razglašen za živo mojstrovino državnega pomena. Gledališka 

procesija s svetopisemsko vsebino na trgih in ulicah mesta; 

najstarejše slovensko dramsko besedilo, najstarejša režijska knjiga. 

Škofjeloški pasijon je na seznamu nesnovne dediščine UNESCO.  

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. Naslednja uprizoritev bo leta 2015. 

Poznavanje zgodbe Da: močno lokalno/nacionalno; med poznavalci tudi mednarodno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da.  

 

Zgodba – produkt  

 

 Uprizoritev na ulicah Škofje Loke vsakih nekaj let. 

 Vodenja po mestu/razstava in multivizija v kapucinski knjižnici. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni konkretiziranih navedb. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

OMEJENO: v času izvedbe pasijona. Neodvisno od pasijonskega časa 

razen razstave pasijonske zgodbe ni razvitih drugih produktov za 

podoživljanje zgodbe v vsakem času.  

Predviden razvoj Popularizacija zgodbe in njeno pogostejše oživljanje. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Ne oziroma omejeno. Izrazita specifičnost zgodbe in njena časovna 

zamejenost ne kažeta velikega potenciala za povezave z drugimi 

zgodbami. Ena od možnosti je povezava z lokalnimi kulinaričnimi 

zgodbami (nabor pasijonskih jedi). 

PRIPOROČILO 

 

Razmislek o izboru krovne zgodbe in o lokalni hierarhiji zgodb: 

čeprav pasijon s svojo specifičnostjo omogoča veliko razlikovalnost 

destinacije, ob časovni zamejenosti ne more izpolniti doživljajskega 

pričakovanja obiskovalca. Eventualno pasijon podrediti krovnejši 

zgodbi oziroma najti načine za podoživljanja zgodbe tudi izven 

pasijonskega časa (npr. najstarejše dramsko besedilo = morda 

priložnost za dramatizacije drugih tematik). 
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7.2.2 Obalno-kraška regija  

 

7.2.2.1 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI REGIJE - Obalno-

Kraške regije 

 

 

Ime regije Obalno-kraška regija 

Znamka regije Znamka regije še ni oblikovana 

Naziv RDO RDO do jeseni 2013 še ni ustanovljen; vodenje bi naj prevzelo 

Turistično združenje Portorož. 

Katere občine 

pokriva regija 

Ankaran, Divača, Hrpelje Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran, 

Sežana 

Pregled prejetih 

zgodb  

PORTOROŽ - PIRAN  

 Zgodba o soli 

 Legenda o Benečanki  

IZOLA   

 Zgodba o beli golobici: Izolski čudež 

KOPER  

 Kozje mesto: zgodba o kozah/kozji otok  

 Sladka Istra  

 Doživi Hrastovlje 

LIPICA: 

 Zgodba o belem konju 

Druge 

identificirane 

zgodbe 

Dostop do drugih zgodb na območju:  

 Katalog SLOVENSKA ISTRA1  

 Zgodba o Tartiniju (Piran), zgodbe ribiškega mesta (Izola), 

rezervat Strunjan, Krajinski park Dragonja, gastronomija 

(oljkarstvo), zgodbe preteklosti: ladja Rex, Parenzana; itd.   

Analiza stanja – 

POVZETEK  

 

(katere zgodbe 

obstajajo, kratka 

analiza primernosti) 

 

Regija kot celota (še) nima krovne zgodbe. Lokalne 

organizacije kot krovne zgodbe svojih lokalnih (občinskih) območij 

uporabljajo:  

 PORTOROŽ – PIRAN: Zgodba o soli;  

 KOPER: Kozje mesto;  

 IZOLA: Mesto bele golobice – izolskega čudeža;  

 SEŽANA: Zgodba o belem konju. 

 

Druge zgodbe, ki jih za trženjske namene navajajo organizacije z 

območja, se navezujejo na območje Slovenske Istre (Sladka Istra, 

Doživite Hrastovlje). 

 

Pri upoštevanju kriterijev zgodbe za trženje je v primeru te regije 

smiselno opozoriti zlasti na fizično otipljivost in permanentnost:                                                                                           

 Trženjska zgodba omogoča doživetja gostov ne glede na čas 

obiska: to nedvomno omogoča zgodba o soli v Portorožu in 

Piranu;                                                                        

 Razmislek o fizični otipljivosti zgodbe na sami destinaciji 

priporočamo pri zgodbi Kopra, kjer se zdi, da ima koza le 

                                           
1 http://www.portoroz.si/za-medije/filelib/publikacije/slo_istra_splet_slo.pdf  

http://www.portoroz.si/za-medije/filelib/publikacije/slo_istra_splet_slo.pdf
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simbolno pojavnost (maskota, upodobitve); pri tem priporočamo 

tudi razmislek o povezanosti zgodbe z dejanskim značajem 

prvega stika z mestom (urbano okolje); 

 Časovna zamejenost doživetij zgodbe je ovira, ki se kaže  

pri zgodbi Izole: oživljanje legendarne zgodbe o pomorski bitki 

je le dogodek v oktobru; drugih navez na zaznani značaj mesta 

na prvi pogled ni vzpostavljenih (le grb mesta). 

Temeljna 

priporočila za 

razvoj zgodb v 

regiji 

 

Zgodbo o soli kot zgodbo z največ zaznane fizične otipljivosti 

razviti v krovno zgodbo celotnega območja oziroma regije.  

 

Destinacija Portorož – Piran kot nosilec turizma v regiji ima zgodbo, 

ki jo je mogoče vplesti v različne zgodbe širšega območja. 

Eventualno vzpostaviti povezave s to zgodbo tudi na drugih 

destinacijah na Obali: razmisleki zgolj za ilustrativni primer: solni 

kamen (za koze) v Kopru; bitka za pomorsko trgovino (s soljo) v 

Izoli ipd. 

 

Podredne lokalne/mikro zgodbe povezati s produkti:   

 Koper: zgodba o kozah ima potencial zlasti na način pritegnila 

za obiske zaledja mesta – Slovenske Istre;  

 Izola: zgodbo o pomorski bitki je morda mogoče razviti kot 

pritegnilo za navtično ponudbo v Izoli;  

 Portorož – Piran: zgodba o Benečanki, ki sicer ni nosilna 

zgodba destinacije, je lahko izhodišče zgodbe o povezanosti 

Slovenske Obale z razcvetom Benetk oziroma drugimi beneškimi 

znamenitostmi v regiji (potencialno pritegnilno zlasti za tujce). 

Temeljna 

priporočila za 

REGIJSKO ZGODBO 

 

Zgodbo o soli (morju) povezati z vsemi drugimi temeljnimi 

zgodbami v regiji.  

 

Urediti regijsko piramido zgodb: na način kot npr.:  

 Sol kot solinarstvo, dobro počutje, kulinarika itd. v Portorožu;  

 Sol v povezavi z ribištvom ali pomorstvom v Izoli;  

 Sol kot simbol najboljše začimbe življenja – tudi za življenje v 

zaledju – v Slovenski Istri (Koper).  

Možnosti 

MEDREGIJSKIH 

zgodb 

Poleg  povezav, ki izvirajo iz zgodbe o soli kot morebitni krovni 

zgodbi, so za povezave med območji zanimive zgodbe kot npr.:  

 od Jadranskega do Panonskega morja (povezava s Pomurjem).  

Način vključevanja 

v NACIONALNE 

ZGODBE 

Primer vključevanja v nacionalno raven zgodbe: 

 Zdrava Slovenija: bogastvo slovenske soli, tudi obmorska 

zdravilišča.  
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7.2.2.2 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI DESTINACIJ 

znotraj Obalno-kraške regije  

 

7.2.2.2.1 Portorož – Piran  

 

Ime destinacije Portorož – Piran 

Zgodba 1 Zgodba o soli 

Raven zgodbe Krovna zgodba destinacije  

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko ozadje 

 Naravne danosti 

 Gospodarske oblike in ustvarjalnosti 

 Kulturna dediščina 

 Solinarstvo kot vir razcveta destinacije: historično-faktografska 

zgodba; tudi simbolna zgodba: sol življenja  

Kratek opis zgodbe Začetek solinarske sezone z odhodom družin v soline; prodaja soli 

kot vir moči in bogastva Pirana. Dodatno: portoroška zgodba o 

ljudeh, zaznamovanih z življenjem ob morju, kjer čas teče drugače. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. Zgodba o soli se uporablja v Portorožu oziroma Piranu, vendar 

še ne kot krovna zgodba destinacije (razvojne aktivnosti za večjo 

vključitev zgodbe v destinacijo so v teku). Zgodba je do sedaj 

delovala predvsem na ravni Solinarskega praznika konec pomladi. 

Poznavanje zgodbe Zgodba je dobro znana v Sloveniji (manj v tujih javnostih), čeprav 

razen tradicionalne prireditve še ni predstavljana kot zgodba 

destinacije (le produkti, ki gradijo na tradiciji solinarstva).   

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Pogojno. Ni klasična enovita zgodba z določljivimi junaki, zapletom, 

domišljijsko komponento; je preplet številnih zgodb o soli, 

solinarstvu, ljudeh. 

Zgodba – produkt  

 

Zgodba o soli je ena od zgodb, ki je v Sloveniji najbolj 

materializirana v obliki turističnih produktov: 

 Blagovna znamka Piranske soline 

 Krajinski park Sečoveljske soline 

 Spa Lepa vida 

 Solinarski praznik 

 Kulinarična ponudba 

 Wellness ponudba 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Da. Prodajni izdelki Soline d.o.o.; ponudba je s trgovino prisotna 

tudi v Ljubljani (možnost za trženje zgodbe v Ljubljani: več kot pol 

milijona tujih obiskovalcev letno). 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. Navezuje se na značilne produkte območja, ima močan simbolni 

– čustveni naboj, je vir razvoja turističnih produktov, ki omogočajo 

tudi vpletenost obiskovalcev. 

Predviden razvoj Ni navedbe. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje regijske 

zgodbe 

Da. Vsebina zgodbe lahko povezuje vse slovenske obalne 

destinacije; omogoča tudi medregijske zgodbe: le primer: ta regija 

sega do regije, kjer je Martin Krpan tovoril sol. 

PRIPOROČILO 

 

 

 Oblikovati integralno, strnjeno, poenoteno ponovljivo zgodbo.  

 Razširiti zgodbo na raven regije. 

 Še poglobiti razvoj produktov, povezanih z zgodbo: zlasti na 



ZGODBE V SLOVENSKEM TURIZMU:  

Analitični del, poglavja 7, 8 in 9   

 

28 

način osebnega doživljajskega vstopanja v zgodbo (le ilustrativni 

primeri: biti solinar; kuhati s piransko soljo ipd.). 

 

Ime destinacije Portorož – Piran 

Zgodba 2 Legenda o Benečanki 

Raven zgodbe Lokalna, mikro zgodba o stavbi 

Tipologija zgodbe  Bajke, pripovedke, miti  

 Kulturna dediščina 

Kratek opis zgodbe Bogati Benečan se je zaljubil v lepo Pirančanko. Kot dokaz svoje 

ljubezni ji je tik ob mestni loži zgradil hišo. Ker so ju Pirančani 

opravljali, je na pročelje zapisal Lassa pur dir (Kar naj govorijo). 

Napis je ohranjen do danes. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da, a le ob vodenjih.  

Poznavanje zgodbe Ocena: lokalno, kontekstualno. 

 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da. Ima junake, zaplet, razrešitev; nanaša se na večno temo 

ljubezni in preprek zanjo.  

Zgodba – produkt  

 

 Ogledi stavbe 

 Srednjeveška predstava 

 Vključenost v vodene oglede Pirana 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedbe.  

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Omejeno. Na ravni mikrolokacije: ko je gost že na destinaciji. Kako 

lahko spodbuja nova doživetja v destinaciji?  

Predviden razvoj Ni navedbe. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Pogojni. Ilustrativni primer: ob povezovanju predstavitve več stavb 

oziroma tematik, povezanih z vplivi Benečanov; ob povezavah z 

drugimi ljubezenskimi zgodbami. 

PRIPOROČILO 

 

 

Povezati zgodbo vsaj na simbolni ravni s krovno zgodbo destinacije: 

kot npr.:  

 Ljubezen kot sol življenja (morda tudi obrekljivost oziroma 

(z)govornost kot začimba, ki popestri dogajanje);  

 Čas Benečanov in povezanost s solinami v Piranu. 
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7.2.2.2.2 Koper  

 

Ime destinacije Koper – Slovenska Istra 

Zgodba 1 Kozje mesto 

Raven zgodbe Krovna zgodba destinacije  

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko ozadje 

 Bajke, pripovedke, miti  

Kratek opis zgodbe Mit o nastanku mesta: Grška boginja Atena naj bi v sporu s 

Pozejdonom prav na območju Kopra izgubila ščit, prevlečen s kozjo 

kožo. Območje ima iz zraka obliko ščita. Območje je bilo imenovano 

Capris – poimenovano po kozah, ki so jih tu redili, dokler ni nastala 

naselbina. Kozjereja je prisotna v bližnjem Škocjanu in v 

Hrastovljah. Koza je simbol mesta. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da.   

Poznavanje zgodbe Ocena: lokalno, kontekstualno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da, z omejitvami. Mitološka zgodba z junaki in zapletom; prepleteno 

z zgodbami o imenu in grbu mesta, a brez fizične »otipljivosti«; 

zamejenost na simbolno raven pripovedi.  

Zgodba – produkt  

 

 Zgodba uporabljana v povezavi z maskoto na prireditvah;  

 Zgodba pripovedovana ob vodenih ogledih Pretorske palače. 

 Stik s kozami v živo v bližnjih krajih: Škocjan, Hrastovlje. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Da. Koza je motiv spominkov (majice, magneti, nalepke, 

tiskovine,…); ni še razvita ponudba produktov, povezanih npr. s 

kozjim mlekom. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

 

Pogojno. Čeprav gre za zgodbo, ki omogoča veliko razlikovalnost 

mesta, je oddaljena od doživetja koprske urbanosti na prvi pogled. 

Zdi se primernejša za povabila v zaledje mesta. Dokler se mesto ne 

vzpostavi npr. kot središče prepoznavnih produktov, povezanih s 

kozami, je trženjski potencial zgodbe omejen. Razen v kulinarični 

ponudbi zgodba ne kaže velikih potencialov za razvoj doživljajskih 

produktov urbanega in obmorskega turizma.   

Predviden razvoj  Ureditev kozjerejskega prostora v mestnem jedru;  

 Trženje izdelkov iz kozjega mleka.  

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Da. Lokalno regijsko: kot zgodba, primerna zlasti za vabila v zaledje 

mesta (Slovenska Istra). 

PRIPOROČILO 

 

 

Povezati zgodbo z eventualno krovno zgodbo regije (zgodba o soli: 

npr. koze kot ljubiteljice solnega kamna; s solnim kamnom iz Kopra 

na obisk podeželja):   

 Uporabljati zgodbo predvsem kot motivacijsko zgodbo za obisk 

krajev v zaledju mesta; 

 Razvijati urbane/mestne vidike kozjih zgodb: kulinarika, 

spominki, ki presegajo zgolj simbolno raven povezanosti s 

kozjimi zgodbami. 

 

Ime destinacije Koper – Slovenska Istra 
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Zgodba 2 Sladka Istra – najslajša prireditev v Sloveniji 

Raven zgodbe Destinacijska raven zgodbe, a tudi širši potencial: regijska zgodba 

(Istra) 

Tipologija zgodbe  Gospodarske oblike in ustvarjalnosti 

 Kulturna dediščina 

 Prireditve 

 Kulinarika 

Kratek opis zgodbe Ni zgodba: je prireditev: 2-dnevna avenija sladic na koprskih ulicah 

 Mednarodni festival sladic in sladkih izdelkov (največji v 

Sloveniji); 

 Ohranjanje tradicije priprave sladic kot nekoč; 

 Nove oblike ustvarjalnosti na področju slaščičarstva. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. Mednarodni festival sladic in sladkih izdelkov (v mesecu 

septembru). Deluje predvsem na ravni regije oziroma Slovenije, 

manj kot prireditev za tuje goste.  

Poznavanje zgodbe Regijsko, nacionalno.  

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne (še). Ni razvita, strukturirana, upovedana kot zgodba.  

Zgodba – produkt  Delavnice, predavanja, kulturni in otroški program, ex tempore.  

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Da, a z omejitvami:  

 možnost nakupa sladkih izdelkov na prireditvi (sejemski značaj 

prireditve),  

 kot motiv klasičnih spominkov (majice, predpasniki, baloni) 

Ni (še) trajnejših produktov, povezan s tradicijami slaščičarstva v 

Istri (npr. značilen slaščičarski pripomoček ipd.)  

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

 

Omejeno:  

 Časovna omejenost prireditve;  

 Ni (še) vir permanentnih doživetij;  

 S prodajo nagrajenih sladic čez celo leto je lahko del kulinaričnih 

zgodb regije.  

Predviden razvoj Večja promocija prireditve v tujini. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Pogojno. V povezavi s sladkimi potmi prek lokalnih meja – prek 

časovne zamejenosti prireditve. 

PRIPOROČILO 

 

 

 Oblikovati zgodbo okoli izbrane značilne posebnosti: z elementi 

domišljije, eventualno skrivnostnosti. 

 Povezati zgodbo z eventualno krovno zgodbo regije (zgodba o 

soli: npr. vključevanje soli v slaščičarske izdelke in to kot 

posebnost izpostavljati v komunikacijah). 

 Izraziteje povezati zgodbo s koprsko zgodbo o kozjem mestu 

(npr. tematski sklop sladic iz izdelkov s kozjim mlekom).  

 Vzpostaviti trajnejše fizične otipljivosti zgodbe (ne samo v času 

prireditve: npr. slaščičarsko središče Sladka Istra). 

 

Zgodba Sladke Istre je lahko v regionalni piramidi zgodb tematski 

podsklop, ki se navzgor navezuje tako na zgodbo Kopra-Kozjega 

mesta kot destinacije (priporočilo: Zgodba o soli)  
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Ime destinacije Koper – Slovenska Istra 

Zgodba 3 Doživi Hrastovlje  

Raven zgodbe Lokalna destinacijska zgodba 

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko dogajanje: nastanek vasi 

 Naravne danosti: Kraški rob 

 Kulturna dediščina 

 Osebnosti 

 Kulinarika 

Kratek opis zgodbe Ni zgodba, je program ogleda. Spoznavanje zgodovine, kulture, 

narave in gastronomije tega dela Istre. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

DA, v obliki ogleda; ne kot zgodba. 

Poznavanje zgodbe OMEJENO: ogled Hrastovelj se trži preko lokalnih turističnih 

organizacij, aktivneje v Kopru. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne še. Ni zgodba, je preplet lokalnih mikro zgodb.  

Zgodba – produkt  Skupna vstopnica za voden obisk Hrastovelj: galerije, fresk, 

degustacije pri lokalnih ponudnikih. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Razglednice. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Pogojno. Za sedaj je to lokalni turistični program, ne zgodba; 

nekatere mikro zgodbe lokacije imajo potencial za razvoj tržnih 

produktov.  

Predviden razvoj  Povečevanje števila ponudnikov; 

 Ponudba za potnike na potniških ladjah, ki priplujejo v Koper. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Ne (še). Ni (še) oblikovana zgodba s prepoznavno nosilno tematiko.  

 

PRIPOROČILO 

 

 

 Oblikovati zgodbo okoli ene izbrane značilne/pritegnilne 

posebnosti. 

 Izraziteje povezati zgodbo z zgodbo regije in/ali z zgodbo Kopra 

– Slovenske Istre (ilustrativni primer: morda solni kamen za 

koze kot vstopnica v program; kot spominek).  
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7.2.2.2.3 Izola 

 

Ime destinacije Izola 

Zgodba 1 Zgodba o beli golobici: Izolski čudež 

Raven zgodbe Krovna zgodba destinacije 

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko dogajanje 

 Bajke, miti, pripovedke 

 

Kratek opis zgodbe 

Izole ne bi bilo, če leta 1380 ne bi bilo izolskega čudeža. V času 

mestnih vojn so Izolo ogrožali Genovežani. Na molitve prebivalstva 

se je odzval Sv. Maver. Nad ladje Genovežanov je poslal oblak, 

zaradi katerega niso videli obale, s cerkve pa je poletela bela 

golobica. Misleč, da golobi ne letijo daleč od obale, so ji Genovežani 

sledili daleč na odprto morje. Izola je bila rešena, golobica pa se je 

vrnila na izolski zvonik in tam spustila oljčno vejico – znak miru in 

varnosti.  

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Lokalno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da. 

 

Zgodba – produkt Oktobrski Praznik izolskega čudeža.  

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Spominki z grbom Izole (motiv bele golobice). 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Omejeno. Časovna omejenost prireditve; ni vir permanentnih 

doživetij. 

 

Predviden razvoj Ni navedb. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

 

Pogojno, na primer: 

 s preusmeritvijo poudarkov v zgodbi na navtiko (naveza tudi na 

Piran); 

 ob povezovanju več čudežnih  zgodb v celoto; 

 ob izpostavljanju oljčne vejice v zgodbi kot povezave z 

oljkarstvom na Obali. 

PRIPOROČILO 

 

 

 Povezati zgodbo z eventualno krovno zgodbo regije (zgodba o 

soli: kako izolski čudež povezati s konotacijami soli?). 

 Razširiti zgodbo tako, da bo povezana z današnjimi fizičnimi 

dokazi za zgodbo: npr. razvoj navtike.  

 Razvijati doživetja zgodba tudi izven časovno zamejenega 

okvirja oktobrske prireditve.  
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7.2.2.2.4 Lipica 

 

Ime destinacije Lipica  

Zgodba 1 Zgodba o belem konju 

Raven zgodbe V osnovi je to hišna zgodba (Kobilarna Lipica), ki pa ima zaradi 

svoje edinstvenosti potencial, da je vključena na raven regije in 

Slovenije. 

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko dogajanje 

 Naravne danosti 

 Kulturna dediščina 

 

Kratek opis zgodbe 

Pred skoraj 500 leti se na naših tleh, na slovenskem Krasu, začne 

odvijati zgodba edinstvenega belega konja, ki mu ni para na celem 

svetu. Nekateri ga primerjajo s pravljičnimi bitji in mu pripisujejo 

nadnaravne sposobnosti. In skorajda tako tudi je: ta plemenita žival 

se je skozi vse vihre, ki so se odvijale na teh tleh, obdržala in zaradi 

svojih izjemnih fizičnih sposobnosti in ob skrbi človeka, s katerim 

živi v harmoničnem sožitju razvila, svoj izjemen potencial.   

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da, a kot opis produkta, ne še kot razdelana zgodba.   

Poznavanje zgodbe Da, nacionalno in mednarodno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da, a kot ugotavljajo tudi upravljalci/skrbniki znamke, še ni 

razdelana kot zgodba.  

Zgodba – produkt Zgodbo osmišljajo doživetja v Kobilarni Lipica: vodeni ogledi, 

jahanje, vožnje s kočijo; spoznavanje konj in delo z njimi. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Da; spominki z motivom lipicanca. 

 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. S konotacijami edinstvenosti, pravljičnosti, preobrazbe iz črnega 

v belo ipd. je lahko tudi vir novih produktov. 

Predviden razvoj Oblikovati in promovirati krovno zgodbo za utrditev blagovne 

znamke, v povezavi z njo razvijati produkte. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

 

Da: 

 s svojo specifičnostjo se težje povezuje z zgodbo, ki je 

potencialna krovna zgodba obalnega dela regije (priporočilo: 

zgodba o soli), je pa lahko s svojo umeščenostjo v edinstveno 

kraško okolje močan povezovalec subregije (Sežana, Kras); 

 medregijsko trženjski vidiki zgodbe že zdaj delujejo: tako 

umeščenost Kobilarne kot zgodba sta povezovalec regij Zeleni 

kras in Goriško;  

 tematsko je zgodba o lipicancu lahko iztočnica tudi za 

medregijske povezave z drugimi območji specifičnega 

konjeništva v Sloveniji (Ljutomer). 

PRIPOROČILO 

 

 

 Nastavke zgodbe iz dosedanjega opisa oblikovati v zgodbo z 

junakom (belim konjem), zapletom, pritegnilnimi elementi za 

zbujanje domišljije. 

 Na trženjski ravni zgodbo dopolnjevati, nadgrajevati, bogatiti s 
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konotacijami, ki omogočijo preseganje ravni kobilarne: 

izrazitejše povezave s Krasom, tudi z Obalo.  

 Po oblikovanju zgodbe vzpostaviti jasno določeno vpletenost te 

zgodbe v zgodbe o raznolikosti Slovenije. 

 Zgodbo poimenovati Zgodba o lipicancu (ne o belem konju – 

manj generično!)  
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7.2.3 Podravska regija – Spodnje Podravje  

 

7.2.3.1 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI REGIJE – Spodnje 

Podravje 

 

 

Ime regije Spodnje Podravje 

Znamka regije Ptuj – zakladnica tisočletij 

Naziv RDO Podravsko-ptujsko-ormoška RDO (Ptuj, Jeruzalem Ormož, 

Haloze, Slovenske gorice) 

Katere občine 

pokriva regija 

Ptuj, Hajdina, Markovci, Gorišnica, Dornava, Kidričevo, Destrnik, 

Trnovska vas, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Juršinci, Videm, 

Zavrč, Podlehnik, Žetale, Majšperk, Cirkulane, Ormož, Središče ob 

Dravi in Sveti Tomaž 

Pregled prejetih 

zgodb  

KROVNA ZGODBA:   

 Pravljica sonca in vina  

 

PODREDNE ZGODBE (načrtovanih 7 zgodb): 

 Terra Parzival in sveti gral (srednjeveške zgodbe) 

 Rimska Poetoviona in Gemina XIII (rimske zgodbe) 

 Mystic selfness  (verovanja v višje sile, moč narave, lastne moči) 

 Mystic festivals (kurentovanja, martinovanja) 

 Nazaj k naravi (permakultura, prehrana, učne poti, poligoni) 

 Gurmanska pravljica sonca in vina: razvajanje med griči  

 Trdobojec: Dejanov aktivni oddih  

Druge 

identificirane 

zgodbe 

Dostop do drugih zgodb: http://www.visitptuj.eu/  

 Ptuj: zakladnica tisočletij  

Analiza stanja – 

POVZETEK  

 

(katere zgodbe 

obstajajo, kratka 

analiza primernosti) 

 

Izbrana krovna zgodba še ni zgodba – je le preplet podrednih 

zgodb, argumentacija slogana Pravljica sonca in vina.  

 

Druge prejete zgodbe, ki jih za sedaj ni mogoče najti kot 

oblikovanih, strnjenih zgodb v komunikacijah npr. prek spletnega 

portala območja, so v trženjskem smislu prav tako bolj prepleti 

produktov, povezanih z določeno - predvsem besedno - iztočnico, a 

imajo razviden skupni imenovalec: črpanje iz starodavnih mitov 

območja.  

 

Rimska Poetoviona z zgodbo o rimski legiji, Parzival kot junak stare 

pesnitve, Kurent kot lik iz pradavnih legend in lokalnih etnoloških 

šeg, oživljanje zgodb, povezanih z različnimi (starimi) verovanji in 

podobno, kažejo območje predvsem kot območje mitov.  

 

Z vidika pripovedovanja zgodb imajo ti miti velik potencial, a je 

njihova pritegnilnost odvisna od (umetnih/na novo konstruiranih) 

produktov. Pri opiranju na mite je lahko hitro vprašljiva njihova 

fizična otipljivost v današnjem času.  

Oživljanje mitov na način dogodkov se sooča s težavo časovne 

http://www.visitptuj.eu/
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zamejenosti doživetja in/ali z nevarnostjo, da se z zgodbo ni 

mogoče srečati drugače kot v okviru organiziranega programa. 

Temeljna 

priporočila za 

REGIJSKO ZGODBO 

 

Glede na načrtovani razvoj 7 zgodb priporočamo razmislek o 

oblikovanju nove krovne zgodbe: sodeč po prejetih zgodbah bi bil za 

krovno zgodbo smiseln npr. še en mit (izbran iz obstoječih, 

ustvarjen na novo - tudi če za trženjske namene). Ta bi lahko npr. 

na zgodbarski način pojasnjeval, zakaj ravno tu miti še živijo; 

kakšne posebnosti imata tu npr. sonce in zemlja, da porajata toliko 

zgodb. Druga značilnost prejetih zgodb je njihova časovna 

raznolikost in povezanost hkrati: podobno, kot Zakladnica tisočletij 

(slogan Ptuja), bi lahko tudi krovna zgodba območja temeljila na 

povezovanju različnih časovnih obdobij.   

Možnosti 

MEDREGIJSKIH 

zgodb 

 

Posamezne zgodbe lahko postanejo del večjih tematskih zgodb, ki 

omogočajo doživetja, raziskovanja po različnih regijah;  

Primeri:  

 Antični Ptuj – antična Ljubljana  

 Kurenti – druga pustovanja po Sloveniji (Cerknica) 

 Zgodbe o vračanju k naravi pri pridelavi hrane (permakultura, 

poligoni zelenih tehnologij) so lahko vir povezovanja z regijami, 

ki lahko na tem področju prav tako ponudijo kaj novega (npr. 

organsko vino v Zgornjem Podravju, biodinamična sirarna v 

Zasavju ipd.). 

Način vključevanja 

v NACIONALNE 

ZGODBE 

Primeri:  

 Zdrava Slovenija: zgodbe iz sklopa Nazaj k naravi 

Kot potencialno zanimiva nacionalna zgodba se kažeta tudi 

mitološka Slovenija ter Slovenija različnih časovnih obdobij.  

 

 

Ime destinacije SPODNJE PODRAVJE: Ptuj, Jeruzalem Ormož, Haloze, 

Slovenske Gorice 

Zgodba 1 Pravljica sonca in vina 

Raven zgodbe Krovna zgodba regije 

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko dogajanje 

 Naravne danosti 

 Gospodarske oblike in ustvarjalnosti 

 Kulturna dediščina 

 Bajke, pripovedke in miti 

 Prireditve 

 Kulinarika 

Kratek opis zgodbe Pravljica o deželi sonca in vina je povezana s časi Keltov, rimskega 

imperija in viteza Parzivala, iskalca svetega grala. V središču dežele 

že od leta 1239 stoji vinska klet, ki hrani najstarejše vino v Sloveniji 

(1917). Meščanske družine, vinske dinastije in viničarji so ustvarili 

spomenik vinske kulture, v kateri so uživali Habsburžani in ugledniki 

drugod po svetu. Deželo zaznamuje pokrajina izbranih 

vinogradniških leg z mednarodno nagrajenimi vini in izvirnimi 

vinskimi sortami (ranfol in šipon). Vina spremlja lokalna kulinarika. 

Razgibanost narave ponuja zdravje: izvire termalne vode, 

kolesarske in pohodniške poti med vinogradi. Dežela živi z reko 

Dravo, ki je bila nekoč zlatonosna reka, danes pa ponuja rekreacijo 
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na vodi. Deželo zaznamujejo stoletja ustvarjalnosti številnih 

umetnikov. Veselje ohranjajo tradicionalne prireditve in sejmi, 

fašenk in kurentovanje, festival domače narodno zabavne glasbe, 

rimske igre,  grajske srednjeveške igre ter družabno vzdušje v 

gostilnah in kleteh. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Ni še zgodba: tudi slogan še ni razpoznaven v nacionalnem merilu. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne. Ni zgodba, je preplet številnih potencialnih zgodb; tematike niso 

strukturirane v enovito zgodbo.  

Zgodba – produkt  

 

 Kulinarično enološke poti in znamenitosti  

 Podoživljanja zgodovinskih zgodb 

 Ponudba festivalov, prireditev 

 Rekreacija v naravi 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Da, vendar ni konkretiziranih navedb. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Pogojno. Potrebna je razdelava poenotene, jasno strukturirane 

zgodbe.  

 

Predviden razvoj Oblikovanje 7 temeljnih zgodb destinacije: razvoj produktov na 

osnovi teh zgodb  

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

 

 Ni zgodba, je preplet argumentov za krovni slogan Pravljica 

sonca in vina; med navedbami v zgodbi in glede na podredne 

zgodbe pa je njeno pravo bistvo preplet različnih časov 

(povezava npr. z Zakladnico tisočletij: Ptuj) ter formalno 

povezovanje različnih produktnih področij (kulinarika, 

festivali,…). 

 Slogan omogoča poljubno vključevanje tematik; slogan nima 

značaja zgodbe, ki bi dajal vsebinski fokus oziroma iztočnice za 

regijske zgodbe.  

PRIPOROČILO 

 

 

Na novo ustvariti ali izbrati zgodbo, ki bi na pripoveden,  

domišljijski, inspirativen, čustven način povzela želene poudarke: 

bogata preteklost, različnost časov in danosti, vinarske tradicije … 
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7.2.3.2 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI DESTINACIJ –

znotraj regije Spodnje Podravje  

 

7.2.3.2.1 Ptuj – Haloze  

 

 

Ime destinacije PTUJ – HALOZE 

Zgodba Terra Parzival in sveti Gral 

Raven zgodbe Destinacijska 

Tipologija zgodbe Bajke, pripovedke, miti 

 

Kratek opis zgodbe 

Doživeti srednjeveško pustolovščino skozi oči viteštva, iskanje 

svetega grala in skritih zakladov po destinaciji med Hajdino, Ptujem, 

Borlom in Studenicami. 

  

Zgodba v ozadju* 

Ep o Parzivalu in vitezih okrogle mize kralja Arturja in iskanju 

svetega grala je pred 800 leti napisal nemški pesnik Wolfram von 

Eschenbach. Vitez Parzival naj bi bil slovenskega rodu (pri čemer je 

potrebno opozoriti na znanstveno in strokovno vprašljivost tega): 

njegovi predniki naj bi bili povezani s kraji Borl, Hajdina pri Ptuju, 

Boč, Studenice, Grajeno pri Ptuju. Parzival je arhetipska figura - 

model posameznika kot iskalca grala, življenjskega smisla. 

Spremljevalne tematike: obujanje viteštva na Slovenskem; 

fundacija in festival Terra Parzival: uprizoritvene umetnosti, viteške 

in trubadurske igre; pripovedništvo; multidisciplinarnost; tudi 

Botanični vrt s Parzivalovo deželo zakladov.  

*Pozor: zgodba ni razvidna iz prejetih gradiv in ne na spletni strani www.visitptuj.si – 

sestavljena po drugih virih.   

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da, a zelo razpršeno. 

Poznavanje zgodbe Lokalno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da: izvirni Eschenbachov ep.  

Pogojno: poenotiti  »slovensko« zgodbo oziroma zgodbo destinacije: 

pojavlja se v poljubnih različicah/povzetkih. 

Zgodba – produkt  

 

Načrtovano: Parzivalove viteške igre, Parzivalova pojedina, 

Parzivalova poroka, Parzivalova fantovščina in dekliščina, Parzivalov 

osvajalni pohod, Spoznavanje Parzivalove dežele s kolesom, 

Parzivalovi poslovni kongresi, delavnice predavanja ...  

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedbe. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. Zgodbi daje trženjski potencial dosedanji in načrtovani razvoj 

produktov, ki nadomeščajo »fizično otipljivost« zgodbe.   

Predviden razvoj Ni navedbe. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

 

Da: 

 Regijska krovna zgodba za srednjeveške (in druge, tudi 

simbolne) tematike, povezane s Parzivalom; 

 Tudi medregijsko: povezave z viteškimi zgodbami v drugih 

http://www.visitptuj.si/
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regijah. 

PRIPOROČILO 

 

 

 Oblikovati strnjeno, poenoteno trženjsko zgodbo, ki osmisli 

umeščenost Parzivala v regijo. 

 Obogatiti zgodbo z dodatnimi »dokazi« tukajšnjih/današnjih 

vrednot viteštva.  

 Povezati zgodbo z eventualno na novo urejeno krovno zgodbo 

(miti, časovnost). 

 

 

7.2.3.2.2 Ptuj – Slovenske Gorice 

 

 

Ime destinacije PTUJ – SLOVENSKE GORICE 

Zgodba Rimska Poetoviona in Gemina XIII 

Raven zgodbe Destinacijska  

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko dogajanje 

 Bajke, pripovedke, miti 

 

Kratek opis zgodbe 

Doživeti rimsko Poetoviono skozi mitološki turizem, pripovedovanje 

zgodb iz tega časa, rimske igre in sodelovanje v njih  

Zgodba v ozadju* 

Rimska vojaška legija Gemina XIII je imela na ozemlju današnjih 

Term Ptuj svoj tabor – to je bilo leta 69, kar je tudi leto prve pisne 

omembe Ptuja in čas pomembnega zbora vojskovodij v takratni 

Poetovioni. Tedaj je poveljnik legije Gemina XIII prepričal druge 

vojskovodje, da so krenili proti Rimu, ubili cesarja Vitelija in ustoličili 

Vespazijana. Rimski zgodovinar Tacit zborovanje v Poetovini omenja 

kot enega ključnih dogodkov v razvoju rimskega imperija.  

*Pozor: zgodba ni razvidna iz prejetih gradiv in ne na spletni strani www.visitptuj.si – 

sestavljena po drugih virih.   

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da.  

Poznavanje zgodbe Lokalno/deloma nacionalno.  

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da, a iz dogajanja povzeti in oblikovati v strnjeno, poenoteno 

zgodbo (upovedati slovenski oziroma ptujski del zgodbe). 

Zgodba – produkt  

 

Delno izvajano, delno načrtovano: kreativne medgeneracijske 

rimske delavnice, pokušina rimskega vina in rimske hrane, s 

kolesom po rimski cesti, osvajalni pohod po taboru Gemine XIII., 

rimska obrt v starem Ptuju, rimska pojedina, rimska razvajanja, 

vožnja z rimsko vprego z vojnimi oblačili Gemine XIII, osnove 

vojskovanja in taktike Gemine XIII.  

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedb. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. Zgodbi daje trženjski potencial dosedanji in načrtovani razvoj 

produktov, ki nadomeščajo »fizično otipljivost« zgodbe. 

Predviden razvoj Ni navedb. 

http://www.visitptuj.si/
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Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Da: 

 Regijska zgodba za rimske tematike; 

 Tudi medregijsko: antična Slovenija. 

PRIPOROČILO 

 

 

Zgodbo za sedaj legitimirajo predvsem kostumska oživljanja 

preteklosti (priporočilo: strokovna presoja replik). Povezati zgodbo z 

današnjo »fizično otipljivostjo« zgodbe in vpletati vanjo tudi 

današnje vrednote, posebnosti, ki jih je mogoče povezati s tedanjim 

dogajanjem. Vpeti zgodbo v eventulno na novo oblikovano krovno 

zgodbo (miti, časovnost). 

 

7.2.3.2.3 Ptuj – Haloze – Slovenske gorice 

 

 

Ime destinacije PTUJ – HALOZE – SLOVENSKE GORICE  

Zgodba Mystic Selfness 

Raven zgodbe Destinacijska 

Tipologija zgodbe  Drugo: verovanja v moč višjih sil, narave, sebe 

 Naravne danosti 

 Kulturna dediščina 

Kratek opis zgodbe Ponovna povezava duha, telesa in uma na svetih krajih na območju 

destinacije: Mitrej, Jupitrovo svetišče, Ptujska gora; povezave 

verovanj v višje sile (mitraizem, rimska božanstva, katolištvo), v 

moč narave (energijske točke) in v obnovo lastnih moči (joga, tai 

chi, meditacija, rekreacija).    

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da, a je v razvoju. 

Poznavanje zgodbe Za sedaj omejeno/ni še komunicirana zgodba. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne. Za sedaj je zgodba le preplet snovanih možnih programov.  

Zgodba – produkt  

 

Deloma načrtovano, deloma izvajano: čiščenje telesa s pitjem žive 

vode iz Studenic, meditacija v svetih krajih, bivanje v naravi, 

svetovanje o zdravi prehrani in priprava jedilnika, šola zdravega 

kuhanja, pomen telovadbe za telo in priprava programa za 

rekreacijo, joga za telebane, meditacija za telebane, tai chi za 

telebane, romanje po svetih krajih od Mitreja do Ptujske Gore, s 

kolesom do višjega jaza, jutranji in večerni sprehod po Jupitrovem 

svetišču, vikend delavnice, bioresonanca, medical wellness, 

komplementarne metode zdravljenja, kisikova komora, dihanje 

kisika, slikanje aure, energijske točke v naravi,…   

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedb. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Ni (še) zgodba. 

Je preplet (potencialnih) produktov. 
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Predviden razvoj Ni navedb. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Da, po oblikovanju zgodbe. Tematika se lahko vzpostavi kot regijska  

zgodba o ohranjanja zdravja in dobrega počutja - deloma povezano,  

še bolj kot paralelno z doživetji v uveljavljenih zdraviliščih. Zgodba  

je potencialno zanimiva zlasti za nišne ciljne skupine.  

PRIPOROČILO 

 

 

 Najti ali ustvariti zgodbo z glavno tematiko verovanj o/v moči 

narave in človeka; zgodbo umestiti v okolje regije: osmisliti te 

tematike prav na tem območju.  

 S skupno rdečo nitjo (osnovnim dogajanjem in sporočilom) 

zgodbe preseči tudi sedanji primarni vtis o raznorodnosti 

produktov.  

 

Ime destinacije PTUJ – HALOZE – SLOVENSKE GORICE  

Zgodba 2 Mystic Festivals 

Raven zgodbe Destinacijska  

Tipologija zgodbe  Šege in navade, prazniki 

 Bajke, pripovedke, miti 

 Prireditve 

Kratek opis zgodbe  Doživetje festivalov in prireditev v destinaciji (še posebej 

kurentovanja in fašenka)  

 Zgodbe o Kurentu ne samo kot pustnem liku, temveč kot 

mitskem bitju: Kurent kot varuh vinske trte, zgodba o kurentu 

kot dobrem fantiču, ki počiva na luni ... 

*Pozor: zgodba ni razvidna iz prejetih gradiv in ne na spletni strani www.visitptuj.si.  

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da, v razvoju. 

Poznavanje zgodbe Kurentovanje – močno nacionalno poznavanje; komunicirano tudi 

tujim gostom; zgodbe o kurentu kot ne samo pustnem liku manj 

znane. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da: miti o kurentu. 

Ne: zgodba o prireditvah na območju. 

Zgodba – produkt  

 

Obisk rojstnega kraja Kurenta, obisk muzeja Kurenta, 

pripovedovanje zgodb skozi oči Kurenta, aktivno doživetje rajanja v 

pustnih povorkah, sodelovanje na kulturnih dogodkih, norčije v 

zabavni karnevalski dvorani po destinaciji, nakup Kurentije oz, 

Kurentove maske ... Doživetje narodnozabavnih festivalov v 

destinaciji, Orfejčkova parada, Vurberški festival, Ptujski festival 

narodno zabavne glasbe, Fegušov festival, Glasbeni sejem v 

Halozah, Orgelski koncerti v Žetalah in Sveti Trojici, Martinovanje v 

Ormožu in po destinaciji, Rimske igre, Parzivalove igre, Domače 

kmečke igre po destinaciji ... 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni konkretiziranih navedb. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Pogojno.  

Oblikovati strnjeno zgodbo, ki presega raven prireditve in poveže 

raznorodne festivale in dogajanja na način, ki osmisli regijski 
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prostor kot prostor doživetij. 

Predviden razvoj Ni navedb. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

 

 Da: povezovanje pustnih (in drugih) običajev regije. 

 Tudi medregionalno: povezave med regijami z značilnimi. 

pustnimi običaji v Sloveniji (Ptuj-Cerknica-Cerkno in drugi pustni 

kraji Slovenije).  

PRIPOROČILO 

 

 Osredotočiti se na en izbrani lik, ki lahko poveže zgodbo 

(Kurent). Lik zgodbe ne le kot junak prireditev, temveč kot pravi 

zgodbarski lik: npr. nosilec življenjske moči, veselja; Razmisliti o 

komuniciranju globljega pomena Kurenta: ne samo kot pustnega 

lika;*  

 Ustvariti poenoteno zgodbo, ki omogoča komuniciranje tudi 

izven časovnih meja prireditev in jo povezati s krovno zgodbo 

(miti, časovnost) 

Opomba: Pri uporabi lika kurenta (koranta) v promocijske namene 

priporočamo spoštovanje priporočila Unesco, naj se lokalni in regionalni 

kulturni pojavi in kulturna dediščina ne selijo iz njihovim primarnih kulturnih 

okolij zaradi turističnih učinkov in tudi sicer. 

 

Ime destinacije PTUJ – HALOZE – SLOVENSKE GORICE  

Zgodba 3 Nazaj k naravi  

Raven zgodbe Destinacijska in širša 

Tipologija zgodbe  Gospodarske oblike in ustvarjalnosti 

 Naravne danosti 

Kratek opis zgodbe  Nazaj k naravi / Učilnica v naravi s prof. dr. Ano Vovk 

 Park narave in zelenih tehnologij  

 Izkustveno izobraževanje na poligonih po destinaciji  

Ali se zgodba že 

uporablja  

V razvoju. 

Poznavanje zgodbe Za sedaj še šibko, omejeno, eventualno v interesnih skupnostih. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne (še). 

Zgodba – produkt  

 

Permakultura in zdrava prehrana, učne poti po destinaciji, tabori v 

naravi za otroke, postopek samočiščenja stoječih voda, kako se 

samoočisti ribnik doma, naravni bazen za zalivanje vrta, kako 

naravno gnojiti vrt z naravnim humosom in ogljem, delovanje 

rastlinske čistilne naprave, lokalna samooskrba, ekološko 

kmetovanje, eko tržnice po destinaciji, vodene degustacije doma 

pridelane hrane, bio zeliščni vrt zasaditev in vzdrževanje, delovanje 

in hranjenje zelišč. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedb. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Ni še zgodba: je preplet (potencialnih) produktov. 

 

Predviden razvoj Ni navedb. 

Ali zgodba lahko  Da, po oblikovanju zgodbe.  
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sooblikuje 

regionalne zgodbe 

 Tudi medregijsko: povezave med regijami z različnimi 

»zelenimi« poligoni.  

PRIPOROČILO Ustvariti novo zgodbo in jo povezati s krovno tematiko (miti, stara 

znanja). Tematika novih oziroma na novo oživljenih oblik sožitja z 

naravo je nedvomno perspektivno področje, ki lahko prispeva k 

razlikovalnosti regije tudi v turističnem smislu. Orodje ustreznega 

komuniciranja je lahko prav poenotena, ustrezno strukturirana 

zgodba. 

 

Ime destinacije PTUJ – HALOZE – SLOVENSKE GORICE  

Zgodba 4 Gurmanska razvajanja med griči 

Raven zgodbe Destinacijska  

Tipologija zgodbe Kulinarika 

Kratek opis zgodbe Zgodbe o trgatvah, prešanju vina, kmečkih pojedinah, martinovanja  

Ali se zgodba že 

uporablja  

V razvoju. 

 

Poznavanje zgodbe Produkti so deloma že razviti/znani, zgodba še ne. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne. Ni zgodba, je preplet produktov. 

Zgodba – produkt  

 

Vinski safari, sodelovanje na trgatvi, s konjsko vprego in lojtrnim 

vozom od trgatve do trgatve s harmoniko, sodelovanje pri prešanju 

vina, ročno prešanje in hoja po grozdju, kostanjev piknik, zvoki 

harmonike ob kmečki pojedini, degustacija vin in domače hrane po 

vinotočih, obiski kleti, zgodbe pridelovalcev vina.  

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedb. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Pogojno/omejeno. 

Ni (še) zgodba: je nastavek regijske kulinarične zgodbe. 

Predviden razvoj Ni navedb. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Ni (še) zgodba. 

 

PRIPOROČILO 

 

 

Glede na eventualno novo krovno zgodbo (priporočilo: miti, 

časovnost) je smiselno razmisliti, ali je potrebna samostojna 

trženjska zgodba o kulinaričnem področju, ali gre za podporne 

vsebine v okviru drugih zgodb (za dodatno produktno podporo 

krovni in nosilnim zgodbam območja). 

 

 

7.2.3.2.4 Haloze – vas Trdobojci 

 

Ime destinacije HALOZE – vas TRDOBOJCI 
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Zgodba Trdobojec 

Raven zgodbe Lokalna zgodba  

Tipologija zgodbe  Osebnost 

 Dosežki 

Kratek opis zgodbe Zgodba o Dejanu Zavcu – boksarskem prvaku, imenovanem 

Trdoborec, rojenem v Trdobojcih v Halozah. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

V razvoju. 

Poznavanje zgodbe Lokalno/nacionalno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da, kot je zapisana v avtorizirani biografiji, avtor Esad Babačić.    

Zgodba – produkt  

 

Preživeti dan s svetovnim boksarskim prvakom, s kolesom do 

rojstne vasi Dejana Zavca, sodelovanje na treningu boksa, sparing z 

Dejanom Zavcem, priprave športnikov v deželi trdoborja, 

sodelovanje na ptujskem teku Trdobojec, triatlon Trdobojec, 

Polimaraton kolesarski maraton, aktivni golf 18 lukenj v 90 minutah, 

Adrenalinski poligon Trdobojec, spoznanje o filozofiji zmagovalca, 

kratko predavanje iz knjige Dejana Zavca, testiranje fizične 

pripravljenosti, ultramaraton po deželi Trdobojca …  

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedb. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

 

Da, a omejeno – za nišne ciljne skupine oziroma kot razlikovalna 

zgodba mikrolokacije: dela Haloz z vasjo Trdobojci. Vendar pa je 

potrebno opozoriti, da je aktualnost te (in tovrstnih) zgodb 

večinoma omejena (in vezana na zmage).  

Predviden razvoj Ni navedbe. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Ne. 

 

PRIPOROČILO 

 

 

Uporabljati kot zgodbo produkta, ne kot regionalno zgodbo. V 

povezavi s potencialno novo krovno zgodbo (miti, časovnost) je 

zgodbo morda mogoče uporabljati tudi kot ilustracijo nastajanja 

novodobnih »mitov«, zgodb, ki v regiji starodavnih zgodb še vedno 

nastajajo.  
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7.2.4 Podravska regija – Zgornje Podravje (Osrednja Štajerska) 

 

7.2.4.1 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI REGIJE Zgornje 

Podravje – Osrednja Štajerska 

 

 

Ime regije Zgornje Podravje 

Znamka regije Maribor Pohorje 

Naziv RDO Maribor-Pohorje, Osrednja Štajerska 

Katere občine 

pokriva regija 

Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, 

Lovrenc na Pohorju, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, 

Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, 

Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih 

goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Šentilj 

 

Tri subregije:  

 Maribor 

 Pohorje 

 Slovenske gorice z Dravskim poljem 

Pregled prejetih 

zgodb  

Zgodba o najstarejši trti na svetu 

  

Druge 

identificirane 

zgodbe 

http://maribor-pohorje.si/ 

  

TIC Slovenska Bistrica (Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole): 

Katalog tur. ponudbe območja med Pohorjem in Dravinjsko dolino 

http://www.tic-sb.si/upload/File/Brosura%20RIC-LAS%202011.pdf 

 

Razvojna agencija Slovenske gorice: LAS Ovtar Slovenskih goric  

(Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah in Sv. Jurij).  

http://rasg.si/turizem/osrednje_slovenske_gorice/ 

Analiza stanja – 

POVZETEK  

 

(katere zgodbe 

obstajajo, kratka 

analiza primernosti) 

 

Pregled dostopnih zgodb kaže, da razen v destinaciji Maribor-

Pohorje, ki komunicira krovno zgodbo o najstarejši trti na svetu, v 

regiji še ni oblikovanih, jasno strukturiranih zgodb za namene 

turističnega trženja. Območje med Pohorjem in Dravinjo sicer ima 

identificirane zgodbe, zlasti legende, bajke in pripovedke (glej 

katalog, povezava zgoraj), ki pa se v komunikacijah pojavljajo še 

zelo skromno. Na drugih območjih (Slovenske gorice z Dravskim 

poljem) zgodb v turističnem komuniciranju še ni opaziti.  

Zgodba o najstarejši trti na svetu, ki je opredeljena kot krovna 

zgodba destinacije Maribor-Pohorje, se kaže tudi kot nosilna zgodba 

celotne regije. Glede na večnivojskost te zgodbe (kaj je trta doživela 

skozi stoletja) domnevamo, da je s to krovno zgodbo mogoče 

povezati tudi večino drugih zgodb območja. Kot npr.: cerkve 

območja se lahko pozicionirajo kot tiste, ki so bile postavljene v 

času, ko je imela najstarejša trta na svetu npr. dobro stoletje; 

gostinska ponudba na območju lahko izpostavlja žametno črnino 

(vino kot tisto s stare trte); ipd.  

http://maribor-pohorje.si/izleti-dogodki-zanimivosti.aspx
http://www.tic-sb.si/upload/File/Brosura%20RIC-LAS%202011.pdf
http://rasg.si/turizem/osrednje_slovenske_gorice/
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Temeljna 

priporočila za 

REGIJSKO ZGODBO 

 

Če je zgodba o najstarejši trti na svetu z implicitnimi vsebinami o 

starodavnosti vinogradništva na tem območju nosilna zgodba za 

turistično ponudbo regije, je priporočljiv razmislek o navezi drugih 

zgodb na konotacije zgodbe o najstarejši trti na svetu: vinarske 

tradicije, trdoživost, vztrajnost; ipd.  

Možnosti 

MEDREGIJSKIH 

zgodb 

 

Zgodba o najstarejši trti se lahko povezuje z drugimi 

zgodbami vinarskih (in drugih presežkov) Slovenije – npr.: 

 v tej regiji najstarejša trta na svetu; v sosednji najstarejše vino;  

 v tej regiji najstarejša trta na svetu, v Ljubljani najstarejše kolo.    

 

Druge zgodbe z območja, ki sicer na ravni posamezne 

destinacije niso izpostavljene, lahko postanejo del večjih 

tematskih zgodb na medregijski ravni; npr.: 

 otroške zgodbe (in produkti) z območja med Pohorjem in 

Dravinjsko dolino (Lepa Špelka: Štatenberg, Belojača) je 

mogoče z medsebojnimi napotili povezati z drugimi območji s 

tovrstnimi zgodbami (npr. Pika Nogavička v Velenju); 

 zgodbe o ekološki pridelavi (npr. organsko vino iz lončenih 

vrčev) je mogoče povezati z zgodbami zelenih poligonov v 

sosednji regiji Spodnje Podravje; 

 posamezne cerkvene zgodbe (Sv. Trojica) so lahko del 

eventualnih medregijskih (turističnih) božjepotnih zgodb. 

Način vključevanja 

v NACIONALNE 

ZGODBE 

Stara trta je tudi nacionalni simbol starodavnosti vinogradništva v 

Sloveniji – v sklopu zgodb, ki bodo predvidoma razvite na krovni 

ravni.  

 

 

7.2.4.2 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI DESTINACIJ 

znotraj regije Osrednja Štajerska 

 

7.2.5.2.1 Maribor 

 

 

Ime destinacije MARIBOR 

Zgodba Najstarejša trta na svetu 

Raven zgodbe Krovna zgodba 

Tipologija zgodbe Naravne danosti 

Kulturna dediščina 

 

Kratek opis zgodbe 

Na mariborskem Lentu trta sorte žametna črnina uspeva že več kot 

400 let. Posajena je bila ob koncu srednjega veka in je preživela 

obleganja Turkov, srednjeveške požare, napade trtne uši, 

bombardiranje v 2. svetovni vojni in tako naprej. Danes za njo skrbi 

mestni viničar, postala pa je tudi ena glavnih znamenitosti Maribora. 

Vpisana je v Guinnessovo knjigo rekordov in je tudi uradno 

najstarejša trta na svetu. Zgodba o najstarejši trti je zgodba o 

neverjetni trdoživosti, vztrajnosti in volji po preživetju.  

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 
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Poznavanje zgodbe Močno: nacionalno in prek meja; znana in skomunicirana zgodba. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da. Preplet zgodb z »glavno junakinjo« - trto. 

Zgodba – produkt  

 

 Pokušina lokalnih vin v Hiši stare trte 

 Ogledi muzejske zbirke  

 Prireditve: rez trte, postavitev klopotca, trgatev, martinovanje 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Da. Steklenica vina sorte žametna črnina – ista sorta kot najstarejša 

trta. Običajni spominki z motivi (majice, lončki, magneti). 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. 

 

Predviden razvoj Vpis na seznam svetovne dediščine, UNESCO. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Da. Z zgodbo o stari trti se celotna regija pozicionira kot območje 

bogate kulturne dediščline vinogradništva in vinarstva. Stara trta je 

»junakinja« tudi medregijskih in nacionalnih zgodb, povezanih z 

vinom.  

PRIPOROČILO Razdelava povezav med krovno zgodbo in eventualnimi podrednimi 

zgodbami: oblikovanje smiselnih vsebinskih navez. 
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7.2.5 Savinjska regija – Savinjsko-Šaleška regija (SAŠA) 

 

7.2.5.1 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI REGIJE Savinjsko-

Šaleške  

 

Ime regije Savinjsko-Šaleška regija (SAŠA) 

Znamka regije Mozaik doživetij 

Naziv RDO RDO Saša 

Katere občine 

pokriva regija 

Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, 

Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje  

 

Pregled prejetih 

zgodb  

ŠALEŠKA DOLINA: VELENJE 

 Pikin festival z zgodbo Pike Nogavičke (Festival Velenje) 

 Podzemna pustolovščina (Muzej premogovništva Velenje) 

 

SOLČAVA – LOGARSKA DOLINA 

 Bicka; Center Rinka, zavod za turizem in trajnostni razvoj 

Solčavskega 

 Pot po Logarski, naravoslovno-etnografska pot; v okviru poti tudi 

Pravljični gozd (svetovno znane pravljice)  

Druge 

identificirane 

zgodbe 

Dostop do drugih tematik/zgodb:  

www.mozaik-dozivetij.si 

www.logarska-dolina.si 

www.solcavsko.info 

Solčavsko – harmonija treh dolin, EDEN 2009: 

http://www.slovenia.info/?destinacije=132&lng=1  

Analiza stanja – 

POVZETEK  

 

(katere zgodbe 

obstajajo, kratka 

analiza primernosti) 

 

Prejete zgodbe kažejo, da v regiji s sicer številnimi turističnimi 

produkti še ni izbranih temeljnih (krovnih) zgodb.  

 

Zgodbi Velenja sta osredotočeni na 2 produkta: Muzej 

premogovništva Slovenije in otroški Pikin festival; prvo zgodbo je 

mogoče doživeti le ob spremljavi interpreta (vodeni ogledi), druga je 

kljub celoletnemu komuniciranju v možnostih doživetij časovno 

omejena na čas trajanja prireditve.  

 

Zgodba s Solčavskega, ki se sicer trži kot Harmonija treh dolin 

(projekt EDEN), ima potencial prave zgodbe v navezi z avtohtono 

vrsto ovce (povezano s produkti: delavnice, spominki), a še ni 

upovedana in komunicirana na način splošne pritegnilne zgodbe 

območja. Logarska dolina, ki se je na projekt odzvala s popisom 

naravoslovno-etnografske poti, ima zgodbarski potencial 

osredotočen v Pravljičnem gozdu (del popisane poti), ki pa je 

primarno namenjen skupinam otrok. 

 

Nobena od zgodb še ni oblikovana kot poenotena, kratka, 

pritegnilna zgodba območja oziroma destinacije, ki jo 

predstavlja (nima strukture zgodbe); trženjsko so vse prejete 

zgodbe že povezane s produkti.  

 

http://www.mozaik-dozivetij.si/
http://www.logarska-dolina.si/
http://www.solcavsko.info/
http://www.slovenia.info/?destinacije=132&lng=1
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Prejeta gradiva kažejo usmerjenost na zgodbe za otroke 

oziroma družine ter na vodene oglede.  

 

Območje ima sicer prek produktov potencial za ustvarjanje zgodb 

vseh vrst (na to napeljuje tudi slogan Mozaik doživetij), kar pa je v 

resnici nevarnost. Z vidika trženja je priporočljivo izbrati, ustvariti 

osnovne pritegnilne zgodbe kot temeljne stebre, s katerimi se 

potem povezujejo tudi druge zgodbe. Priporočamo oblikovanje 

regionalnega nabora temeljnih zgodb za različne ciljne skupine 

oziroma izbor zgodb, ki omogočajo ciljno manj zamejen razvoj 

produktov   

Temeljna 

priporočila za 

REGIJSKO ZGODBO 

 

Čeprav gre za območja, povezana v regijo, tudi na osnovi zgodb  

priporočamo razmislek, ali je sploh smiselno težiti k enoviti 

zgodbi regije. 

 

Šaleško dolino oziroma Velenje z mestnim življenjem in s 

premogovniškimi tradicijami ter Solčavsko z Logarsko dolino je 

morda bolje navzkrižno razumeti kot destinaciji, ki sta druga drugi 

izhodišče ali zaledje.  

 

Zaradi specifik obeh območij pa je bolje kot poenoteno krovno 

zgodbi, ki je lahko samo mozaična (slogan Mozaik doživetij), 

vzpostaviti in trdneje komunicirati (vsaj) 2 osnovni zgodbi: 

 

1. Na ravni Šaleške doline/Velenja se kot primarna specifika 

kaže zlasti premogovniška zgodba. Ta je lahko tudi iztočnica 

za vseslovenske premogovniške zgodbe, z njo pa je morda 

mogoče povezati tudi vse druge šaleške zgodbe, usmerjene npr. 

v skrivnosti zemlje (npr. vulkan Smrekovec), povezane z željo 

po premagovanju ovir (Pika Nogavička kot otroška junakinja te 

želje), a vselej v sožitju z naravo – s tem, da naravi vračamo 

(jezera, ki so nastala zaradi premogovništva).  

2. Na ravni Solčave/Logarske doline je primarna zgodba o 

naravi, ki pa jo je mogoče predstavljati (tudi) z izbranim 

glavnim zgodbarskim »junakom«, npr. solčavsko bicko. 

 

Opomba: Pri ustvarjanju nabora in hierarhičnih povezav med zgodbami bi 

bilo smiselno preveriti – vključiti tudi zgodbe, ki morda obstajajo na temo 

planin (Menina, Golte, Paški Kozjak…), gozdarstva (Nazarje), Snežne jame, 

ipd.  

Možnosti 

MEDREGIJSKIH 

zgodb 

 

 Zgodba o jezersko-solčavski ovci je vzpostavlja logične 

povezave med savinjsko in gorenjsko regijo.   

 Premogovniške - rudarske zgodbe Slovenije lahko povežejo 

Velenje in druge rudarske kraje: npr. prek zgodb o podobnostih 

in razlikah med rudniškimi škrati Slovenije.  

 Povezovanje zgodb za otroke: Velenjski Pikin festival in 

Pravljični gozd v Logarski dolini kot doživetje svetovno znanih 

otroških zgodb se lahko v predstavitvah na ravni Slovenije 

povezujeta z napotili tudi na območja doživljanja slovenskih 

otroških zgodb (Gorenjska, Triglavske pravljice).  

Način vključevanja Primeri:  
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v NACIONALNE 

ZGODBE 

 ZELENA Slovenija: Logarska dolina 

Na nacionalni ravni se kažejo potencialno trženjsko zaniive zgodbe 

kot so: rudniška Slovenija, Slovenija za otroke (Pika Nogavička, 

Pravljični gozd), avtohtona Slovenija (Bicka in avtohtone obrti). 

 

 

7.2.5.2 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI DESTINACIJ 

znotraj Savinjsko-Šaleške regije 

 

7.2.5.2.1 Velenje 

 

 

Ime destinacije Velenje 

Zgodba 1 Pika Nogavička v Velenju 

Raven zgodbe Destinacijska  

Tipologija zgodbe Bajke, pripovedke in miti: zgodbe za otroke 

Prireditve 

Kratek opis zgodbe http://www.pikinfestival.si/ 

Tradicionalni otroški festival (od leta 1990). Doživetja v družbi 

knjižne junakinje – Pike Nogavičke. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Zgodba je znana mednarodno, prireditev dosega nacionalno raven 

poznavanja. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

 Da: izvirna zgodba Astrid Lindgren. 

 Pogojno: zgodba prireditve v Velenju.  

Zgodba – produkt  

 

Otroški festival. 

 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni konkretiziranih navedb. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da, a z omejitvijo: časovna omejenost prireditve; fokusiranost na 

družine z otroki.  

Predviden razvoj Ni navedb. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Da, a omejeno: povezave z drugimi otroškimi junaki v regiji  

(Pravljični gozd v Logarski dolini). 

PRIPOROČILO 

 

 

 Ustvariti trženjsko priredbo zgodbe in jo komunicirati: osmisliti 

povezanost Pike Nogavičke kot mednarodne otroške junakinje z 

Velenjem. Pripisati Piki Nogavički specifičnost Velenja. 

 S pomočjo zgodbe vzpostavljati Velenje kot mesto Pike 

Nogavičke tudi izven časa otroškega festivala (stalne možnosti 

za doživetja).     

 

http://www.pikinfestival.si/
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Ime destinacije Velenje 

Zgodba 2 Podzemna pustolovščina /Muzej premogovništva Slovenije 

Raven zgodbe Destinacijska  

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko dogajanje 

 Naravne danosti 

 Gospodarske oblike in ustvarjalnosti 

 Kulturna dediščina 

Kratek opis zgodbe V opuščenih premogovniških rovih jame Škale je urejen Muzej 

premogovništva Slovenije: podzemni svet doživetij s škratom 

Bergmandeljcem. V rudarskih oblačilih in z rudarsko malico spust po 

jašku, zgrajenem leta 1888. Raziskovanje podzemnih poti, 

multimedijska zgodba o začetkih premogovništva v Sloveniji, 

sodobna simulacija za podoživetje rudarske nesreče in 

razstreljevanja ter ogled današnjega načina kopanja premoga. 

Vožnja s podzemno železnico, malica v najgloblje ležeči jedilnici v 

Sloveniji. V zunanjem delu muzeja ogled rudarskega stanovanja, 

črne in bele garderobe, razstave o razvoju premogovništva, 

priložnostnih razstav umetnikov in spoznavanje zgodbe o skoku čez 

kožo – tradicionalnem sprejemu »zelencev« v rudarski stan. 

http://muzej.rlv.si 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Produkt je nacionalno znan, zgodba oziroma zgodbe, ki se s 

produktom povezujejo, so manj znane.  

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne (še). Ni strukturirana kot zgodba; je preplet zgodb okoli 

produkta.  

Zgodba – produkt  

 

 Obiski Muzeja premogovništva 

 Prireditev Skok čez kožo 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Da. Trgovina s spominki v muzeju. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da, a je potrebno strukturirati kot zgodbo; z dobro zastavljeno in 

ustrezno komunicirano zgodbo je morda mogoče preseči omejenost 

doživetij zgodbe na vodene oglede (prek zgodbe lahko dobijo nov 

pomen tudi »fizične otipljivosti« zgodbe zunaj rudniških jaškov). 

Predviden razvoj Ni navedb. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Da: 

 Možne povezave z drugimi rudniškimi zgodbami v regiji in prek 

njenih meja;  

 Medregijsko se ponuja npr. zgodba o rudniških škratih Slovenije 

(kako se razlikujejo med seboj?); 

 Premogovniška zgodba Velenja je lahko stičišče zgodb o 

premogovništvu v Sloveniji (napotila še v druge regije in 

obratno). 

PRIPOROČILO 

 

 

 Upovedati doživetje z zgodbo: ustvariti kratko, zgodbarsko 

strukturirano pritegnilo; eventualno kot premogovniška zgodba 

Slovenije. 

 Ustvarjena zgodba (lahko) ima potencial tudi za širšo zgodbo 

http://muzej.rlv.si/
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mesta Velenja: npr. povezave premogovniške zgodbe z zgodbo 

jezer v Velenju - omogočati premogovniška doživetja tudi izven 

premogovnika in izven vodenih ogledov.  

 Povezave z drugimi rudniškimi zgodbami v Sloveniji (Idrija, 

Velenje, Mežica).  

 

 

7.2.5.2.2 Solčava  

 

 

Ime destinacije Solčava 

Zgodba 1 Zgodba o bicki 

Raven zgodbe Destinacijska  

Tipologija zgodbe  Gospodarske oblike in ustvarjalnosti 

 Drugo: avtohtona pasma ovc 

Kratek opis zgodbe www.solcavsko.info    

Avtohtona pasma: jezersko-solčavska ovca. Izdelki in delavnice 

filcanja. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Omejeno. Zgodba ni razvidna prek temeljnih spletnih virov; ni 

izpostavljana; ni še strukturirana kot zgodba.  

Poznavanje zgodbe Šibko: doslej omejeno komuniciranje. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne (še).  

 

Zgodba – produkt  

 

 Izdelki in delavnice filcanja 

 Tudi npr: Festival ovčje volne Bicka 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Da. Izdelki iz filca. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da, a ustvariti oziroma izbrati zgodbo. Tematika ima potencial za 

ustvarjanje prepoznavne razlikovalnosti območja, razviti so že 

produkti, poenotene zgodbe (sodeč po virih) še ni. 

Predviden razvoj Ni navedb. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

 

Da, a je potrebno ustvariti zgodbo: 

 možne so npr. povezave s širšo ponudbo etnološko obarvanih 

delavnic na območju: povezave za trženje planin v regiji in prek 

regijskih meja; 

 tudi medregijska zgodba: Solčavsko (SAŠA) – Jezersko 

(Gorenjska). 

PRIPOROČILO  Najti/ustvariti zgodbo, ki prek Bicke (kot glavne junakinje) daje 

doživljajske in domišljijske spodbude za obisk območja.  

 Povezati zgodbo z izpostavljanjem naravnih danosti/posebnosti. 

 

 

 

http://www.solcavsko.info/
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Ime destinacije Logarska dolina 

Zgodba 2 Pot po Logarski: naravoslovno-etnografska pot 

Raven zgodbe Destinacijska  

Tipologija zgodbe  Naravne danosti 

 Gospodarske oblike in ustvarjalnosti 

 Kulturna dediščina 

Opomba: tudi Bajke, pripovedke, miti (Pravljični gozd) - obdelano v dodani 

posebni analizi. 

Kratek opis zgodbe Pot po Logarski je naravoslovno etnografska pot, ki vodi skozi 

kotičke ohranjene narave krajinskega parka: od začetka doline pri 

kašti do slapa Rinka (7 km).   

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Pot je znana, zgodbe še ni. 

 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ni (še) zgodba. Za sedaj je produkt – program, eventualno je 

preplet zgodb na poti. 

Zgodba – produkt   Individualni in vodeni ogledi 

 Animacijski programi 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Brezplačne brošure. Drugih konkretiziranih navedb ni. 

 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

 

Ni (še) zgodba.  

Predviden razvoj  Aplikacija za mobilne telefone 

 Video o poti 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Ni (še) zgodba. Po morebitnem oblikovanju zgodbe z jasnim jedrnim 

sporočilom, z dogajanjem, z zapletom – razpletom, junaki so 

povezave mogoče okoli izbrane tematike: npr. ob osredotočanju na 

zgodbo Olcarske bajte povezave z drugimi gozdarsko 

zaznamovanimi območji v regiji in izven nje. 

PRIPOROČILO 

 

 

Čeprav pot vključuje raznotere vidike narave in življenja na 

Solčavskem, je na ravni zgodbe smiselno izbrati glavno tematiko 

in eventualno z njo povezanega »junaka« pripovedi (npr. 

gozdarji nekoč in današnja skrb za ohranjena naravna bogastva) ali 

zgodbo, ki bodisi osmisli bodisi spodbudi domišljijo glede naravnega 

okolja, v katerem se obiskovalci nahajajo (npr. legenda o zmaju - 

lintverju kot prispodoba za »čudeže narave«).    

 

Ime destinacije Savinjsko Šaleška regija: Logarska dolina / Na razpotju 

Zgodba 3 PRAVLJIČNI GOZD  

Legenda o logarskem škratu, o zmaju Lintverju, idr. 

Raven zgodbe Destinacijska  

Tipologija zgodbe Bajke, pripovedke, miti 

 Zgodba v ozadju* 
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Kratek opis zgodbe Pravljični gozd: 35 pravljic - pravljičnih postaj, obogatenih 

z vizualno predstavitvijo (lesene hiške, lesene podobe junakov in 

različni predmeti, povezani z vsebino pravljice). Vsebina pravljice je 

tematsko povezana s senzorično oziroma motorično nalogo in z učno 

vsebino o gozdu, ki sta na voljo ob vsaki pravljični postaji. 

 

Na območju Logarske doline znane tudi zgodbe, kot sta:  

 Logarski škrat: škrat, ki nagaja pastirju v pastirski koči; 

Nekega dne se mu je škrat polulal v ogenj, ko si je pastir kuhal 

zajtrk. Pastir je škratu primazal zaušnico. To je škrata zelo 

bolelo in se zato ni mogel maščevati. Pastirja je vprašal, kako 

mu je ime, in ta je odgovoril »Sam«. Škrat je odšel in začel vpiti, 

da ga je udaril Sam. Drugi pa so mu rekli: »Če si se sam udaril, 

pa kar popihaj, bo že minilo.« 

 Zmaj Lintver: Petelin, ki dočaka sedmo leto, znese jajce, veliko 

kakor droben oreh. Če to jajce pade v vodo ali lužo ali 

kakršnokoli mokroto, se iz jajca izvali lintver (zmaj). Dobra 

gospodinja mora znati preprečiti takšno nesrečo, tako da 

poskrbi, da noben petelin ne učaka sedmega leta. Ob vhodu v 

Matkov kot je bilo nekdaj jezero. Malo više je skalnat grič - Ribča 

peč. V jezeru je živel lintver, ki so se ga ribiči silno bali. Lintver 

je začel kljuvati steno, ki je povezovala Klemenčo peč in Orlovec 

in tako zadrževala jezero. Ko je steno prekljuval, se je jezero 

zlilo po soteski in nastala je taka povodenj, da je voda segala do 

cerkvenega praga v vasi. Tu je pustila zibelko z otrokom. Ob 

razlivu jezera je macesen s sedmimi vrhovi ubil zmaja, njegove 

kosti so pozneje našli na Logarskih njivah. 

*Zgodbe omenjene v prejetem vprašalniku, a pozor: zgodbe niso razvidne iz prejetih 

gradiv; sestavljeno po drugih virih. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. Pravljični gozd. 

Poznavanje zgodbe Omejeno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Pogojno. Ni zgodba, je preplet zgodb v specifičnem produktu.  

Zgodba – produkt  Ogledi z animatorji. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Brezplačne brošure, drugih konkretiziranih navedb ni. 

 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da, a omejeno: usmerjeno na ciljne skupine otrok, šolske skupine, 

družine.  

Predviden razvoj  Aplikacija za mobilne telefone 

 Video o poti 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Da. Pravljični gozd že vključuje vrsto otroških junakov; možne 

povezave z drugimi lokacijami v regiji (in medregijsko), ki temeljijo 

na tovrstnih domišljijskih junakih – vključitev več regionalnih 

domišljijskih junakov tudi v pravljični gozd. Na ta način osmisliti 

umeščenost pravljičnega gozda prav na to območje. 
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PRIPOROČILO 

 

 

 Na osnovi zgodb iz Pravljičnega gozda ustvariti trženjsko zgodbo 

o doživetju (preplet različnih junakov v poenoteni enoviti zgodbi: 

zgodba zgodb);  

 Razmislek o povezavi z drugimi pravljičnimi, otroškimi zgodbami 

z območja: morda je Pravljični gozd potencialno stalno jedro, 

druge zgodbe motivacijske ekstenzije za dodatna pravljična 

doživetja na drugih lokacijah v regiji.   
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7.2.6 Savinjska regija – Dežela Celjska  

 

7.2.6.1 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI REGIJE – Dežele 

Celjske 

 

 

Ime regije Spodnjesavinjska regija  

Dežela Celjska 

Pohorje – Rogla, Zreče 

Znamka regije Med stoletne zgodbe dežele Celjske  

Naziv RDO RDO Dežela Celjska 

Katere občine 

pokriva regija 

Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, 

Prebold, Rogatec, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur, 

Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, 

Žalec 

 

Subregije: 

 Celjska: Celje, Dobrna, Laško, Štore, Vojnik. 

 Spodnjesavinjska:  Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, 

Žalec. 

 Dravinjska: Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče.  

 Obsotelje in Kozjansko: Dobje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška 

Slatina, Rogatec, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah. 

Pregled prejetih 

zgodb  

KROVNA ZGODBA:   

 Med stoletne zgodbe dežele Celjske 

ROGLA – ZREČE – POHORJE 

 Vsakdanjiki in prazniki Skomarjanov 

 Kovaški dan v Zrečah 

 Druženje s keltskim plemenom Serreti na Brinjevi gori – v 

razvoju  

 Okusi Rogle (Unior d.d.) 

ŽALEC 

 Doživetje hmelja 

Druge 

identificirane 

zgodbe 

Dostop do drugih zgodb RDO: 

http://www.dezela-celjska.si/  

 

Dodatni potencialno zgodbarski sklopi:  

 mikrolokacijske zgodbe zdravilišč na območju (Zreče, Dobrna, 

Laško, Podčetrtek, Rogaška Slatina), 

 zgodbe, ki se pojavljajo v projektih LAS Od Pohorja do Bohorja,  

 zgodbe Kozjanskega regijskega parka. 

 

Turistično še ne uporabljen potencial je Vitanje s še relativno novim 

Kulturnim središčem evropskih vesoljskih tehnologij. 

Analiza stanja – 

POVZETEK  

 

Nobena od prejetih zgodb še ni oblikovana kot zgodba s 

prepoznavnimi nosilci, junaki, zapleti, domišljijskimi komponentami. 

Večinoma gre za načrtovane preplete produktov pod izbranim 

http://www.dezela-celjska.si/
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(katere zgodbe 

obstajajo, kratka 

analiza primernosti) 

 

sloganom. 

Mikro zgodb je veliko, za oblikovanje nosilnih trženjskih zgodb pa je 

nujno izhajati iz kriterijev, kot sta zlasti fizična otipljivost 

konotacij zgodbe na območju ter časovna permanentnost (ne 

omejeno na čas prireditev, možnosti doživetij tudi izven 

napovedanih vodenih ogledov).  

Čeprav je zgodba Dežela Celjska opredeljena kot krovna zgodba 

regije, tudi prejete zgodbe kažejo na relativno samostojnost 

subdestinacij:  

 

 Celje - mesto Celjskih (grofov/knezov) 

 Žalec – mesto hmeljarjev 

 Zreče/Pohorje – območje, ki poudarja etnološko dediščino 

 

Podobno bi dokazovale tudi zgodbe s Kozjanskega ali zgodbe 

zdraviliških krajev ali občin v projektu Od Pohorja do Bohorja. 

Zato je smiseln razmislek: ali dejansko vzpostavljati krovno zgodbo 

(pre)velikega in raznorodnega območja ali krovno raven za celo 

regijo v snovanju krovne zgodbe opuščati.   

 

Če naj bo celotna regija združena pod zgodbo Dežela Celjska, 

je nujno oblikovanje poenotene, strnjene, trženjsko usmerjene 

zgodbe, ki s svojimi konotacijami omogoči tudi naveze na druge 

zgodbe območja. Navedba poimenovanja regije ali/in omembe 

oziroma osmišljanja navez s Celjskimi so potem nujne v vseh 

podrednih zgodbah. V tem primeru je priporočljivo oblikovati 

regionalno hierarhijo zgodb.    

 

Če ostanemo na ravni subregij, je vprašanje, ali gre za zgodbe 

zamejenih, manjših geografskih območij ali za tematske zgodbe. 

 

Kot nosilne zgodbe geografskih območij se na osnovi prejetega 

gradiva kažejo: 

 Spodnja Savinjska dolina: hmeljarstvo  

 Celjska kotlina: Celjski grofi oziroma knezi in njihovi gradovi   

 Pohorje-Dravinjska dolina: narava – gospodarske oblike  

 Obsotelje in Kozjansko: podeželje – zdravilišča 

 

Kot nosilne zgodbe tematskih področij se na osnovi prejetega 

gradiva kažejo: 

 Grajske zgodbe: za sedaj Celje, Laško, Tabor, Prebold (razmislek 

o možnostih povezovanja z drugimi gradovi – od Žovneka do 

Rogatca); 

 Etnološke zgodbe: Zreče-Pohorje, tudi Kozjansko;  

 »Zdrave« zgodbe: zdravilišča, energijske točke, Kneippovi parki, 

Kelti.   

 

Temeljna 

priporočila za 

Z vidika slovenskih turistov se zdi smiselno ohranjanje subdestinacij 

in zato oblikovanje več nosilnih zgodb. Z vidika tujih turistov je 

smiselno oblikovanje krovne zgodbe. Kompromis je regionalna 
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REGIJSKO ZGODBO 

 

hierarhija zgodb ter uporaba Dežele Celjske kot indosirane 

znamke. To pomeni, da se Dežela Celjska pojavlja tako kot 

samostojna zgodba, a tudi kot podpisna znamka vseh drugih zgodb, 

ki pa jih ne sme biti preveč (izbrati nosilne zgodbe le za jasno 

določljive subregije in izbrane večje tematike: primeri zgoraj).  

 

Možnosti 

MEDREGIJSKIH 

zgodb 

 

Navedeno pri posameznih analiziranih zgodbah (glej v 

nadaljevanju).  

 

Obstajajo tudi tematike za potencialne zgodbe, ki še niso oblikovane 

in ki ne bodo nosilne zgodbe območij, lahko pa se uveljavijo v 

medregijskih zgodbah, kot npr.:  

 Slovenija in nebo oziroma vesolje: zgodba Vitanja/KSEVT v 

povezavi z zgodbami Jurija Vege (osrednja Slovenija), bratov 

Rusjan, Pipistrela …   

Način vključevanja 

v NACIONALNE 

ZGODBE 

 

Primeri:  

 ZDRAVA Slovenija: zdraviliške zgodbe z območja.  

Zgodbe z območja se na nacionalni ravni kažejo tudi kot možen vir 

zgodbe o grajski Sloveniji.   

 

 

Ime destinacije DEŽELA CELJSKA 

Zgodba Med stoletne zgodbe dežele Celjske 

Raven zgodbe Krovna zgodba regije  

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko dogajanje 

 Naravne danosti 

 Kulturna dediščina 

 Prireditve 

 Kulinarika 

Kratek opis zgodbe Načrtovano skupno festivalsko dogajanje. V zgodbo bi bili vključeni 

Stari grad Celje, grad Komenda Polzela, grad Podsreda ter grad 

Tabor Laško, vsak s svojo zgodbo. Festival gradov bi potekal v 

poletni sezoni (vsak vikend dogajanje na enem gradu). Na Starem 

gradu Celje bi potekali že tradicionalni srednjeveški dnevi, na gradu 

Komenda bi priredili tradicionalno srednjeveško poroko in slavje, na 

gradu Podsreda bi zaradi naravnih danosti predstavili značilnosti 

srednjeveškega lova, taborov, iger, na gradu Tabor Laško, ki je že 

sedaj znan po kulinariki, pa dneve srednjeveških pojedin. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Ne oziroma je v razvoju. 

Poznavanje zgodbe  Zgodba o Celjskih: nacionalno  

 Zgodba o gradovih: omejeno/še šibko 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Pogojno. Ni (še) zgodba, je preplet načrtovanih produktov.  

Zgodba – produkt  Načrtovano: Festival gradov. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ne (še). 
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Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da, po oblikovanju zgodbe. 

 

Predviden razvoj Poglabljanje (obstoječe) ponudbe 4 gradov – njihova povezava v 

festivalsko dogajanje. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

 

Da, že v osnovi zastavljena kot zgodba, ki povezuje regijo: 

 Potencial tudi medregijski: če bo upovedana zgodba temeljila na 

zgodbah o Celjskih, ima potencial za povezave tudi z drugimi 

regijami, kjer so ostanki njihovih posestev;  

 Medregijsko povezljivost omogoča tudi vzpostavljanje regije kot 

tiste z največ ohranjenimi gradovi v Sloveniji – napotila na druga 

območja gradov v Sloveniji;    

PRIPOROČILO 

 

 

 Namesto posameznih zgodb vsakega od 4 gradov ustvariti 

strnjeno emocionalno zgodbo, ki zbuja domišljijo in ki skozi 

produkte nato omogoči doživljanje te zgodbe. Vplesti 

osmišljanje, zakaj je zgodba doma prav na tem območju – vidiki 

»fizične otipljivosti« zgodb tudi izven časa dogajanja 

načrtovanega festivala. 

 Če naj bo zgodba tudi krovna zgodba območja: v zgodbo vpletati 

specifične zanimivosti ali splošne vrednote, ki omogočijo naveze 

z drugimi zgodbami območja (npr. kako območje hmeljarstva 

povezati z območjem Celjskih?).       

 

 

7.2.6.2 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI DESTINACIJ 

znotraj regije Dežela Celjska 

 

7.2.6.2.1 Žalec 

 

 

Ime destinacije ŽALEC  

Zgodba Doživetje hmelja 

Raven zgodbe Destinacijska  

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko dogajanje 

 Naravne danosti 

 Gospodarske oblike in ustvarjalnosti 

 Kulturna dediščina 

 Prireditve 

 

Kratek opis zgodbe 

V poldrugem stoletju je hmelj preoblikoval izgled doline. Nastala so 

značilna polja hmeljišč, nekdaj s »štangami«, sedaj z žičnatimi 

nasadi hmelja. Sušilnice, visoke stavbe, kjer je hmelj sušilo skupaj 

več hmeljarjev, so sedaj del arhitekturne dediščine. Del dediščine so 

značilne jedi (kuhane murke in stročji fižol), pisana oblačila 

»obirovk« hmelja in podobno. Bistvo so zgodbe, ki so se »pisale« po 

napornemu delu – na likofu.  

 

Doživetje zgodbe se prične s prihodom gospodarja in gospodinje ter 

obiralk na hmeljišče, kjer hmelj raste še na »štangah«. Sledi 
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pozdravna dobrodošlica obiralkam, kaj kmalu pa se začno pogajanja 

o ceni škafa hmelja. Sledi podiranje »štang« hmelja z »mačkom«, 

obiranje, petje. Obran hmelj gospodar stehta in za obran škaf izroči 

denar – baleto. Obiskovalci se lahko pridružijo obiranju in izkusijo 

kako je obirati grenko rožo. Sledi povabilo na »obirovsko južino«, 

kjer se ob peti pesmi nadaljuje druženje. Zgodba je predstavljena 

tudi v knjigi Obiralka Micika ter na ogledih filma Zeleno zlato. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da oziroma v razvoju. 

Poznavanje zgodbe  Tematika hmeljarstva – nacionalno 

 Specifične zgodbe ponudbe – šibko/še ne 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da, kot doživetje na vodeni prireditvi; 

Ne še kot strnjena zgodba: za zdaj gre za preplet različnih 

hmeljarskih zgodb. 

Zgodba – produkt  

 

 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu  

 Prireditve Pričetek obiranja hmelja (okoli 15. avgusta) 

 Pohodu po hmeljski poti, rekreativno-etnološka prireditev vsako 

zadnjo soboto v avgustu. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Da: 

 Znamka piva Kukec – Savinjsko pivo; pivski kozarci, podstavki 

za kozarce, vrčki in drugi spominki Ekomuzeja hmeljarstva; 

keramika z motivi hmelja, magneti s podobo štangarja, hmelja; 

hmeljevi izdelki: žganje, čaj, blazinice; 

 Knjiga Obiralka Micika. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da, po oblikovanju trženjske zgodbe. 

 

 

Predviden razvoj  Več terminov prireditve: večkrat mesečno 

 Vključevanje lokalnih kmetij 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

 

Da: 

 Povezave s področji hmeljarskih tradicij v regiji (sušilnice na 

Vranskem, hmeljske sušilnice v Kaplji vasi: predvidene enote 

muzeja; stare hmeljske kmetije in Dnevi hmeljarjev v 

Braslovčah), s pivovarstvom (Laško).  

PRIPOROČILO 

 

 

 Za pritegnilno, poenoteno komuniciranje destinacije iz nabora 

obstoječih zgodb ali z novim spisanjem oblikovati zgodbo z 

osrednjim likom, zapletom, razpletom, čustvenim nabojem, 

zbujanjem domišljije. 

 Vsaj z implicitnimi konotacijami zgodbe ustvariti navezo 

hmeljarskih zgodb s krovno zgodbo Dežele Celjske (npr.: Kjer so 

nekoč gospodarili Celjski zdaj gospodarijo hmeljarji) ali 

hmeljarsko zgodbo zastaviti kot samostojno krovno zgodbo 

subdestinacije: Spodnje Savinjske doline.  

 

 

7.2.6.2.2 Rogla - Pohorje 

 

 

Ime destinacije ROGLA –POHORJE 
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Zgodba 1 Vsakdanjiki in prazniki Skomarjanov 

Raven zgodbe Lokalna oziroma ožja destinacijska zgodba 

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko dogajanje 

 Kulturna dediščina 

 Prireditve – programi 

Kratek opis zgodbe Zgodba o doživetjih vasice Skomarje: ogled več kot 300 let stare 

Ošlakove kovačije, skomarske hiše s črno kuhinjo, cerkve sv. 

Lamberta s prostorom za prikazovanje izdelovanja cokel in skodel 

(šiklnov) in zbirke Jurija Vodovnika, vaškega posebneža, godca in 

poeta, ki je živel v času Franceta Prešerna.  

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Ocena: lokalno, kontekstualno (obiskovalci prireditev, vodenih 

ogledov) 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

NE 

Ni zgodba, je preplet produktov. 

Zgodba – produkt  

 

 Vodeni ogledi in animatorstvo z likom Jurija Vodovnika ter prikaz 

izdelovanja cokel in skodel 

 Jaz mam en star znucan koš (redni literarni večeri) 

 Lepa nedelja na Skomarju (junij) 

 Dogodki ob 700-letnici prve pisne omembe Skomarja  

 Pohorska cokla – tekmovanje harmonikarjev v igranju na 

diatonično harmoniko (se ne izvaja na Skomarju)  

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Da: 

 Pohorska cokla v vseh velikostih 

 Knjige, pesmarice o Juriju Vodovniku 

 Brošura o Ošlakovi kovačiji 

 Magnetek kovača in Skomarske hiše 

 Knjiga o preteklih literarnih večerih v Skomarski hiši 

 Kulinarična ponudba: pohorska bunka, mošt, jelenova salama 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

 

Omejeno. Ni poenotena, strnjena zgodba. Program je omejen na 

posamezne ciljne skupine in na časovno zamejenost 

dogodkov/prireditev.  

Predviden razvoj 5 izletov na leto; prilagoditev vodenega ogleda različnim ciljnim 

skupinam. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

 

Ne: zgodba o značilnostih posamezne vasi. 

Pogojno: kakšna od zgodb o Juriju Vodovniku je eventualno lahko  

iztočnica za predstavitev načina življenja v širši regiji; zgodba o 

coklarstvu na Pohorju ima morda potencial za predstavitev 

specifične značilnosti območja. 

PRIPOROČILO 

 

 

Vsakdanjiki in prazniki Skomarjanov so zgodba mikrolokacije: 

preplet produktov, ki so na voljo v vasi v časovno zamejenih 

terminih. Uporabljati jo je mogoče kot mikro zgodbo. Za povezave z 

nosilnejšimi zgodbami območja jo je smiselno osredotočiti na eno od 

vpletenih podzgodb (npr. kovaštvo kot naveza z eno od zgodb 

Zreč).  
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Ime destinacije ROGLA –POHORJE 

Zgodba 2 Druženje s keltskim plemenom Serreti  

Raven zgodbe Destinacijska  

Tipologija zgodbe  Šege, navade, prazniki in keltski miti  

 Zgodovinsko dogajanje 

 Naravne danosti  

 Keltska kulturna dediščina 

Kratek opis zgodbe Brinjeva gora sodi med prve višinske naselbine. Kelti so se na 

Brinjevi gori naselili v začetku 1. stoletja pr.n.št. Arheološka 

izkopavanja v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja so odkrila 

številne antične najdbe, ki dokazujejo sledove preteklosti na Brinjevi 

gori. Za različne zaključene skupine, društva, delovne skupine; tudi 

sorodstvene skupine – družine in druge bi pripravili druženje s Kelti.  

Ali se zgodba že 

uporablja  

V razvoju/omejeno – gre za produkt enega ponudnika. 

Poznavanje zgodbe Zgodba še ni znana.  

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne (kot je sedaj predstavljena).  

 

Zgodba – produkt  

 

 Keltski pletež  

 Zdravilni obredi  

 Zdravilna mesta narave in staroselci  

 Delavnica za zdravje treh čaš 

 

Načrtovano:  

 Dogodki ob keltskih praznikih (noč čarovnic, zimski solsticij, 

večer sveč, spomladansko enakonočje, Beltane, poletni solsticij, 

Lammas, jesensko enakonočje) 

 Animacijski program Energija dreves 

 Predavanje o Keltih  

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Da: 

 Magnetek s podobo Keltinje 

 Brošura o izkopaninah na Brinjevi gori 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Pogojno: za sedaj še ni oblikovana kot zgodba.   

Predviden razvoj Ureditev energijskih poljan na Brinjevi gori. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

 

Pogojno. Odvisno od primarnih konotacij trženjske zgodbe (po 

njenem oblikovanju): eventualno kot paralelna oziroma 

komplementarna zgodba bližnjim zdraviliškim zgodbam o 

ohranjanju zdravja in dobrega počutja.  

PRIPOROČILO 

 

 

 Glede na ostale zgodbe območja usmeriti keltsko zgodbo bolj v 

sedanjost (znanje, zdravje, alternative) kot v zgodovinske (tudi 

mitološke) dokaze o Keltih na območju.  

 Oblikovati strnjeno zgodbo, a jo predvsem povezovati z drugimi 

zgodbami; keltska zgodba kot okrepitev drugih zgodb območja, 

manj kot samostojna zgodba. 
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7.2.6.2.3 Zreče - Pohorje 

 

 

Ime destinacije ZREČE – POHORJE  

Zgodba 1 Kovaški dan v Zrečah  

Raven zgodbe Destinacijska  

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko dogajanje 

 Gospodarske oblike in ustvarjalnosti 

 Kulturna dediščina 

 

Kratek opis zgodbe 

Kovaški dan v Zrečah je primarno poučna ekskurzija za osnovne 

šole (tehnični dan). Bistvo je doživeti, kako se je kovalo nekoč in kaj 

se je na območju sčasoma razvilo iz tega. Ogledati si je mogoče  

potek dela kovača v kovačiji v podjetju Unior in spoznati, kaj vse se 

lahko izdela v okviru umetnostnega kovaštva. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

 

Poznavanje zgodbe Lokalno, kontekstualno: zgodbo poznajo domačini in udeleženci 

ekskurzij. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne. 

Zgodba – produkt  

 

 Vodeni ogledi za skupine osnovnošolcev 

 Kovaški piknik na Rogli (druženje zaposlenih v Uniorju)  

 Pohorski lonec – kulinarika 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Da: 

 Magnetek v podobi kovača  

 CD ansambla Zreški kovači 

 Knjiga Kovaška pesem ob pohorskem potoku (zgodovina 

Ošlakove kovačije) 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Ne. Za sedaj ni zgodba, je produkt/preplet produktov, ki so 

usmerjeni na ožje ciljne skupine in na časovno zamejeno dogajanje.  

 

Predviden razvoj Izvesti 10 ekskurzij na leto.  

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Pogojno. Kot drugačna, na novo oblikovana zgodba o kovaštvu – v 

povezavi z drugimi oblikami gospodarskih oblik in ustvarjalnosti na 

Pohorju. 

PRIPOROČILO 

 

 

Obstoječe nastavke zgodbe uporabljati le kot (potencialno) zgodbo 

produkta; za turistične trženjske namene oblikovati zgodbo na 

novo: s širšimi konotacijami gospodarskih oblik in ustvarjalnosti na 

območju. 

 

 

 

Ime destinacije ZREČE – POHORJE  

Zgodba 2 Okusi Rogle / Unior d.d. 

Raven zgodbe Raven podjetja, vendar gre za širšo destinacijsko zgodbo, v kateri 

vidi podjetje potencial za navezavo za komuniciranje svoje ponudbe. 

Tipologija zgodbe  Kulinarika 
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 Kulturna dediščina 

Kratek opis zgodbe Zgodbo Okusi Rogle sestavljajo kulinarične poti Zreškega Pohorja in 

Dravinjske doline: Krušna, Gozdna, Vinsko-sadna pot, Poti zelišč, 

dišavnic in medu ter Pot po pohorskih pašnikih. Vsaka pot kombinira 

spoznavanje lokalnih naravnih in kulturnih znamenitosti ter ponudbe 

kulinaričnih dobrot. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne. Ni zgodba, je slogan za povezovanje različnih produktov.  

Zgodba – produkt  

 

 Praznik Pohorskega lonca na Rogli 

 Praznik goveje juhe v Termah Zreče 

 Gobarski praznik / Kuhanje gobjače  

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Knjiga Po kulinaričnih poteh Zreškega Pohorja in Dravinjske doline. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Ni (še) zgodba, je preplet produktov. 

Predviden razvoj Vključitev več gostinskih ponudnikov v pripravo jedi pod znamko 

»Okusi Rogle« (po enotnih recepturah z pretežno lokalnimi živili); 

izbor izdelkov – podeljevanje certifikatov (pravilnik).  

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Ni (še) zgodba. Tematsko je zastavljena kot potencialna zgodba, ki 

lahko povezuje različnost turistične ponudbe na širšem območju. 

PRIPOROČILO 

 

 

 Oblikovati pritegnilno zgodbo z »glavnim junakom« - npr. 

pohorskim loncem.  

 Glede na ponudbo, ki jo zgodba povezuje, ustvariti zgodbo, ki 

poveže naravne danosti in etnološko dediščino v emocionalno 

doživetje.  

 Eventualno vzpostaviti tako oblikovano zgodbo kot nosilno 

zgodbo območja Pohorje – Dravinjska dolina.    
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7.2.7 Osrednjeslovenska regija- Regija Osrednja Slovenija  

 

 

7.2.7.1 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI REGIJE – Osrednja 

Slovenija 

 

 

Ime regije Regija Osrednja Slovenija 

Znamka regije Ljubljana – Regija Osrednja Slovenija 

Naziv RDO RDO Osrednja Slovenija  

Katere občine 

pokriva regija 

Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri 

Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, 

Komenda, Litija, Ljubljana, Logatec, Log-Dragomer, Lukovica, 

Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, 

Velike Lašče, Vodice, Vrhnika 

Pregled prejetih 

zgodb  

LJUBLJANA: 

 Ljubljanski zmaj – simbol mesta  

 Urška in povodni mož  

 Zgodba, povezana z uro na Lutkovnem gledališču v Ljubljani: 

Martin Krpan  

KAMNIK: 

 Okusi Kamnika 

 Pastirsko naselje na Veliki planini 

 Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine 

OBMOČJE SRCA SLOVENIJE 

 GEOSS – Srce Slovenije 

Druge 

identificirane 

zgodbe 

Pri zgodbah o Ljubljani je primerno dodati tudi zgodbo o arhitektu 

Plečniku, ki se že izvaja. Za nekatere občine in kraje v Osrednji 

Sloveniji je na voljo brošura »Pripovedi, miti in legende iz krajev 

Osrednjeslovenske regije, ki prinaša nekatere legende in pripovedi 

(izdal Turizem Ljubljana, Ljubljana 2013, v okviru regijskih 

aktivnosti).  

Analiza stanja – 

POVZETEK  

 

Na regijski ravni (še) ni zgodbe (oziroma zgodb). Najbolj trdni 

zgodbi imata Ljubljana in Kamnik. Menimo, da je za regijo primerno 

načrtovati dve zgodbi: 

 Ljubljanska(e) zgodba(e); 

 Zgodba, ki bo povezovala ostale kraje v Osrednji Sloveniji. 

Temeljna 

priporočila za 

REGIJSKO ZGODBO 

 

Vsebina ljubljanske zgodbe je zgodba o ljubljanskem zmaju. Kot 

izhodišče za zgodbo regije Osrednja Slovenija pa je v temeljni 

značilnosti tega dela Slovenije, t.j. stičišče Alp, Mediterana in 

Panonske nižine, predvsem v kulturnem stičišču, ki je 

zgodovinsko in sodobno pogojeno. Navsezadnje je to tudi 

temeljna značilnost ljubljanske baročne arhitekture in še česa. Na 

tej osnovi bi lahko oblikovali zgodbo, ki bi zajemala svojo snov iz 

zgodovinskega ali tudi sodobnega razvoja. Kot primer takega 

oblikovanja regijske zgodbe, izvirajoče iz navedene temeljne 

značilnosti Osrednje Slovenije, je npr. lani oblikovana zgodba o torti 
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Ljubljana.  

OPOMBA: potencial za zgodbo območja Osrednje Slovenije (poleg 

Ljubljane) predstavlja tudi pilotni projekt oblikovanja zgodbe za 

območje Srce Slovenije – glej poglavje 14. 

Možnosti 

MEDREGIJSKIH 

zgodb 

Ljubljanski zmaj se povezuje z zgodbo o zmaju v Postojnski jami, 

mogoča navezava tudi na zgodbo o lintverju na Solčavskem idr.  

Način vključevanja 

v NACIONALNE 

ZGODBE 

 

Primeri: 

 ZDRAVA: Jagodne in sadne nedelje na Jančah, ponudba jedi in 

biološka pridelava živil na kmetijah; 

 ZELENA: Gozdovi, travniki in pašniki Osrednje Slovenije; 

 AKTIVNA: Rekreacija v naravnem okolju, ki je že korak iz 

Ljubljane. 

Opozorilo: to še niso zgodbe – so zgolj (potencialni) turistični  

produkti. 

 

Pomembno: Ljubljana je v nacionalno raven zgodb vključena kot 

glavno mesto ter kot stičišče urbane ustvarjalnosti in središče, ki 

povezuje slovenske različnosti. 

 

 

7.2.7.2 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI DESTINACIJ 

znotraj regije Osrednja Slovenija 

 

7.2.7.2.1 Ljubljana 

 

 

Ime destinacije Ljubljana  

Zgodba 1 Zgodba o ljubljanskem zmaju 

Raven zgodbe Krovna destinacijska zgodba 

Tipologija zgodbe Bajke, pripovedke, miti  

 

Kratek opis zgodbe 

O ljubljanskem zmaju sta dve zgodbi: prva govori o Argonavtih in 

Jazonu. Slednji je ubil strašnega zmaja, ki je domoval v jezeru ob 

današnji Ljubljani. Druga zgodba je povezana z likom sv. Jurija, 

sicer mestnega zavetnika Ljubljane, ki je ubil strašnega zmaja – 

seveda prispodobo vsega zla, torej hudiča. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. Prva zgodba je v zadnjih letih močno vpeta v aktivnosti Turizma 

Ljubljana, zgodba je tudi močno vizualizirana skozi zelo prisotno 

maskoto zmajčka (ki se je v letu 2012 celo uvrstil na mednarodno 

lestvico EuroSporta med najboljših 10 maskot).   

Poznavanje zgodbe Poznavanje zgodbe je izrazito močno pri tujih turistih kot pri 

prebivalcih Ljubljane.  

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da, zgodbi ustrezata kriterijem in imata prepoznavne junake, 

zaplete, zbujata domišljijo. 

Zgodba – produkt  

 

 Zmajev karneval 

*Opomba: zmaj je tudi »fizično« prisoten: Zmajski most; kapela sv. 
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Jurija na Ljubljanskem gradu; grb mesta; turistična ladja z zmajem; 

maskota; motiv na embalažah, številni spominki. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Da. Cela paleta različnih spominkov (majice, kape, skodelice, 

kozarci, pijače »Zmajeve solze«, sestavljanke, magneti, obeski za 

ključe, voščene barvice…). 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. 

Predviden razvoj 

 

 

 Načrtovano: vključitev v mednarodni projekt kulturnih poti na 

temo zmajev;  

 Razvoj doživetij v povezavi z zgodbo. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

Možnost povezave z drugimi zmajskimi zgodbami v Sloveniji. 

PRIPOROČILO Če je zmajska zgodba krovna zgodba destinacije, priporočamo 

razmislek, kako z njo povezati druge mestne zgodbe (Plečnik 

(mitološki motivi), Urška in povodni mož (mitološki liki) ipd. 

 

 

Ime destinacije Ljubljana  

Zgodba 2 Martin Krpan 

Raven zgodbe Destinacijska zgodba 

Tipologija zgodbe Bajke, pripovedke, miti  

Kratek opis zgodbe Zgodba o Martinu Krpanu, ki je tihotapsko tovoril sol. Na Dunaju je 

premagal turškega silaka Brdavsa, zato mu je cesar podpisal patent 

o prosti trgovini s soljo. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

 

Da, a omejeno. Uporablja se kot pripoved ob ogledu ure na 

Lutkovnem gledališču, iz katere vsako uro pride na plan figura 

Martina Krpana. 

Poznavanje zgodbe  Nacionalno, saj je Levstikova povest obvezno branje v šolah. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da. 

Zgodba – produkt  Razen skulpture v uri na Lutkovnem gledališču ni produkta. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Ne. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Ne za Ljubljano. 

Predviden razvoj Ni podatkov oziroma ni predvidenega razvoja. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

Možnost povezave z zgodbami drugih junakov in posebnežev (npr. 

Peter Klepec). 

PRIPOROČILO 

 

Priporočamo, da ostane zgodba mikrolokacije oziroma da Ljubljana 

Krpanove zgodbe ne razvija, saj je ta zgodba umeščena v drugo 

regijo. 
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Ime destinacije Ljubljana  

Zgodba 3 Urška in povodni mož 

Raven zgodbe Destinacijska zgodba 

Tipologija zgodbe Bajke, pripovedke, miti  

 

Kratek opis zgodbe 

Zgodba o lepi Ljubljančanki Urški, ki jo je povodni mož med plesom 

zapeljal v globine Ljubljanice, kjer naj bi mu rodila otroke. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. Uporablja se kot pripoved, a (razen prireditve ob koncu 

očiščevalne akcije) ni materializirana in naravnana doživljajsko. 

Poznavanje zgodbe  Krajevno in nacionalno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da. 

Zgodba – produkt  

 

Ni produkta, razen vodnjaka na Gospodarskem razstavišču, ki je bil 

postavljen za kongres jugoslovanske komunistične partije. Vendar je 

ta del Ljubljane izvzet iz ogledov mesta. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Ne. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Ne.  

Predviden razvoj Ni podatkov oziroma ni predvidenega razvoja. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

Ne, ker je značilno ljubljanska.  

PRIPOROČILO Priporočamo, da v Ljubljani razmislijo o postavitvi vodnjaka 

(spomenika) z motivom Urške in povodnega moža, vendar v 

»avtentičnem« okolju zgodbe, t.j. v stari Ljubljani. Potem lahko to 

postane opredmeteno izhodišče za destinacijsko zgodbo. 

 

 

7.2.7.2.2 Kamnik  

 

 

Ime destinacije Kamnik  

Zgodba 1 Okusi Kamnika 

Raven zgodbe Destinacijska zgodba  

Tipologija zgodbe Kulinarika 

Kratek opis zgodbe Zgodba govori o temeljnih razpoznavnih značilnosti kulinarične 

kulture kamniške občine. V bistvu je vsaka od izbranih jedi 

povezana s svojo zgodbo in vsaka posega na drugo področje 

vsakdanjikov in praznikov v Kamniku v različnih obdobjih 

zgodovinskega razvoja in sodobnosti.  

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da, vendar je v začetni fazi razvoja. 

Poznavanje zgodbe  Za poznavanje zgodb, povezanih z izbranimi reprezentativnimi 

jedmi, je ustrezno poskrbljeno. Šibko: zgodba se uporablja šele od 
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leta 2013. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne. Ni (še) zgodba, je nabor podzgodb, ni oblikovana kot poenotena 

zgodba, čeprav so posamezne podzgodbe upovedane na zgodbarski 

način. 

Zgodba – produkt  

 

 Ponudba pri različnih kamniških gostincih (za sedaj vključenih 

14) 

 Prodajna ponudba lokalnih proizvajalcev po celi Sloveniji (Eta) 

 Ponudba na prireditvah 

 Vodeni ogledi in izleti 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Da/realizirano in v razvoju (npr. kamniška gorčica in ženof, rušovc, 

trnič, predpasnik, lesena deska). 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. Od leta 2013 se posamezne jedi pod znamko Okusi Kamnika že 

tržijo, seveda skupaj z njihovimi zgodbami. Ob koncu leta 2013 je 

bila tudi izdana brošura o teh jedeh. Posebna pozornost je 

namenjena proizvodnji in trženju sira »trniča« z Velike planine, ki 

sooblikuje ljubezensko zgodbo in povezuje Kamnik kot srednjeveško 

mestece z Veliko planino (in ima potencial krovne zgodbe). 

Predviden razvoj 

 

Blagovna znamka Okusi Kamnika je vzpostavljena, potrebno bo 

razviti tematske turistične programe. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

Povezanost z nekaterimi podobnimi jedmi in pijačami (npr. rušovc, 

tuhinjska fila, gamsova juha) drugod po Sloveniji, zlasti v alpskem 

prostoru.  

PRIPOROČILO 

 

 

Okusi Kamnika so dovolj široko izhodišče za krovno zgodbo s 

trničem kot glavnim junakom. Seveda pa se morajo obstoječe pod-

zgodbe povezati v zaključeno celoto, ki vključuje vse temeljne 

vsebine teh podzgodb: Veliko planino, življenje kamniških 

purgarjev, obdobje cesarstva, termalno zdravilišče, vasi v kamniški 

občini, samostan in njegove zgodbe v Mekinjah itn. Pripravlja se 

povezava podzgodb in bodoče krovne zgodbe tudi s prireditvami, 

med katerimi ni videti možnosti za srednjeveški Kamnik, saj njegovo 

okolje ne omogoča takih vsebin.  

 

 

7.2.7.2.3 Srce Slovenije  

 

 

Ime destinacije Srce Slovenije 

Zgodba 1 GEOSS – Srce Slovenije 

Raven zgodbe Krovna destinacijska zgodba 

Tipologija zgodbe Drugo: izmerjeno središče države. 

Kratek opis zgodbe Geometrično središče Slovenije je bilo izmerjeno leta 1981, 

naslednje leto so ga uredili in izročili javnosti. Poleg geometričnega 

središča države govori zgodba tudi o stičišču vseh prebivalcev 

Slovenije ter ponazarja večstoletna prizadevanja prednikov za 

obstoj in razvoj. V okvire tega središča vključujejo še pripovedi in 

oglede Vač s situlo, geološkimi posebnostmi, alejo ljubiteljske 

ustvarjalnosti na prazgodovinskih tleh, božjim grobom na Vačah in 
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arheološko potjo Vače.  

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

 

Poznavanje zgodbe  MOČNO: Lokalno/nacionalno, turistično (še) ne. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne (še).  

Zgodba – produkt 

 

 Vzpostavljena infrastruktura 

 Arheološka pot Vače 

 Pustolovski park Geoss 

 Prireditve 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

 Da, a vsebinsko skromno.  

 Različni vodiči po območju, spominki. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da, ima trženjski potencial, vendar mora biti v prvi vrsti bolj 

»materializirana«.  

Predviden razvoj 

 

 

 Nadgradnja spominkov z vključitvijo lokalnih izdelovalcev 

 Dopolnjevanje programov 

 Povezave s TIC Ljubljana 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

Da. Zgodbo je treba razumeti kot zgodbo »vseh prebivalcev 

Slovenije«, kar pomeni, da lahko seže tudi na krovno raven. Tudi 

zato je bila ta zgodba izbrana kot pilotna zgodba (in je predstavljena 

v poglavju 14). 

PRIPOROČILO  Na ravni zgodbe: priporočamo oblikovanje poenotene zgodbe z 

jasnim fokusiranjem na eno od tematik, ki so naštete v opisu 

zgodbe, na način jasnega jedra zgodbe.  

 Na ravni trženjske zgodbe: razmislek o povezavah zgodbe 

Geossa z drugimi zgodbami območja. Na temeljni ravni to 

povezavo omogoča že poimenovanje Srce Slovenije, a 

priporočamo tudi zgodbarsko nadgradnjo, kot nadaljevanje 

osnovne zgodbe.  

 Ker gre za zgodbo, ki je izrazito zastavljena kot zgodba vseh 

prebivalcev Slovenije, je razmisliti tudi o povezavah te 

destinacijske zgodbe neposredno s krovno zgodbo Slovenije (I 

feel Slovenia ter zgodbe, ki bodo še razvite v okviru projekta). 

Povezave se gradijo tako od zgoraj navzdol kot tudi (zelo 

pomembno!) od spodaj navzgor (z vzpostavljanjem navezav na 

krovno zgodbo, njene identitete in sporočila). 

 Na ravni ureditve okolja, o katerem govori zgodba: likovno 

estetska oziroma oblikovalsko arhitekturna ureditev. 
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7.2.8 Goriška regija – Smaragdna pot   

 

7.2.8.1 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI REGIJE –Goriška 

regija, Smaragdna pot  

 

 

Ime regije Goriška regija – Smaragdna pot 

Znamka regije Smaragdna pot 

Naziv RDO RDO Smaragdna pot 

Katere občine 

pokriva regija 

Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, 

Miren – Kostanjevica, Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Šempeter – 

Vrtojba, Tolmin, Vipava 

Pregled prejetih 

zgodb  

TOLMIN, KOBARID IN BOVEC – kot krovna regijska zgodba: 

 Zgodbe Soče 

IDRIJA 

 Idrija kot rudarsko mesto 

 Zgodba o odkritju živega srebra (legenda o Škafarju) 

 Zgodba, kako se je v Idriji začela industrijska revolucija (ne v 

Angliji) 

 Zgodba o uspešnem prestrukturiranju gospodarstva (po zaprtju 

rudnika sta se v Idriji razvili dve mednarodni korporaciji, ki 

imata danes globalni pomen, socialnih posledic za občane ni bilo) 

 Zgodba o Napoleonovi ljubici, Pasji grofici 

 Zgodba o tihotapcih 

BOVEC: 

 Wca z Bca (ovca iz Bovca) 

BRDA: 

 Martinovo – blagoslov vina 

 Krčnik – hudičevo brezno 

 Sv. Križ – romarska cerkvica 

Druge 

identificirane 

zgodbe 

Bolnišnica Franja. 

Analiza stanja – 

POVZETEK  

 

Območje doline reke Soče opredeljujejo zgodbe, povezane z reko. 

Idrijsko izhaja iz številnih zgodb, povezanih z rudnikom. Zgodba 

idrijskega rudnika je zato nosilna zgodba te subregije, ki se ji 

pridružuje še Cerkljansko z zgodbo izredne humane razsežnosti. 

Torej imamo opraviti z različnimi vsebinami, ki jih povezujejo tri 

reke (Soča, Idrijca, Vipava), vendar je treba prav zaradi različnih 

vsebin razmisliti o subregijski hierarhiji zgodb. Na območje Soške 

doline se navezujejo tudi Brda, ki imajo lastne zgodbe z 

vinogradniškimi in vinarskimi vsebinami. Podobno velja tudi za 

Vipavsko dolino.  

Temeljna 

priporočila za 

REGIJSKO ZGODBO 

 

Glede na obseg Goriške regije (vključuje tudi Vipavsko dolino in 

Idrijsko-Cerkljansko), so zgodbe Soče manj primerne za krovno 

zgodbo, saj ne pokrivajo celotnega območja regije. Poleg tega se 

območje Goriškega tudi po drugih vsebinskih, kulturno zgodovinskih 

in geografskih sestavinah razlikuje od Idrijsko-Cerkljanskega in 

Vipavske doline. Edino kar jih povezuje, so tri reke, ki se tudi zlijejo 
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v skupno pot do morja. Zato je mogoče:  

 Zgodbo po nazivu in vsebinah razširiti na Zgodbe Soče, Vipave in 

Idrijce. Vse reke imajo prispodobno smaragdni značaj, torej ne 

gre le za njihove barve (!). Zgodbo lahko poistovetimo tudi s 

Smaragdno potjo, saj oznaka te poti lahko pokriva vse tri reke. 

S tako zasnovano zgodbo je priporočljivo smiselno povezati vse 

destinacijske zgodbe, ki sooblikujejo zgodbo RDO Smaragdna 

pot;  

 Vprašanje enovite zgodbe regije tudi na osnovi prejetih zgodb.  

Regija bi tako delovala s štirimi temeljnimi zgodbami subregij: 

Posočje ohrani Zgodbo Soče kot svojo krovno zgodbo, Idrijsko- 

Cerkljansko vzpostavi vzporedno lastno krovno zgodbo, ki izhaja 

iz zgodb o idrijskem premogovniku in bolnišnici Franji, pra tudi 

Goriška subregija (še posebej Griška Brda) in Vipavska dolina pa 

ima prav tako veliko motivov za svojo zgodbo (npr. Carlo 

Goldoni, vipavska kulinarika, vina idr.).    

Predlog o oblikovanju smiselnih hierarhij zgodb velja tudi za 

subregije.  

 

Možnosti 

MEDREGIJSKIH 

zgodb 

 

 Zgodba Soče (Idrijce in Vipave) lahko sooblikuje medregijsko 

zgodbo o najpomembnejših slovenskih rekah.  

 Vojne zgodbe (Soška fronta, bolnišnica Franja) so lahko 

medregijsko povezane z zgodbami drugih krajev z vojnimi 

tematikami (Baza 20, partizanske tiskarne idr.). 

 Idrijska rudniška zgodba je lahko del drugih rudniških zgodb v 

Sloveniji.  

Način vključevanja 

v NACIONALNE 

ZGODBE 

Vključitev zgodb Soče, Vipave in Idrijce v nacionalne zgodbe je 

neposredna. Motiv rek in voda je namreč eden temeljnih motivov 

(turistične) razpoznavnosti Slovenije. 

 

 

7.2.8.2 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI DESTINACIJ 

znotraj regije Smaragdna pot  

 

7.2.8.2.1 Tolmin, Kobarid, Bovec 

 

 

Pojasnilo: Vse tri destinacije so skupaj oddale Zgodbe Soče kot krovno zgodbo regije (v 

nadaljevanju pa še Bovec posebej Wca z Bca). 

 

7.2.8.2.2 Bovec 

 

Ime destinacije Bovec 

Zgodba 1 Wca z Bca (Ovca z Bovca) 

Raven zgodbe Krajevna po nazivu, po vsebini tudi regionalna 

Tipologija zgodbe  Gospodarske oblike in ustvarjalnosti 

 Naravne danosti 

 Kulinarika 
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Kratek opis zgodbe Wca z Bca je tudi formalno zaščitena znamka, ki pa kot projekt ni 

popolnoma zaživela. Bovška ovca je avtohtona vrsta ovce. Z njo je 

povezano kmečko življenje, kulturna dediščina, pridelava priznanega 

bovškega sira, izdelki iz ovčje volne, življenje na planinah, 

jagnjetina v kulinariki. Ovce se še vedno pasejo na pašnikih na 

Bovškem. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

V začetni fazi vzpostavljanja znamke, ne še na način zgodbe. 

Poznavanje zgodbe  Omejeno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da, po oblikovanju zgodbe.  

Zgodba – produkt  

 

Zgodba se povezuje s številnimi produkti (pletenine, sir in drugi 

mlečni izdelki). Vključena je posredno v nekatere prireditve.  

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Zgodba se je začela razvijati najprej v okvirih spominkarske 

ponudbe. Do sedaj predvsem na področjih pletenin ter sira in drugih 

mlečnih izdelkov.  

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da, zgodba je primerna za trženje. 

Predviden razvoj 

 

 

Razvoj zgodbe bi v prihodnje lahko potekal v smeri različnih 

turističnih področij. Ovca iz Bovca lahko postane rdeča nit vseh 

lokalnih turističnih produktov. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

Da. Npr. na področju gastronomije. Menimo tudi, da se zgodba v 

izhodišču zelo približuje zgodbi Solčavskega o ovci Bicki, zato 

svetujemo sodelovanje z njenimi načrtovalci ter izmenjavo izkušenj. 

PRIPOROČILO 

 

 

Svetujemo čimprejšnjo in kar najbolj optimalno (v vsebinskem 

smislu) postavitev zgodbe o ovci z Bovca, z vključitvijo vseh njenih 

pojavnosti. Nujna je vključitev v krovno zgodbo o dolini Soče. 

 

 

7.2.8.2.3 Brda 

 

Ime destinacije Brda oziroma Goriška brda 

Zgodba 1 - 3 1. Martinovo – blagoslov vina 

2. Krčnik – hudičevo brezno 

3. Sv. Križ – romarska cerkvica 

Raven zgodbe Krajevna. Martinovo je tudi subregionalna zgodba, če razumemo 

Goriška brda in Brda v celoti kot subdestinacijo/subregijo. 

Tipologija zgodbe  Legende, bajke, pripovedke 

 Kulturna dediščina 

 Naravne danosti 

Kratek opis zgodbe Martinovo je osrednje praznovanje, povezano z vinom in vinsko 

kulturo v vasi Šmartno. Je značilna prireditvena lepljenka, ki jo 

sestavljajo vinske pokušine, kulinarika, predavanja, kulturni 

programi idr.  
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Krčnik je lokalna naravna posebnost, povezana z lokalnimi 

predstavami in verovanji, kar je obseženo v razlagalni pripovedi. 

Predstavlja ga približno 5 metrov dolg in dober meter debel kamniti 

most, ki se dviga nad koritom potoka Kožbanjščka. Pod tem mostom 

sta se zagozdili dve poleni v obliki križa in to so si ljudje razlagali 

kot napoved hudih časov. O Krčniku govori še ena zgodba in sicer o 

veliki podzemni jami, iz katere odteka voda v reko Idrijo. Vanjo naj 

bi padla volovska vprega kmeta iz Kožbane, ki je tod vlačil 

hlodovino. Čez nekaj dni se je ta vprega prikazala v reki Idriji pri 

Golem Brdu. Nad reko v vasi Golo Brdo je cerkev Device Marije na 

jezeru. Če se za oltarjem dvigne kamnita talna plošča, se namreč 

sliši šumenje vode.  

 

Gotska cerkev sv. Križa je kulturni spomenik in stoletja pomembna 

medregionalna romarska pot (povezan s Sveto Goro in Višarjami), ki 

je tako kot večina drugih kulturnih spomenikov oziroma cerkva 

povezan z lokalnimi izročili in bivanjem grofov Coroninijev v gradu 

na Kojskem. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

 

Omejeno oziroma v razvoju. Izbrane primere ne moremo označiti 

kot zgodbe, saj je tudi njihovo pripovedno gradivo le delno 

uporabljivo kot aplikacija za turizem in se lahko le pripoveduje, kar 

je najbolj primerno.  

Poznavanje zgodbe Lokalno.  

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne. 

Zgodba – produkt  

 

Razen martinovega, ki je regionalni ritual, so vsebine zgodb manj 

primerne za ustvarjanje produktov. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Ni navedb. Najbolj razširjeni spominek Brd so vina. 

 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Niso zgodbe. 

Predviden razvoj  Izobraževanje turističnih vodičev 

 Razvoj produktov 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

Omejeno, razen martinovanj in dela Brd v sosednji Italiji in 

povezanostjo z drugimi romarskimi središči (npr. Sveta Gora, 

Višarje). 

PRIPOROČILO 

 

 

Menimo, da imajo Brda eno samo, a še kako močno in razvejano 

zgodbo, ki se ji reče BRIŠKA VINA. Del te zgodbe je tudi 

martinovanje. Zato svetujemo, da se za Brda oblikuje destinacijska 

zgodba iz navedenega izhodišča. Ta zgodba omogoča celovito 

obravnavanje regije, torej tudi dela Brd v sosednji Italiji. Oblikovati 

je potrebno strnjeno zgodbo z vsemi potrebnimi sestavinami. 

 

7.2.8.2.3 Idrija 
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Ime destinacije Idrija 

Zgodba 1 - 6  1. Idrija kot rudarsko mesto 

2. Zgodba o škafarju 

3. Zgodba o nastanku industrijske revolucije v Idriji in ne v 

Angliji 

4. Zgodba o uspešnem prestrukturiranju gospodarstva v 

Idriji 

5. Zgodba o pasji grofici – Napoleonovo ljubici 

6. Zgodba o tihotapcih 

Raven zgodbe Ad 1. Krajevna zgodba in mednarodna zgodba 

Ad 2. Krajevna krovna zgodba 

Ad 3. Zgodovinsko primerjalna zgodba 

Ad 4. Krajevna zgodba o gospodarskem razvoju po zaprtju rudnika 

Ad 5. Krajevna in mednarodna ljubezenska zgodba 

Ad 6. Krajevna in regionalna zgodba, ki je odmev zgodovinskega 

dogajanja 

Tipologija zgodbe  Zgodovinsko dogajanje 

 Gospodarske oblike in ustvarjalnosti 

 Naravne danosti 

Kratek opis zgodbe Opisi zgodb so razvidni v vprašalniku in jih lahko strnimo v 2 

skupini: 

 Zgodovinsko dogajanje in gospodarski razvoj 

 Legende, pripovedi 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe  Močno: lokalno, zgodba o rudniku nacionalno in mednarodno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da. Škafar, pasja grofica, tihotapci in Idrija kot rudarsko mesto so 

že zgodbe. 

Zgodba – produkt  

 

V vprašalniku ni navedb, vendar Idrija ima razvite produkte s 

področja predstavljanja naravne, kulturne in tehniške dediščine, 

prireditve, pomembni so tudi produkti krajevne in regionalne 

gastronomije. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Ni navedb. Ocena: Delno. Ko se bo oblikovala trdna temeljna 

destinacijska zgodba, bodo možne številne aplikacije na 

spominkarskem področju. 

Ali je zgodba                         

primerna za 

trženje?                                                       

Da. 

 

Predviden razvoj Ni opredeljen. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

Da. Rudniške, rudarske in premogovniške tematike po različnih 

slovenskih regijah in v zvezi z rudniki živega srebra v svetu (npr. 

Almaden idr.).  

PRIPOROČILO 

 

 

Poslane zgodbe oziroma pripovedi so v bistvu nizanje zgodovinskih 

dejstev, ki pa so vsa povezana z rudnikom živega srebra v Idriji, 

njegovimi začetki, vrhunci in koncem. Vključujejo tako tehniško, 

kulturno in naravno dediščino kot tudi sodobnost. Za Idrijo torej 

svetujemo eno samo destinacijsko zgodbo, ki bo vključevala poslane 

vsebine, junake, prizorišča, dogajanja idr. Ustvariti poenoteno 
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kratko zgodbo z osrednjo rudniško tematiko, ki se bo dosledno 

uporabljala za turistične komunikacije Idrije.  
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7.2.9 Jugovzhodna Slovenija – Dolenjska Bela Krajina Kočevsko-

Ribniška 

 

7.2.9.1 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI REGIJE 

Jugovzhodna Slovenija   

 

 

Ime regije Jugovzhodna Slovenija 

Znamka regije Dolenjska Bela Krajina Kočevsko-Ribniška 

Naziv RDO RDO Dolenjska Bela Krajina Kočevsko-Ribniška 

Katere občine 

pokriva regija 

Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, 

Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, 

Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, 

Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk 

Pregled prejetih 

zgodb  

RDO nima krovne zgodbe.  

 

Na ravni destinacij so bile posredovane zgodbe: 

  

DOLENJSKE TOPLICE: 

 Legenda o hudičevem turnu 

 Legenda o odkritju termalnih vrelcev 

KOMPAS NOVO MESTO 

 Turizem v zidanicah (zgodba »O zidanicah, vinu in salamah«) 

 Po poteh dediščine (zgodba »Od cvetočega Halštata do 

srednjeveških gradov, cerkva in samostanov«)  

DESTINACIJA KOLPA   

 Kolpa – dotakni se zgodbe 

DESTINACIJA BUČKA 

 Z Bučkom na Bučki 

DESTINACIJA ŠENTRUPERT 

 Dežela kozolcev 

Druge 

identificirane 

zgodbe 

 Kočevski pragozd 

 Medvedi 

 Suha roba 

 Mokronožci 

 Zgodba o imenu Mirna peč 

 Vurmoharji v Kostelu 

 Mitrej v Beli krajini 

 Gasilski muzej v Metliki  

Analiza stanja – 

POVZETEK  

 

Iz analize poslanih zgodb je razvidno, da Jugovzhodna Slovenija 

nima krovne regijske zgodbe. Dokaj močan potencial ima zgodba o 

zidanicah, ki pa mora zgodba šele postati oziroma se oblikovati. 

Zaenkrat lahko govorimo tudi le o nastavkih produkta. Poslana 

zgodba oziroma zasnova »Po poteh dediščine« je izrazito splošna in 

velja za katerokoli regijo v Sloveniji, torej nima izrazitega 

regionalnega JV slovenskega značaja.  

Temeljna 

priporočila za 

REGIJSKO ZGODBO 

Regija nima neke skupne specifike. Skupno specifiko bi lahko določili 

posebej za Dolenjsko, Belo krajino in za Kočevsko – Ribniško 

posebej (torej po subergijah). Npr.: 
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  Dolenjska: Zidanice, cviček 

 Bela krajina: Zgodba o pisanicah 

 Kočevsko: Kočevski rog kot pragozd 

 Ribniško: Suha roba 

Možnosti 

MEDREGIJSKIH 

zgodb 

Zgodba o zidanicah se povezuje s slovensko vinsko zgodbo. 

Način vključevanja 

v NACIONALNE 

ZGODBE 

 

 ZELENA SLOVENIJA: Kočevski pragozd.  

 ZDRAVA SLOVENIJA: Legende in pripovedi o dolenjskih 

zdraviliščih. 

 AKTIVNA SLOVENIJA: Po poteh kulturne dediščine Dolenjske in 

Bele krajine, Kolpa – dotakni se reke.  

 

 

7.2.9.2 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI DESTINACIJ 

znotraj regije Jugovzhodna Slovenija  

 

7.2.9.2.1 Novo mesto 

 

Ime destinacije Dolenjske Toplice 

Zgodba 1 - 2  1. Legenda o Hudičevem turnu 

2. Legenda o odkritju termalnih vrelcev 

Raven zgodbe Lokalni, krajevni zgodbi 

Tipologija zgodbe Bajke, pripovedke, miti  

Kratek opis zgodbe Renesančno zasnovan Hudičev turn v Soteski, zgrajen konec 17. 

stoletja. Ime je dobil po pregrešnih zabavah, ki so jih graščaki z 

gradu Soteska prirejali v njem.  

 

Legenda o odkritju termalnih vrelcev v Dolenjskih Toplicah govori o 

psu, ki je imel poškodovano nogo. Ker je bila za domačine 

nepojasnjeno ozdravljena, so ga zasledovali in odkrili, da se je kopal 

v blatu, ki pa je bilo toplo.  

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da, a omejeno na pripovedi na lokacijah. 

Poznavanje zgodbe  Šibko, lokalno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da. 

 

Zgodba – produkt  Ni produktov, le zgodbi ob vodenjih (tudi tiskani vodiči). 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Ne. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Omejeno. Ocenjujemo, da zgodbi ne omogočata širšega razvoja 

produktov. Njuna aplikativnost je omejena na mikrolokaciji, kjer za 

zdaj delujeta le kot dodatna zanimivost, ne kot vir novih doživetij.   

Predviden razvoj Obnova objekta in razvoj produkta Poroka v Hudičevem turnu. 
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Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

Medregijsko: zgodba o odkritju termalnih vrelcev se lahko vključi 

med zgodbe o ostalih slovenskih termalnih vrelcih. 

PRIPOROČILO 

 

 

Zgodbi trženjsko nista podprti in sta skratka »premajhni«, zato je 

naše primarno priporočilo, da ostaneta na dosedanji ravni. Izrazito 

sta povezani z mikrolokacijama. Ker ni predviden in verjetno niti ne 

možen razvoj produktov, ki bi bili neposredno povezani z zgodbami, 

naj ostaneta na ravni zanimivosti o lokaciji; njun razvoj v večji 

trženjski zgodbi ni smiseln.   

 

 

7.2.9.2.2 Novo mesto – Kompas Novo mesto  

 

Ime destinacije Kompas Novo mesto 

Zgodba 1  Turizem v zidanicah (zgodba »O zidanicah, vinu in 

salamah«) 

Raven zgodbe Širša destinacijska  

Tipologija zgodbe  Gospodarske oblike in ustvarjalnosti 

 Kulinarika 

Kratek opis zgodbe Zidanice so namenjene individualnim gostom (parom, družinam). V 

prihodnosti, ko bo dovolj objektov na eni vinski gorici, bodo lahko 

namenjene tudi za skupine, za organizirane vinske ture. Zidanice 

nudijo tri možnosti turizma: sobodajalstvo (najem), gostinske 

storitve (vinotoči) in kot objekti kulturne dediščine (stare zidanice in 

hrami). Sestavni del zidanic je seveda tudi vino, na čelu s  

posebnežem cvičkom, pa tudi ostalimi zaščitenimi slovenskimi vini 

(metliška črnina, belokranjec). V Beli krajini je še delujoča soseska 

zidanica. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe  Regionalno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne. 

Zgodbe o posameznih zidanicah (Matjaževa zidanica, Soseska 

zidanica). Ni še integralne zgodbe.   

Zgodba – produkt  Da:  

 Nastanitve 

 Enodnevni in večdnevni programi  

 Degustacije 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Da: 

 Vina, suhomesnati in drugi živilski izdelki 

 Rokodelski izdelki 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. 

Predviden razvoj  Vključitev še več zidanic v projekt: povečevanje kapacitet (tudi 

za skupine) 

 Izboljšanje ponudbe 
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 Praznik zidanic 

 Martinovanja v zidanicah 

 Izboljšave promocije 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

Da, tudi medregijsko (specifične nastanitve in doživetja v vinskih 

kleteh  prek tudi prek meja regije). 

 

PRIPOROČILO 

 

 

Namesto posameznih zgodb zidanic ustvariti integralno, strnjeno 

zgodbo. Zidanice so lahko iztočnica za subregijsko zgodbo 

novomeškega področja. Treba je  najti načine povezav drugih zgodb 

z območja s to zgodbo. 

 

 

7.2.9.2.3 Novo mesto – Dolenjska  

 

Ime destinacije Novo mesto, Dolenjska 

Zgodba 1 Po poteh dediščine (Od cvetočega Hallstadta do…) 

Raven zgodbe Destinacijska 

Tipologija zgodbe Spomeniki kulturne dediščine 

 

Kratek opis zgodbe 

Predmet zgodbe so:  

 situle in steklene jagode 

 srednjeveški gradovi (doline reke Krke - dolina gradov) 

 številne cerkve in samostani 

Vse tri vsebine nosijo izredno bogate zgodbe, ki dajejo regiji 

izjemno dodano vrednost ter neizmerne možnosti interpretacije. Z 

arheološkimi najdbami sodi Dolenjska v sam evropski in svetovni 

vrh. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe  Lokalno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Delno, za sedaj programi, preplet zgodb iz različnih časovnih 

obdobij. 

Zgodba – produkt  Paketi z različnimi tematskimi vsebinami. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Da. Spominki iz obdobja cvetočega halštata. 

 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da, a potrebno oblikovati kot zgodbo. 

Predviden razvoj 

 

 

Nove možnosti interpretacij. Načrtovano:  

 Izluščenje zgodb iz vseh treh časovnih obdobij in njihova 

povezava v smiselno celoto; 

 Priprava novih tematskih izletov. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

Da, v povezanosti z drugimi najdišči in zbirkami predmetov iz 

navedenega obdobja. 
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PRIPOROČILO 

 

 

Po načrtovanem identificiranju zgodb v vseh treh osrednjih 

tematskih sklopih izbrati za komuniciranje ali (1) to, kar je 

razlikovalno glede na ostale zgodovinske in arheološke destinacije 

ali (2) oblikovati temeljno zgodbo, ki različnosti posameznih 

časovnih obdobij poveže na simbolni/pritegnilni/emocionalni ravni 

(npr. časovni stroj). V tem primeru možno potem glede na temeljno 

zgodbo oblikovati 3 podzgodbe: vsako za svoje obdobje.    

 

 

7.2.9.2.4 Kolpa 

 

Ime destinacije Dolina reke Kolpe, svet ob Kolpi,  Bela krajina 

Zgodba  Kolpa – dotakni se zgodbe 

Raven zgodbe Destinacijska (širša destinacijska, vzdolž celotne reke) 

Tipologija zgodbe  Naravne danosti 

 Kulturna dediščina 

 Kulinarika 

Kratek opis zgodbe Po reki Kolpi s kanuji: med vožnjo spoznavanje  živali in rastlin ter 

značilnosti reke;  obkolpsko kosilo ter sprehod po starem mestnem 

jedru ter spoznavanje utripa življenja Črnomaljcev. Pokušina 

belokranjskih vin. Spoznavanje izvira reke Krupe, ki je po 

vodnatosti največji izvir v Beli krajini. Belokranjska večerja in 

priprava belokranjske pogače. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Lokalno, vendar pa je zgodba tudi močno tržena v okviru projekta 

EDEN (Kolpa je EDEN zmagovalka 2010; »Dotakni se zgodbe«). 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne moremo še govoriti o zgodbi, ampak o prepletu mikro zgodb in 

produktov. 

Zgodba – produkt  

 

 Programi za zaključene skupine 

 Kulinarika 

 Športne aktivnosti 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Belokranjska vina, belokranjske jedi, rokodelski izdelki.  

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da, a oblikovati strnjeno zgodbo, ki bo presegala raven doživetij v 

programu (možnosti doživetja zgodbe tudi za posameznike). 

Predviden razvoj Prilagoditev zgodbe za individualne turiste. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

 

Da: 

 Regijsko: zgodba o Kolpi omogoča raznotere povezave znotraj 

regije 

 Medregijsko: s sosednjimi regijami medsebojna napotila na 

vodna doživetja  

PRIPOROČILO 

 

Oblikovati strnjeno trženjsko zgodbo, ki bo po pomenih presegala 

sama doživetja na in ob Kolpi. Ker je sedaj to program, namenjen 
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 zaključenim skupinam, zgodba pa mora biti pritegnilna za vse vrste 

obiskovalcev, neodvisno od časa obiska, priporočamo, da se bodisi 

iz nabora tematik v okviru tega programa, bodisi iz drugih 

značilnosti območja, oblikuje nova strnjena trženjska zgodba, ki bo 

po pomenih presegala samo doživetja na Kolpi.  

 

 

7.2.9.2.5 Šentrupert 

 

 

Ime destinacije Šentrupert 

Zgodba Dežela kozolcev 

Raven zgodbe Lokalna 

Tipologija zgodbe  Gospodarske oblike in ustvarjalnost 

 Kulturna dediščina 

Kratek opis zgodbe Poslani vprašalnik ne podaja primarne zgodbe, ampak opis 

kozolcev, ki so preneseni in postavljeni v Deželi kozolcev v 

Šentrupertu.  Zgodbo v bistvu sestavljajo pripovedi o posameznih 

tipih kozolcev, njihovih prvotnih lastnikih, uporabnosti idr. Sestavni 

del te zgodbe je tudi nova namembnost posameznih kozolcev, ki 

stojijo v Deželi kozolcev. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. V letu 2013 je bil odprt Muzej na prostem – Kozolci.  

Poznavanje zgodbe  Lokalno in skozi odprtje muzeja tudi širše. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

 Zgodbe o posameznih kozolcih: DA.  

 Destinacijsko: Ne, ni še integralne zgodbe destinacije. 

 

Zgodba – produkt  Ogledi kozolcev, multimedijska predstavitev, prireditve, 

spominkarska ponudba, predavanja. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Da. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. 

Predviden razvoj 

 

 

 Prenočitvene kapacitete 

 Delavnice 

 Novi produkti: vandranja, obdelava lesa ... 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

Zgodba lahko sooblikuje medregijsko zgodbo o slovenskem 

kozolcu.  

PRIPOROČILO 

 

 

Iz prepleta posameznih zgodb kozolcev ustvariti integralno, 

strnjeno zgodbo Dežele kozolcev. Predvideti tudi naveze te zgodbe 

z eventualno krovno zgodbo regije.  
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7.2.9.2.6 Bučka (mikro destinacija) 

 

Ime destinacije Bučka (kot mikro destinacija)  

Zgodba  Z Bučkom na Bučki 

Raven zgodbe Lokalna (mikro) zgodba 

Tipologija zgodbe Drugo: umetna povezava imena kraja in buč (brez etimološke 

podlage). 

Kratek opis zgodbe Bučka je dežela buč in bučk, ki jo upravljavec opisuje kot sledi: 

»Bučko jih vztrajno zbira in pripravlja zalogo za zimske dni – da 

bodo tudi kasneje na mizi okusne dobrote iz buč. Če želite Bučka 

spoznati, ga boste zagotovo srečali 25. junija, na tradicionalnem 

Semanjem dnevu na Bučk; ali na Bučabučki (ali Bučafestu), kjer 

vsako leto izbira najlepše izrezljano bučo. Nauči te,kako speči pecivo 

iz buč in kako okrasne bučke uporabiti za jesensko okrasno 

postavitev. Bučkov najljubši prostor je Štritovsko jezero, kjer ima 

Bučačoln, ki ti ga bo z veseljem posodil. Veliko časa preživi v družbi 

Divjih Buč, na motorjih po vsej Sloveniji. Bučko se tudi rad igra:  

najraje igro bučamet v Športno rekreacijskem centru Dule-Štrit. Kar 

poskusi ga premagati v metanju obročev na vrat potrčne ali vinske 

buče. Če vas bo veliko, vam bo Bučko pokazal, kje živi: v 

Krakovskem gozdu, v leseni hišici v obliki buče, kje pije veliko sveže 

vode in si pere perilo – v vodnjaku in na perišču v Gorenjih 

Raduljah, pokazal vam bo čudovite poti, lesene mostove in 

opazovalnice za občutenje narave, zaplesal pa bo ob svoji najljubši 

glasbeni skupini (šaljivih in bučnih Bučenskih Ramplačih, ki igrajo na 

grablje, koso, perivnik, lončeni bas, kanta bas, glavnik in 100 let 

staro harmoniko).« 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da/v ratvoju. 

Poznavanje zgodbe  Ne. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da. 

Zgodba – produkt  

 

 Semanji dan  

 Bučafest 

 Izposoja bučačolna 

 Vodeni ogledi Krakovskega gozda  

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo 

 Razglednica kraja z motivom buč 

 Aplikacija fotografije na spominke 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. 

Predviden razvoj 

 

 

 Razpis za izbor maskote 

 Razširitev programa Tekmovanja v izrezovanju buč 

 Glede na zgodbo predvidevamo, da tudi razvoj produktov v 

povezavi z lokacijami, navedenimi v zgodbah (Krakovski gozd,  

Štritovsko jezero, Gornje Radulje) 
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Ali zgodba lahko 

sooblikuje  

medregijske  

zgodbe 

 REGIJSKO: pogojno; ob razvoju tematskih (npr. otroških) 

programov, ki presegajo meje mikrolokacije. 

 MEDREGIJSKO: pogojno: npr. v povezavi s kulinariko (različne 

razstave in prireditve na temo buč).  

PRIPOROČILO Zgodba ima potencial za vzpostavitev razlikovalnosti mikrolokacije.  
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7.2.10 Koroška regija – Koroška  

 

7.2.10.1 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI REGIJE – Koroške 

 

 

Ime regije Koroška 

Znamka regije Koroška – zakladnica presenečenj 

Naziv RDO RDO Koroška  

Katere občine 

pokriva regija 

Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, 

Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, 

Slovenj Gradec, Vuzenica 

Pregled prejetih 

zgodb  

Krovne regijske zgodbe še ni, destinacijskih so opredelili več:  

 Legenda o Kralju Matjažu in s tem povezani elementi in zgodbe. 

Kot turistični produkt se je najbolj uveljavila prireditev Gradovi 

Kralja Matjaža (Občina Črna na Koroškem). 

 (Geo)doživetja v Geoparku Karavanke /program Zabavno, 

poučno, nič mučno (Podzemlje Pece, ZRSVN). 

 Moč Urškine stopinje (Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na 

Koroškem, Muzej Slovenj Gradec, cerkve na Koroškem). 

 Po železarskih in rudarskih poteh (Koroški pokrajinski muzej, 

Muzej Ravne na Koroškem, Muzej železarstva, Forma viva, 

Kovaški in livarski muzej Muta, Muzej Radlje ob Dravi, Rudarska 

zbirka v Črni na Koroškem, Podzemlje Pece: turistični rudnik in 

muzej, Turistično društvo Leše). 

 Po poti vojaka (Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na 

Koroškem, Muzej Dravograd, Muzej Slovenj Gradec). 

 Tako so živeli (Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na 

Koroškem, Muzej Dravograd, Muzej Slovenj Gradec, Podzemlje 

Pece: turistični rudnik in muzej, Splavarski muzej Javnik, 

Koroški splavarji). 

 Pustili so sledi (Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 

Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na 

Koroškem, Muzej Slovenj Gradec, Koroška galerija likovnih 

umetnosti, Podzemlje Pece: turistični rudnik in muzej, Gostilna 

Bučinek, Župnišče Vuzenica). 

 Ustvarjalna Koroška (Koroška galerija likovnih umetnosti, 

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem, Galerija 

Anton Repnik, Podjetniški center Slovenj Gradec, Fundacija Karla 

Pečka, Prežihova ustanova). 

 Pravljična vas Leše (http://www.pravljicna-vas.si/).   

 Lesene preroške mize. 

Analiza stanja – 

POVZETEK  

 

Analiza poslanih destinacijskih zgodb pokaže, da je le nekaj njih 

zares uporabnih in imajo značaj zgodb. Te so naslednje: 

 Kralj Matjaž – to bi lahko bila nosilna zgodba; 

 Geopark Karavanke in železarske ter rudarske poti (združitev 

dveh destinacijskih zgodb); 

 Zgodba o Uršlji. 
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Vse ostale poslane zgodbe so predvsem opisi posameznih 

produktov, npr. muzejev in muzejskih zbirk, knjižnice, pravljične 

vasi, predstavitve življenjskih slogov posameznih skupin 

prebivalstva in nekaterih profesionalnih skupnosti, vendar vse kot 

del zgodovinskega spomina. Arheološke raziskave in domneve 

(Obredni kot) so prav tako lahko zgodbe.  

Temeljna 

priporočila za 

razvoj zgodb v 

regiji 

Menimo, da bi za regijsko zgodbo lahko povezali tri sprejemljive 

destinacijske zgodbe in sicer kralja Matjaža, Geopark, rudarske ter 

železarske poti in zgodbo o Uršlji. Nad vsem tem seveda lahko bdi 

kralj Matjaž, ki je rdeča nit zgodbe Koroške. 

Možnosti 

MEDREGIJSKIH 

zgodb 

Medregijske povezave so možne v posameznih segmentih, kot so 

npr. rudarske in železarske poti, otroške zgodbe (pravljična vas 

Leše), mitske zgodbe idr.  

Način vključevanja 

v NACIONALNE 

ZGODBE 

Naravne danosti Slovenije, sooblikovanje pojma »zelena Slovenija« 

(npr. Geopark Karavanke).  

 

 

7.2.10.2 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI DESTINACIJ 

znotraj regije Koroške 

 

7.2.10.2.1 Črna na Koroškem 

 

 

Ime destinacije Črna na Koroškem 

Zgodba Legenda oz. povedka o Kralju Matjažu 

Raven zgodbe Lokalna in regionalna 

Tipologija zgodbe Legenda 

Kratek opis zgodbe Nekoč, že dolgo bo tega, je na Slovenskem vladal bogat in pravičen 

kralj, po imenu Matjaž. Bil je naše gore list. Mir in blaginja sta 

vladala v deželi. Pa je z vzhoda pridrla horda strašnih Turkov in 

napadla deželo. 

   

V neenakem boju sta se Matjaž in njegova vojska hrabro borila, a 

vojaki so padali drug za drugim, dokler ob kralju ni ostala samo še 

peščica mož. Ko je kralj sprevidel, da so Turki premočni, se je z 

vojsko pognal v beg, in ker je bil pravičen vladar, ni bil ubit, ampak 

se je pred njim odprla gora in ga vzela vase. Tam zdaj za mizo spi s 

svojimi vojaki, in ko se bo njegova brada devetkrat ovila okoli mize, 

se bo slovenski kralj prebudil in prišel odrešit svoje, pod tujci 

zatirano ljudstvo. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da: 

Poznavanje zgodbe  Močno: lokalno, nacionalno, tudi čezmejno (mednarodno). 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da. 

Zgodba – produkt  Gradovi Kralja Matjaža (prireditev). 
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Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo 

Da, slikovne in kiparske upodobitve kralja Matjaža, ki spi za mizo. 

 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

medregijske 

zgodbe 

Obstoja več regionalnih in lokalnih zgodb o kralju Matjažu.  

 

PRIPOROČILO Umestitev zgodbe v lokalno okolje še z več produkti. Zgodbo o 

kralju Matjažu povezati z drugimi zgodbami območja.  

 

 

7.2.10.2.2 Geopark Karavanke 

 

 

Ime destinacije Geopark Karavanke 

Zgodba (Geo) doživetja v Geoparku 

Raven zgodbe Regionalna 

Tipologija zgodbe Naravne danosti 

Kratek opis zgodbe Poučna doživetja v čezmejnem Geoparku. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe  Omejeno, lokalno, zlasti še Podzemlje Pece. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Še ni zgodba, je opis pretežno geoloških vsebin. 

Zgodba – produkt  Program: Zabavno, poučno, nič mučno.  

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo 

Ni navedb. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Ni (še) zgodba. Po oblikovanju zgodbe: Da.  

Predviden razvoj Ni opredeljen. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

medregijske 

zgodbe 

 REGIJSKE: povezava z Uršljo, gozdovi, zgodbami o naravnih 

danostih v regiji. 

 MEDREGIJSKO: zgodbe, ki povezujejo geoparke (npr. Idrija), 

tudi druge parke (krajinski parki, Triglavski park).  

PRIPOROČILO Oblikovati zgodbo in jo povezati s krovno zgodbo, ko bo 

izoblikovana. 
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7.2.10.2.3 Cerkve na Koroškem, Ravne, Slovenj Gradec 

 

 

Ime destinacije Cerkve na Koroškem, Ravne, Slovenj Gradec 

Zgodba Moč Urškine stopinje 

Raven zgodbe Regionalna 

Tipologija zgodbe Svetniške legende 

Kratek opis zgodbe Povezano z legendami in številnimi bajkami o sv. Uršuli 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Omejeno. 

Poznavanje zgodbe  Lokalno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne. 

Zgodba – produkt Ni navedb. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Ni navedb. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Še ni zgodba; po oblikovanju zgodbe: Da.  

Predviden razvoj Ni navedb. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

 Svetniške zgodbe v drugih regijah. 

 Naravne danosti (gozdovi, geoparki). 

PRIPOROČILO 

 

 

Zaenkrat ima zgodba le dober naslov (Moč Urškine stopinje), zato 

bo potrebno razviti vsebino:  

 Temeljito razviti produkt te lokalne in regionalne simbolne točke, 

ki jo predstavlja Uršlja ter njeni pomeni oziroma vsebine.  

 Na ravni krovne zgodbe izbrati eno od obstoječih ali na novo 

ustvariti nosilno zgodbo o Urški/Uršlji. 

 Na ravni trženjske zgodbe vplesti v osnovno nosilno strnjeno 

zgodbo konotacije možnih doživetij, v povezavi z razvojem 

produktov. 
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7.2.10.2.4 Ravne, Muta, Radlje, Črna na Koroškem, Leše 

 

 

Ime destinacije Ravne, Muta, Radlje, Črna na Koroškem, Leše 

Zgodba Po železarskih in rudarskih poteh 

Raven zgodbe Regionalna 

Tipologija zgodbe  Gospodarske oblike in ustvarjalnosti 

 Naravne danosti 

 Zgodovinsko dogajanje 

Kratek opis zgodbe Pripovedi o dediščini razvitih gospodarskih panog železarstva in 

rudarstva, ki sta pustili sledi v vsakdanjem in prazničnem življenju 

prebivalcev. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da, kot program. 

Poznavanje zgodbe  V lokalnem in regionalnem okolju. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne. Še ni zgodba, ampak navajanje podrobnosti iz življenja ljudi, ki 

je bilo povezano z železarstvom in rudarstvom. 

Zgodba – produkt  Program po železarskih in rudarskih poteh. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Ni navedb. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

 

Da, po oblikovanju zgodbe. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

MEDREGIJSKO: Povezanost z drugimi zgodbami, ki govorijo o 

dediščini gospodarskih panog (npr. Idrija, Kropa, Jesenice…).  

PRIPOROČILO 

 

 

 Oblikovati upovedano zgodbo. Izbrati kakšno od obstoječih 

zgodb ali oblikovati novo zgodbo.  

 Strukturirano zgodbo za trženjske namene povezati z razvojem 

več produktov. 

 

7.2.10.2.5 Ravne, Muta, Radlje, Črna na Koroškem, Leše 

 

Ime destinacije KULTNE TOČKE V MISLINJSKI DOLINI 

Zgodba Obredni kot 

Raven zgodbe Krajevna verovanja   

Tipologija zgodbe Drugo: Verovanja   

Kratek opis zgodbe Obredni kot v Mislinjski dolini in kultne točke – Homec, Puščava, 

(cerkev sv. Martina v Šmartnem), cerkev sv. Jurija na Legnu. Še 

nerazvita oz. nerealizirana turistična zgodba, kjer vidimo potencial 

za razvoj zanimivega turističnega produkta. Zgodba izhaja iz  

arheoloških dognanj arheologa Andreja Pleterskega. Na kratko gre 

za dognanja o starih pravilih urejanja prostora, ki jih najdemo kot 

sestavni del sistema, po katerem so se ljudje ravnali. Stara vera 
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tako uči o ravnovesju treh sil narave, katerega moramo ohranjati na 

različne simbolne načine, če želimo, da vlada blagostanje; vsaj tako 

so nekoč verjeli.  

Ali se zgodba že 

uporablja  

Ne, v razvoju. 

Poznavanje zgodbe  Še ne.  

Zelo omejeno: lokalno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Še ne. Potrebno bo izbrati osrednjo pripovedno temo in oblikovati 

zgodbo. 

Zgodba – produkt Še ni razvitih produktov. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

 

Ne. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Omejeno/pogojno. 

Brez produktov ni trženjske turistične zgodbe 

Predviden razvoj Ni navedeno. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

 

Eventualno medregijsko: s primerljivimi prostori drugod po Sloveniji 

ali v povezavi z razvojem zvrsti turizma (primeri v regiji Spodnje 

Podravje), temelječega na alternativnih oblikah verske 

zavesti/duhovnosti. 

PRIPOROČILO 

 

 

Razvijati za nišne ciljne skupine. Kljub specifičnosti zgodbe 

priporočamo ob njenem razvoju razmislek o povezavah s krovno 

zgodbo regije (predlog: Kralj Matjaž), saj je še zlasti pri nišnih 

ciljnih skupinah pomembno širiti interes še za druge produkte na 

območju, ki ga te ciljne skupine obiščejo. 
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7.2.11 Notranjsko-kraška regija 

 

7.2.11.1 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI REGIJE – 

Notranjsko-Kraška 

 

 

Ime regije Notranjsko-kraška regija - Zeleni kras 

Znamka regije Zeleni kras 

Naziv RDO RDO Postojnska jama - Zeleni kras 

Katere občine 

pokriva regija 

Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška Dolina, Pivka, Postojna 

Pregled prejetih 

zgodb  

POSTOJNSKA JAMA: 

 Zmajček Jami v Postojnski jami 

 Erazem Predjamski 

 

Zgodbi sta povezani z dvema temeljnima tematikama: 

 Ključna zgodba o izjemni moči narave in ustvarjalni sili vode, ki 

je izdolbla kamen na Krasu (rovi v jamah) in ustvarila okrasje 

(kapniške oblike).  

 Zgodba o močerilu ali človeški ribici, ki so jo predniki imeli za 

zmajevega mladiča. 

 

Druge zgodbe: 

 Zgodba o jamskem zmaju in pastirčku Jakobu 

 Zgodba o človeški ribici kot skrivnostnem prebivalcu teme 

 Zgodba o Martinu Krpanu in tihotapstvu (kontrabantarstvu) 

 Zgodba o Erazmu Predjamskem 

 Zgodba o netopirjih v jami pod Predjamskim gradom, ki je eno 

najpomembnejših prezimovališč in kotišč netopirjev 

Analiza stanja – 

POVZETEK  

 

 

Poslane zgodbe so izrazito destinacijske in produktne. Trženjsko-

geografska omejitev te regije in njenega imena se kaže tudi v 

nemoči, da se postavi krovna regijska zgodba.  

 

Zgodba o Martinu Krpanu ima določene možnosti, vendar jih je 

treba temeljito strokovno argumentirati. Pozitivno pri liku Krpana so 

nekateri poskusi aplikacij njegovega lika, kar zagotavlja ustrezno 

razpoznavnost v okviru turističnih produktov na destinacijski ravni. 

Tudi nekateri drugi mitski liki s tega območja, npr. coprnice, niso 

izrazito specifični in jih najdemo tudi v izročilih drugih, ne kraških 

območij. 

  

Zgodbo regije je priporočljivo oblikovati na kraških pojavih in 

značilnostih kraške pokrajine, ena od podzgodb pa je pripoved o 

Martinu Krpanu.  

Temeljna 

priporočila za 

REGIJSKO ZGODBO 

Regijsko zgodbo je treba iskati v skupni značilnosti te ustvarjene 

regije, ki jo predstavljajo kraški pojavi. Torej povezanost z naravo in 

njenimi posebnostmi. 

Možnosti Medregijska povezava je primerna in zaželena zlasti z ostalimi 
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MEDREGIJSKIH 

zgodb 

regijami kraškega značaja in matičnim Krasom. 

Način vključevanja 

v NACIONALNE 

ZGODBE 

Kraške regije sooblikujejo eno od temeljnih razpoznavnosti ali čudes 

Slovenije. 

 

 

7.2.11.2 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI DESTINACIJ 

znotraj regije Notranjsko-Kraška 

 

7.2.11.2.1 Postojna 

 

Ime destinacije Postojnska jama in Predjamski grad 

Zgodba Od poslanih destinacijskih zgodb so primerne zlasti: 

1. Zgodba o jami in pastirju Jakobu 

2. Zmajček Jami v Postojnski jami 

3. Erazem Predjamski 

Ostale poslane zgodbe so produktne ali pa sestavljajo opise, razlage 

produktov. 

Raven zgodbe Krajevna in produktna 

Tipologija zgodbe Lokalna pripoved in preplet legende ter zgodovinskega dogajanja 

Kratek opis zgodbe  Zgodba o zmaju v Postojnski jami in pastirju Jakobu je značilna 

heroična pripoved o tem, zakaj še danes pravijo Postojnčanom 

torbarji. 

 Zgodba o zmajčku Jamiju izraziteje nagovarja otroške 

obiskovalce jame.  

 Preplet legende in zgodovinskega dogajanja se odraža v zgodbi o 

graščaku Erazmu Predjamskem in njegovem grajskem gnezdu 

sredi prepadne stene. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe  Zgodba o jami in pastirju Jakobu je močno lokalno, regionalno, 

nacionalno in mednarodno poznana. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da. 

Zgodba – produkt  

 

 Erazem Predjamski  

 Viteški turnir 

 Srednjeveške poroke 

 Erazmova grajska pustolovščina: iskanje zaklada 

 Rojstnodnevne zabave 

 Srednjeveška kulinarika 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Vse tri zgodbe so močno povezane s spominkarsko ponudbo. 

  

Ali je zgodba Da.  
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primerna za 

trženje? 

Predviden razvoj Predjamski grad: več manjših prireditev, tudi v prostorih gradu, 

namesto dosedanje osrednje predstave. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

Da:  paleta zgodb, povezanih z drugimi jamami in kraškimi pojavi. 

 

PRIPOROČILO 

 

 

Zgodbi o zmaju Jamiju in pastirju Jakobu se prilagodita za različne 

ciljne skupine, tako po vsebinski kot tudi produktni strani. Zgodba o 

Erazmu Predjamskem ne potrebuje nobenih sprememb, ampak le 

večjo povezanost z ostalo ponudbo na Predjamskem gradu. 
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7.2.12 Pomurska regija – Pomurje  

 

7.2.12.1 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI REGIJE – Pomurje 

 

Ime regije Pomurje 

Znamka regije Pomurje 

Naziv RDO RDO Pomurje 

Katere občine 

pokriva regija 

Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, 

Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, 

Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, 

Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, 

Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej 

Pregled prejetih 

zgodb  

POMURJE - kot krovna regijska zgodba: 

 Dežela zdravja in prijaznih ljudi 

 Pomurje - odkrijte, okusite, doživite  

SAVA TURIZEM 

 Kako je nastalo panonsko morje 

LTO PRLEKIJA, LJUTOMER 

 Vitez križar 

Druge 

identificirane 

zgodbe 

Druge identificirane zgodbe so povezane z velikim številom term in 

izviri mineralne vode, vinogradništvom in vinarstvom, konjerejo 

(ljutomerski kasač), Centrom DUO v Veržeju, kulinariko 

(prekmurske koline, bograč, prleška tünka, številne pogače) idr. Vse 

te zgodbe Prekmurja in Prlekije se lahko odlično povežejo v regijsko 

zgodbo, vendar ne v eno od poslanih. Prejete zgodbe so namreč le 

opisi (turističnih) produktov v posameznih občinah Prekmurja in 

Prlekije. 

Analiza stanja – 

POVZETEK  

 

(katere zgodbe 

obstajajo, kratka 

analiza primernosti) 

 

Posredovane so bile tri zgodbe, ki naj bi imele regionalni značaj in 

sicer: 

 Dežela zdravja in prijaznih ljudi 

 Pomurje – odkrijte, okusite, doživite 

 Kako je nastalo Panonsko morje 

 

Pri vseh gre le za opise produktov. Zgodbarske okvire imata le Vitez 

Križar in Panonsko morje, vendar bi morala biti zasnovani na 

zgodbarski način.  

Temeljna 

priporočila za 

REGIJSKO ZGODBO 

Od prejetih zgodb se kot iztočnica za skupno, novo krovno zgodbo 

regije kaže pripoved Kako je nastalo Panonsko morje. Ostalo so 

prepleti mikro zgodb (Dežela zdravja in prijaznih ljudi; Pomurje – 

odkrijte, okusite, doživite) oziroma zgodbe mikrolokacij (Vitez 

Križar). 

Možnosti 

MEDREGIJSKIH 

zgodb 

 Medregijska zgodba »Od Jadranskega do Panonskega morja«;  

 Možne medregijske zgodbe z drugimi območji viteških zgodb po 

Sloveniji;  

 Vinske zgodbe pa kot nacionalna raven v naslednji točki. 

Način vključevanja 

v NACIONALNE 

ZGODBE 

 ZDRAVA SLOVENIJA: mineralna voda, jedi, vina. 

 ZELENA SLOVENIJA: Goričko, Prlekija. 

 AKTIVNA SLOVENIJA: Kolesarske poti po Prekmurju in Prlekiji.  
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 Na raven nacionalnih zgodb se uvrščajo zgdbe o kulinariki, vinih, 

vodah te regije.  

 

 

7.2.12.2 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI DESTINACIJ 

znotraj regije Pomurje 

 

7.2.12.2.1 Park Jeruzalem 

 

Ime destinacije Park Jeruzalem 

Zgodba Vitez križar  

Raven zgodbe Lokalna zgodba 

Tipologija zgodbe Zgodovinsko dogajanje*  

OPOMBA: *Ocenjujemo, da gre za odmev nepotrjenih zgodovinskih dejstev 

Kratek opis zgodbe Vodenje ogleda cerkve Žalostne Matere božje Jeruzalemske: 

zgodovino kraja in cerkve s svojega zornega kota predstavi vitez  v 

kostumu nemškega viteškega reda, v roki drži pletenko. 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Šibko: lokalno. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne. 

Zgodba – produkt  Vodeni ogledi cerkve: pripoved zgodbe z interpretom. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Ni navedbe. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Ni (še) zgodba. Lahko postane po (strokovnem) razvoju zgodbe: ob 

možnostih razvoja ustreznih produktov (brez ponarejanja in 

interpretiranja zgodovine).   

Predviden razvoj 

 

 

Načrtovano:  

 Izboljšave rekvizitov in kostuma pripovedovalca* 

 Izdaja slikanice  

*Opomba: priporočamo strokovno argumentiran pristop!  

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

POGOJNO, ob upoštevanju strokovno potrjenih zgodovinskih dejstev 

o križarjih v Prlekiji.  

MEDREGIJSKO: v navezavi na druge lokacije in objekte križarskega 

reda v Sloveniji. 

PRIPOROČILO 

 

 

Prlekija ima še druge teme za razvoj trdne destinacijske zgodbe.  

Viteška zgodba naj na zgodbarski način podaja le preverjena 

zgodovinska dejstva. Trženjska zgodba naj omogoči povezavo 

destinacijske zgodbe z morebitno (novo) regijsko zgodbo.  
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7.2.12.2.2 Sava turizem za destinacijo Pomurje (Panonske terme) 

 

Ime destinacije Pomurje 

Zgodba Kako je nastalo Panonsko morje 

Raven zgodbe Regijska 

Tipologija zgodbe Naravne danosti 

Kratek opis zgodbe Pred milijoni let je Ptujsko polje, Prekmurje, del Goričkega, Prlekije 

in Slovenskih goric prekrivalo Panonsko morje, ki je deželi podarilo 

bogato dediščino termalnih in mineralnih voda. Naravne vrelce 

mineralne vode na tem območju uporabljajo že stoletja. Termalne 

vrelce, skrite globoko v osrčju zemlje, pa so odkrili iskalci nafte 

slučajno, sredi prejšnjega stoletja. Odkrili so jih namesto črnega 

zlata in hitro spoznali zdravilno moč termalne vode. Nedolgo za tem 

so zdravilne učinke termalne in mineralne vode za počutje in zdravje 

ljudi potrdili tudi strokovnjaki. Tako je Panonska nižina v Sloveniji 

zaslovela tudi po zdravilnih termalnih in mineralnih vrelcih.  

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. V promocijskih gradivih. 

Poznavanje zgodbe  Omejeno: gostje zdravilišč. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Pogojno, če bo povedana na zgodbarski način, tudi z junaki, zapleti 

… 

Zgodba – produkt  

 

 Zdravilišča in produkti zdravilišč v Panonski nižini Slovenije  

 Vsi produkti, povezani s termalnimi in mineralnimi vrelci 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Da: 

 Nabor značilnih spominkov za ta del Slovenije, zlasti še s 

področja lončarstva, pletarstva (tudi s slamo), vezenja in drugih 

rokodelskih področij.  

 Poleg storitev, ki temeljijo na termalnih in mineralnih vodah, še 

kozmetična linija zdravilišč družbe Sava Turizem.  

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. 

Predviden razvoj 

 

 

Načrtovano je tudi jasnejše pozicioniranje in razlikovanje glede 

učinkovanja posameznih termalnih in mineralnih voda na zdravje in 

dobro počutje.  

Opomba: Morebitno poglabljanje zgodbe o Panonskem morju.  

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

Da. Povezave z drugimi naravnimi in termalnimi zdravilišči, na 

prispodobni ravni, vendar s primerno strokovno argumentacijo, tudi 

izpostavljanje povezave pojmov Jadransko in Panonsko morje. 

PRIPOROČILO 

 

 

 Na ravni zgodbe: navezava na pripovedko o nastanku 

Panonskega morja.  

 Na ravni trženjske zgodbe razširjanje povezav termalnih vrelcev 

še z drugimi značilnostmi regije. Zgodba ima potencial za 

regijsko zgodbo (Panonsko morje kot eden redkih skupnih 

imenovalcev regije s sicer različnimi krajinskimi enotami). 
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7.2.13 Spodnjeposavska regija – Posavje  

 

7.2.13.1 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI REGIJE – Posavje 

 

 

Ime regije Spodnjeposavska razvojna regija 

Znamka regije Posavje polno priložnosti 

Naziv RDO RDO Posavje  

Katere občine 

pokriva regija 

Krško, Brežice, Sevnica, Radeče, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob 

Sotli 

Pregled prejetih 

zgodb  
 

Krovne zgodbe še ni; preplet posameznih zgodb pod skupnim 

sloganom »Posavje, polno priložnosti«.  

 

Zgodbe so razdeljene po občinah:  

RADEČE:  

 Splavarjenje na reki Savi  

BREŽICE:  

 Repnice 

 Čateški škrat, Terme Čatež 

 Krka 

 Posavski muzej Brežice 

 Vodovodni stolp Brežice 

KOSTANJEVICA NA KRKI 

 Kostanjeviška jama 

 Galerija Božidar Jakac, Forma Viva 

 Cviček, Gadova peč 

KRŠKO 

 Mestni muzej Krško  

 Speedway 

 Turizem v zidanicah  

 Trapisti v Rajhenburgu 

BISTRICA OB SOTLI:  

 Svete Gore 

SEVNICA 

 Sevniški grad 

 Festival Modre Frankinje 

 Sevniška salamijada 

Analiza stanja – 

POVZETEK  

 

(katere zgodbe 

obstajajo, kratka 

analiza primernosti) 

 

Krovne zgodbe še ni, čeprav je, kot pravi slogan regije, Posavje 

polno priložnosti. Menimo, da tako poimenovanje ne more biti dobro 

izhodišče za oblikovanje krovne regijske zgodbe. Eno od možnosti 

navajamo v nadaljevanju. Prejeli smo nekaj destinacijskih zgodb, ki 

pa to še niso, temveč predvsem lahko govorimo o seznamu 

turistične ponudbe in produktov v regiji ali turistično zanimivih 

mikrolokacijah. Zgodbe segajo na vsa področja – od bajk in legend 

prek opisov naravnih danosti, gospodarskih oblik in ustvarjalnosti, 

kulturne dediščine, pomembnih osebnosti do prireditev in kulinarike. 

V tej raznorodnosti ni razvidnega nobenega skupnega imenovalca 

regije. Ob zamejevanju v občinske meje in ob pregledih ponudb na 
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ravni občin nobena od zgodb (oziroma noben popis produktov) nima 

možnosti za pravi turistični razvoj.  

Temeljna 

priporočila za 

REGIJSKO ZGODBO 

 

Na regijski ravni bi bilo smiselno zgodbe usmeriti bodisi okoli 

tematike reke Save kot osrednjega stičišča (tudi Krka se tukaj izliva 

v Savo), bodisi na kakšno sicer simbolno raven, ki pa bo določnejša 

in za oblikovanje zgodbe v okolju realnejša, kot je »cvetrnica« (npr. 

energija reke, vitalna energija).    

Možnosti 

MEDREGIJSKIH 

zgodb 

 

Zgodbe, ki nimajo posebnega pomena za posamezno destinacijo ali 

regijo, lahko postanejo zanimive v medregijskih povezavah. Npr. 

Trapisti v Rajhenburgu z drugimi samostani v Sloveniji, ki so imeli 

razvite gospodarske dejavnosti; Sevniška salamijada kot najstarejša 

in osrednja tovrstna prireditev v Sloveniji se lahko navezuje z 

drugimi salamijadami v Sloveniji in v tujini; Svete gore z drugimi 

starimi romarskimi središči itn. 

Način vključevanja 

v NACIONALNE 

ZGODBE 

 

 ZELENA SLOVENIJA: Krakovski (pra) gozd. 

 ZDRAVA SLOVENIJA: Cviček in druga vina kot zdravje (glej 

knjigo dr. Kapša). 

 AKTIVNA SLOVENIJA: Čolnarjenje, rafting, splavarjenje po Savi. 

 

 

7.2.13.2 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI DESTINACIJ 

znotraj Posavja 

 

7.2.13.2.1 Čatež in Terme Čatež 

 

Ime destinacije Čatež in Terme Čatež 

Zgodba Škrat Čatež in Terme Čatež 

Raven zgodbe Lokalna 

Tipologija zgodbe  Naravne danosti 

 Miti, legende, pripovedi 

Kratek opis zgodbe Čatež je pol človek pol kozel – sam peklenski hudič. Ima rogove, 

dolga ušesa, brado, srednje veliko postavo in starikav obraz. Ljudje 

ga niso videvali, ko je sedel na visokih pečinah in se grel na soncu. 

Drvarjem je prinašal mrzle, čiste vode, kadar so bili žejni, pastirjem 

v planinah pa je nabiral jagode in maline. Nikdar pa ni dovolil, da bi 

se mu kdo posmehoval. Če bi mu kdo pokazal roge, bi začel valiti 

skale, ki bi pokopale pod seboj hiše njegovih zasmehovalcev. Včasih 

je strašil popotnike, oponašal je glasove in jih tako zvabljal na 

napačno pot. Prikazal se je včasih vrh pečin ali na močvirnatih tleh, 

kjer je iskal izvire. Na krajih, kjer so videli Čateža, so ljudje 

mnogokrat našli izvire dobre vode. Terme Čatež, ki jih zapisi 

omenjajo kot Čateške toplice že leta 1855 in navajajo, da so v 

»čateški verbini« domačini »kopali jame v prod ali pesek in se kopali 

v vroči vodi ter se nato hodili hladit v hladne valove Save«, je danes 

največje slovensko naravno zdravilišče in drugo največje slovensko 

turistično središče. 

Ali se zgodba že Da. 
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uporablja   

Poznavanje zgodbe  Omejeno: gostje term. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da. 

Zgodba – produkt  Ni razvitih produktov, povezanih neposredno z zgodbo. Fizično 

otipljivost zgodbe ponazarja kip škrata Čateža v Termah Čatež. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Ni navedbe. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

Povezave z drugimi naravnimi in termalnimi zdravilišči. Eventualno 

povezava z rudniškimi in drugimi škrati.  

 

 

7.2.13.2.2 Radeče 

 

Ime destinacije Radeče 

Zgodba Splavarjenje na reki Savi – JZ KTRC Radeče 

Raven zgodbe Lokalna 

Tipologija zgodbe  Naravne danosti 

 Zgodovinsko dogajanje 

 Gospodarske oblike 

Kratek opis zgodbe Splavarstvo, narečno imenovano »flosarstvo«, je zgodovinsko 

izpričano že v 15.st. Velik razmah splavarstva se je zgodil po 

sklenjenem miru v Požarevcu leta 1718, s katerim so nastale 

ugodne razmere za tovorjenje jelovega in smrekovega lesa  na 

Hrvaško in v Slavonijo, kjer je takšnega stavbnega lesa 

primanjkovalo. Iz tarife o »plovnem vzdrževalnem plačilu«, ki je bila 

izdana leta 1749, je razvidno, da so morali savinjski splavi pristati v 

Radečah ali v kakšnem drugem bližnjem uradu, kjer so splavarji 

morali priglasiti kakšno blago ali živež vozijo, od kod in kam ga 

peljejo, in plačati pristojbino »brez ugovarjanja pod kaznijo 

zaplembe«. Številni splavarji so se na poti v iz Savinjske doline po 

napornem dnevu »rajže« prvič  ustavili v Radečah. Po opravljenem 

pristajanju so se odpravili v eno izmed splavarskih gostiln, kjer so 

se najedli, spili vrček ali dva in nato za nekaj ur zaspali. Zgodaj 

zjutraj, po navadi okoli tretje ure, so znova vstali, nekaj pojedli in 

se odpravili naprej na »rajžo«; nekateri vse do izliva Donave v Črno 

morje.  

 

Splavarjenje na reki Savi je po koncu druge svetovne vojne zamrlo 

in je danes le še zgodovinski spomin. Z izgradnjo HE Vrhovo je ob 

Radečah nastalo skoraj 11 km dolgo jezero, ki je omogočilo, da so 
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na reki Savi znova začeli s splavarjenjem za turistične namene. Leta 

2001 je tako pod okriljem JZ KTRC zaplul prvi registrirani turistični 

splav na Savi, s pomočjo katerega leto za letom obujajo zgodbe, 

delo in dogodivščine splavarjev.    

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

  

Poznavanje zgodbe  Omejeno: potniki na splavih. 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Pogojno, če bo povedana na zgodbarski način, tudi z junaki, zapleti 

… 

Zgodba – produkt  

 

Vožnja s splavom in program na splavih. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo   

Ni navedbe. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje med 

regionalne zgodbe 

Da: Povezave z drugimi nekdanjimi splavarskimi središči oziroma 

rekami (Drava, Savinja, Dreta). 

PRIPOROČILO Na ravni trženjske zgodbe razširjanje še na druge značilnosti regije. 

Zgodba ima potencial za sooblikovanje regijske zgodbe o Savi. 
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7.2.14 Zasavska regija – Zasavje  

 

7.2.14.1 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI REGIJE – Zasavje 

 

 

Ime regije Zasavje  

Znamka regije V 3 krasne 

Naziv RDO RDO Zasavje  

Katere občine 

pokriva regija 

Hrastnik, Trbovlje, Zagorje  

Pregled prejetih 

zgodb  

Regija s sicer uveljavljenim, konsistentno komuniciranim sloganom 

»V 3 krasne« še nima razvite krovne turistične zgodbe; po 

navedbah RDO v komuniciranju uporabljajo zgodbe s področij: 

    

 Življenje rudarjev in rudarstva (Perkmandeljčev pohod – ogled 

jame Trbovlje – Hrastnik);  

 Tradicionalna industrija (Steklarska pot po Steklarni Hrastnik);   

 Značilnosti zasavskega podeželja (pletenje košar, tematske poti, 

itd.); 

 Povezanost vseh treh občin z reko Savo (rafting po reki Savi);  

 Športne zgodbe - uspehi zasavskih športnikov v povezavi s 

športnimi turističnimi produkti (Peter Kauzer – razvoj brodarskih 

turističnih produktov). 

Druge 

identificirane 

zgodbe 

Dostop do drugih turističnih vsebin o območju: www.v3krasne.si 

Vsebinski sklopi: Pustolovsko Zasavje, Učne poti, Potepi po Zasavju, 

Industrijsko Zasavje 

Analiza stanja – 

POVZETEK  

 

(katere zgodbe 

obstajajo, kratka 

analiza primernosti) 

Zgodbe, dostopne na portalu V3krasne, je mogoče osrediščiti okoli 

primarnih 3 tematik:  

1. industrijska dediščina,  

2. podeželje,  

3. reka Sava.  

 

Največ zgodbarskega potenciala je za sedaj razvidnega pri  

organiziranih programih (šolske ekskurzije, organizirani izleti). 

Pregled potencialnih zgodb Zasavja kaže posebno prednost: izrazite 

povezave z lokalnimi ponudniki.  

 

V komuniciranju se vsi programi, vse tematike uporabljajo 

enakovredno: ni hierarhije zgodb ali pritegnil. Ni zgodbe, ki bi 

integralno vzpostavljala razlikovalnost območja. Zdi se, da krovni 

slogan »V 3 krasne« za sedaj poudarja, da gre za spoj 3 občin; 

slogan ni podkrepljen npr. s konotacijami kakšnih drugih trojnosti 

(npr. katere 3 krasne posebnosti), ni povezan npr. s pojasnjevanjem 

jezikovnih specifičnosti (večpomenskost izraza »v 3 krasne«) ali s 

kakšno drugo jedrno tematiko, predstavljeno na način strnjene 

zgodbe.          

Temeljna 

priporočila za 

REGIJSKO ZGODBO 

Čeprav je lokalna želja po odmiku od primarno industrijskega 

značaja Zasavja razumljiva, pa je prav ta vidik lahko vir največje 

razlikovalnosti in s tem lažje prepoznavnosti območja.  

http://www.v3krasne.si/
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V Sloveniji še ni destinacije, ki bi svojo turistično 

prepoznavnost gradila na novejši industrijski dediščini 

(zametki na Jesenicah – železarna/fužinarstvo; starejše zgodbe 

tehniške dediščine v Idriji; Velenje – omejenost na rudarstvo).  

 

Zasavje ima ta potencial: rudarstvo – steklarstvo – 

cementninarstvo, kar že dokazujejo tudi razviti programi ogledov.  

A ker ni mogoče pričakovati, da bi ob sodobnih revitalizacijskih in 

eko prizadevanjih lokalno prebivalstvo pristalo na (samo) ta krovni 

razlikovalni element, je mogoče razvoj zgodbe usmeriti prav v 

trojnost, ki pa naj presega značaj povezovanja 3 občin (občinske 

meje so za obiskovalca nepomembne).  

 

Oblikovati integralno zgodbo 3 krasnih: npr. INDUSTRIJA – 

PODEŽELJE – REKA. 

 

Vsak temeljni steber te zgodbe je mogoče naprej deliti v trojnosti, 

kot npr:  

 Industrija = rudarstvo – steklarstvo – cementninarstvo;  

 Podeželje = tradicija – ekologija – biodinamika; 

 Reka = Savus (preteklost) – narava – šport.         

Možnosti 

MEDREGIJSKIH 

zgodb 

 

Vsak od temeljnih stebrov omogoča povezave prek meja lastne 

regije.  

Primeri:   

 reka Sava: povezave s Posavjem (Savus, spusti po reki, 

zgodovinski utrinki ob reki) 

 industrijska dediščina Slovenije: Hrastnik - Rogaška; 

Rudniki: Zasavje – Velenje – Mežica – Idrija…. 

 ekološki projekti podeželja – eko poligoni drugod po Sloveniji, 

povezava turizma z znamko Demeter tudi drugod po Sloveniji 

Način vključevanja 

v NACIONALNE 

ZGODBE 

Primeri:  

 AKTIVNA Slovenija: zgodbe reke Save v povezavi z vodnimi 

športi. 

 

 

7.2.14.2 Identifikacija in analiza na področju zgodb na RAVNI DESTINACIJ 

znotraj regije Zasavje  

 

7.2.14.2.1 Trbovlje – Hrastnik - Zagorje 

 

Ime destinacije Zasavje  

Zgodba 1 Rudnik Trbovlje – Hrastnik 

Perkamndeljčevo kraljestvo 

Raven zgodbe Tematska zgodba: industrijsko Zasavje 

Tipologija zgodbe  Gospodarske oblike in ustvarjalnosti: industrijska dediščina 

 Bajke, pripovedke, miti: Perkmandeljc 
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Kratek opis zgodbe Rudniška bogastva povsod po svetu varujejo Perkmandeljci. Opis iz 

leta 1930 pravi, da gre za majhnega škrata z rumeno brado in 

rdečimi, izbuljenimi očmi. Oblečen je v rudarsko uniformo in na glavi 

nosi nekakšno kučmo. Ker je v jami vedno tema, si je svetil z zeleno 

ali modro svetilko. Perkmandeljcev je dvoje vrst. Poredni 

predstavniki tega rodu so zasloveli, ker so rudarjem nagajali pri delu 

ali jim kradli malico, dobri škratje pa so si pridobili večno hvaležnost 

in slavo, ker so opozarjali na nevarnosti in preprečevali nesreče. 

Perkmandeljc, ki prebiva v globinah rudnika Trbovlje-Hrastnik, 

spada med dobre fante; brez slehernega ljubosumja razkazuje 

podzemne dvorane in skrbi za varnost pohodnikov. Najbrž ga je 

obrusila dolga zgodovina zasavskega rudarjenja, ki sega v sredino 

18. stoletja in je prej redko poseljene doline ob srednji Savi 

spremenilo v Črni revir, gosto poseljena industrijska središča in 

delavska mravljišča. 

*Pozor: zgodba ni razvidna iz prejetih gradiv; povzeto po 

http://www.v3krasne.si/industrijsko-zasavje-perkmandeljcevo-kraljestvo--

274   

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Ocena: zgodba še ne dosega poznavanja drugih rudniških zgodb v 

Sloveniji 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Da.  

Zgodba – produkt  

 

Vodeni ogled rudnika: pohod po rudniških rovih od vhoda v 

podzemlje na separaciji premoga Trbovlje do vpadniku Barbara v 

Hrastniku; ogled rudarskih posebnosti, rudarska malica, obisk 

kapelice rudarske zavetnice svete Barbare in ogled filma o dveh 

stoletjih rudarjenja v Trbovljah in Hrastniku. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedb. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Da, a za sedaj omejena na vodene oglede. 

 

Predviden razvoj Ni navedb. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

 

 Da: povezave z drugimi industrijskimi zgodbami Zasavja.  

 TUDI MEDREGIJSKO: povezave z drugimi rudniškimi zgodbami v 

Sloveniji (Idrija, Velenje, Mežica); npr. vsi rudniški škrati 

Slovenije: njihova medsebojna razlikovalnost. 

PRIPOROČILO 

 

 

 V zgodbi izpostaviti posebnost zasavskega rudniškega škrata; 

Zgodbo obravnavati v »trojnosti« industrijske dediščine 3 

krasnih;  

 Razmisliti o uporabi in eventualnih doživetjih zgodbe tudi izven 

vodenih ogledov.   

 

 

http://www.v3krasne.si/industrijsko-zasavje-perkmandeljcevo-kraljestvo--274
http://www.v3krasne.si/industrijsko-zasavje-perkmandeljcevo-kraljestvo--274
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Ime destinacije Zasavje 

Zgodba 2 Glažarji v Zasavju: steklarske poti 

Raven zgodbe Tematska zgodba: industrijsko Zasavje 

Tipologija zgodbe Gospodarske oblike in ustvarjalnosti 

 

Kratek opis zgodbe Steklarstvo sodi med najstarejše zasavske industrije: prvo glažuto 

je  že leta 1804 v Zagorju zgradil idrijski rudnik živega srebra. Leta 

1824 je bila ustanovljena steklarna v Trbovljah, leta 1861 pa je 

nastala še ena steklarno v Zagorju. Danes  delujoča steklarna v 

Hrastniku, je bila ustanovljena leta 1860. Sodi med pomembne 

evropske proizvajalce specialne steklene embalaže, namiznega in 

razsvetljavnega stekla. Proizvodnjo si je mogoče ogledati pod 

strokovnim vodstvom: na različnih lokacijah, v različnih 

specializiranih enotah.  

*Pozor: zgodba ni razvidna iz prejetih gradiv; povzeto po 

http://www.v3krasne.si/industrijsko-zasavje-steklarska-pot-263 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Steklarska zgodba je znana, zgodba ogledov še ne dosega 

nacionalne ravni poznavanja 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne. Strukturirati zgodbo z junaki, zapleti, elementi za spodbujanje 

domišljije, možnosti vživljanja. 

Zgodba – produkt  

 

Različni vodeni ogledi proizvodnje 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Da. Poti vključujejo obisk industrijske prodajalne. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

 

Da, a omejena na vodene oglede. Z nadaljnjim razvojem produktov 

zgodba omogoča vzpostavljanje razlikovalnosti območja; vključuje 

fizične otipljivosti in potencial za vpletenost obiskovalcev. 

Predviden razvoj Ni navedb. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Da. Tudi medregionalno: npr. medsebojna turistična napotila 

Hrastnik –  Rogaška Slatina; eventualno druga turistično zanimiva 

območja glažut v Sloveniji.  

PRIPOROČILO 

 

Steklarstvo je lahko osrednja zgodba industrijskega Zasavja; Na 

regionalni ravni je lahko v hierarhiji industrijskih zgodb tudi rudniška 

zgodba del steklarske zgodbe.   

 

 

Ime destinacije ZASAVJE (podeželje)  

Zgodba 3 Polni želodčki / Vabljivo diši  

Raven zgodbe Tematske zgodba: potepi po podeželju 

Tipologija zgodbe  Kulinarika 

 Drugo: ekološka pridelava 

 

Kratek opis zgodbe 

Polni želodčki so, na kratko, razvajanje z okusnimi domačimi izdelki 

zasavskega podeželja. Zjutraj jej kot kralj, se začenja eden od 

http://www.v3krasne.si/industrijsko-zasavje-steklarska-pot-263
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pregovorov in tudi naše popotovanje. Pot vključuje obisk kmetije s 

suhomesnatimi izdelki, pekarne domačega peciva (z možnostjo 

delavnic peke), kmetije z mlečnimi dobrotami in sirarne z 

biodinamičnimi siri (edina sirarna z znamko Demeter). 

Spoznavanje vonjev zasavskega podeželja: na zeliščnem vrtu in pri 

izdelavi zeliščnih mil (možnost delavnice), med jabolki v sadovnjaku 

(seznanjanje z različnimi sortami), ob domačih dobrotah: različnih 

poticah. 

 

*Pozor: zgodbi nista razvidna iz prejetih gradiv; povzeto po 

http://www.v3krasne.si/polni-zelodcki-potep-po-zasavskem-podezelju-253 

http://www.v3krasne.si/vabljivo-disi-potep-po-zasavskem-podezelju-250 
Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Ocena: lokalno, kontekstualno (udeleženci programov). 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne. Ni še zgodba, je opis produkta. 

Zgodba – produkt  

 

 Organizirani poldnevni izleti v času od pomladi do jeseni 

 Morebitna naveza: Festival zasavske kulinarike Funšterc 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedb. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Ni (še) zgodba. 

Predviden razvoj Ni navedb. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Ni (še) zgodba. 

Po oblikovanju zgodbe: Da.  

Tudi medregijsko: npr. eko poligoni po Sloveniji  

PRIPOROČILO 

 

 

 Najti zgodbo, ki podpira zlasti usmerjanje v specifično eko 

pridelavo kulinaričnih dobrot ali značilnih lokalnih dobrot.  

 Povezati zgodbo s kulinarično piramido Slovenije: zasavska 

kulinarična regija. 

 

 

Ime destinacije TRBOVLJE  

Zgodba 4 Etnološka pot po rudarskih kolonijah 

Raven zgodbe Tematske zgodbe: industrijsko Zasavje  

Tipologija zgodbe  Kulturna dediščina 

 Zgodovinsko dogajanje 

 Gospodarske oblike in ustvarjalnosti 

 

Kratek opis zgodbe 

Etnološka pot predstavlja stanovanjske kolonije kot kulturno 

dediščino, ki v po-rudarski dobi pripoveduje zgodbo o prepletanju 

vsakdanjega življenja in dela v nekdanjih Trbovljah. Radovedneže 

vodi skozi stara rudarska naselja, v katerih so posebni delovni, 

bivalni in socialni pogoji narekovali svojstven način življenja. Pot je 

primerna za ljubitelje zgodovine in kulture, saj vodi med rudarskimi 

http://www.v3krasne.si/polni-zelodcki-potep-po-zasavskem-podezelju-253
http://www.v3krasne.si/vabljivo-disi-potep-po-zasavskem-podezelju-250
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soseskami iz 19. In 20. stoletja. 

OPOMBA: Urejene so tudi druge učne poti, primarno namenjene skupinam. 

Zgodba povzeta po http://www.v3krasne.si/etnoloska-pot-32 

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Poznavanje obstoja rudarskih kolonij: nacionalno; poznavanje 

možnosti ogledov še omejeno 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Ne še. Je opis programa, ni še strukturirana zgodba oz. ni še 

komunicirano kot zgodba.  

Zgodba – produkt Vodeni ogledi: Zasavski muzej Trbovlje. 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedb. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Ni (še) zgodba; po oblikovanju zgodbe: Da. 

 

Predviden razvoj Ni navedb 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Ni (še) zgodba.  

 

PRIPOROČILO Izbrati ali na novo oblikovati zgodbo, ki na čustven, zgodbarski 

način opozarja na življenje rudarskih družin skozi čas. Umestiti 

zgodbo v regijsko piramido zgodb: vzpostaviti povezave z drugimi 

zgodbami območja.  

 

 

Ime destinacije ZASAVJE 

Reka Sava  

Zgodba 5 Stara vodna pot 

Raven zgodbe Tematske zgodbe: pustolovsko Zasavje  

Tipologija zgodbe  Naravne danosti 

 Gospodarske oblike in ustvarjalnosti 

Kratek opis zgodbe Pričevanja, najdbe in zapiski jasno govore, da je čolnarjenje na Savi 

domovalo že pred tisočletji. S čolni so po njej prevažali vino, žito in 

drugo trgovsko blago ali pa uprizarjali pustolovščine, kakršen je bil 

beg junaškega iskalca zlatega runa Jazona in njegove Medeje. Tako 

kot se je ves čas večal pomen te vodne poti, so rasle tudi savske 

ladje. Ko je železnica sredi devetnajstega stoletja odpihnila rečna 

plovila, so bile tombe, kakor so jim rekli, dolge kar petdeset metrov, 

upravljale pa so jih 17-članske posadke. 

 

Sava je doživela dve veliki spremembi. S številnimi posegi, kot so 

bili urejanje bregov, razstreljevanje čeri in gradnja vlačilnih poti, so 

predvsem v osemnajstem stoletju nekoliko pobili njeno divjost. Z 

gradnjo čistilnih naprav in opuščanjem rudarjenja pa so ji v tem 

stoletju vrnili njeno izvorno modrino. 

Povzeto po: http://www.v3krasne.si/pustolovsko-zasavje-s-colnom-v-

http://www.v3krasne.si/etnoloska-pot-32
http://www.v3krasne.si/pustolovsko-zasavje-s-colnom-v-dolino-262
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dolino-262  

Ali se zgodba že 

uporablja  

Da. 

Poznavanje zgodbe Ocena: lokalno, kontekstualno (med udeleženci programov). 

Ali zgodba ustreza 

kriterijem za 

zgodbe? 

Pogojno. Strukturirati preplet savskih zgodb v enovito zgodbo ali 

izbrati eno od vpletenih zgodb za nosilno zgodbo (Jazon in Medeja; 

zgodba o tombah; Sava kot prometna pot…). 

Zgodba – produkt  

 

 Spust po Savi od pomladi do jeseni 

 Od Renk do Zagorja z možnostmi plavanja in skokov v vodo, 

spust po prusniških brzicah, do elektrarne Trbovlje in Belega 

slapa v Hrastniku, blizu restavriranih temeljev rimskega svetišča 

Ali je zgodba 

aplicirana tudi na 

spominkarsko 

ponudbo? 

Ni navedb. 

Ali je zgodba 

primerna za 

trženje? 

Pogojno, oblikovati zgodbo. 

Življenje reke je lahko širši tematski okvir ponudbe vodnih doživetij, 

vodnih športov. 

Predviden razvoj Ni navedb. 

Ali zgodba lahko 

sooblikuje 

regionalne zgodbe 

Da, po oblikovanju zgodbe. Zgodba o reki kot vezivo regije in drugih 

regij ob Savi. 

PRIPOROČILO Izbrati ali na novo oblikovati zgodbo, ki na čustven, tudi domišljijski, 

doživljajski način opozarja na življenje reke.  

 

 

 

 

  

http://www.v3krasne.si/pustolovsko-zasavje-s-colnom-v-dolino-262
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7.3 Povzetek analize stanja na področju zgodb po regijah 

in destinacijah, z oblikovanjem ugotovitev  
 

 

Na osnovi izvedene analize je mogoče povzeti naslednje UGOTOVITVE in 

PRIPOROČILA. 

 

UGOTOVITEV št. 1: Imamo veliko zgodb, ki pa (še) niso turistični produkti. 

 

Analiza na različnih ravneh pokaže, da imamo (zlasti na destinacijski – lokalni ravni) 

veliko število zgodb, ki pa ostajajo zgolj na ravni zgodbe; zanimive pripovedi, miti, 

legende, na osebnostih iz zgodovine ali na naravnih in drugih posebnostih temelječe 

zgodbe. A teh zgodb ni mogoče videti, otipati, slišati, doživeti (oziroma jih je pogosto 

mogoče doživeti le enkrat letno, večnima ob posebnih priložnostih oziroma v času 

tradicionalnih prireditev, ne pa kontinuirano, kadarkoli). Otipljivih, fizičnih elementov, 

ki podpirajo zgodbo, praviloma ni. Zgodbe torej same po sebi še niso tudi turistični 

produkti.  

Priporočilo: 

a. Dobra zgodba je osnova, iz katere lahko razvijemo turistični produkt – zato je 

potrebno razvijati zgodbo v smeri, da postane tudi turistični produkt oziroma 

doživetje, ki ga je mogoče tržiti, prodajati kot doživetje.  

b. Razvoj zgodbe naj gre v smer, v okviru katere se zgodba pretvarja v konkretna 

doživetja (kaj je mogoče videti, otipati, slišati, prebrati, doživeti, kaj odnesti s 

seboj domov …), ki nagovarjajo določeno ciljno skupino. 

c. Pomembno je, da zgodbo/produkt turist lahko kadarkoli doživi in ne zgolj v 

omejenm časovnem obdobju (še posebej, kadar gre za krovno zgodbo).   

d. Pomembno je, da poznamo piramido zgodb oziroma produktni portfolio – da 

ločimo med krovno zgodbo (in krovnim/primarnim turističnim produktom), ki 

gradi krovno prepoznavnost destinacije oziroma podjetja in generira naveč 

povpraševanja, ter med posameznimi mikro zgodbami (in drugimi, 

sekundarnimi produkti), ki so nišno usmerjene ali pa povečujejo privlačnost, ko 

je turist že na destinaciji. 

 

UGOTOVITEV št. 2: Imamo turistične produkte, ki pa nimajo zgodbe. 

 

V Sloveniji imamo tudi številne turistične produkte, ki nimajo zgodbe, zaradi česar jim 

pogosto manjka osnova za razlikovanje, prav tako nimajo dovolj čustvenih potencialov 

za vzpostavitev tesnejše navezanosti s strani ciljne javnosti. A naj hkrati poudarimo, 

da za turistični produkt ni nujno, da ima vedno zgodbo – imamo tudi uspešne produkte 

brez zgodbe. 

Priporočilo: 

a. Poiščimo zgodbo, ki jo produkt lahko pripoveduje, in jo razvijmo. 

b. Imamo tudi edinstvene produkte na nacionalni ravni, ki bi jih bilo mogoče z 

ustrezno oblikovanimi zgodbami lažje umestiti med ključne produkte (v okviru 

projekta je identificirana še dodatna potencialna raven za zgodbe – to je 

produktna raven: oblikovanje zgodb po ključnih produktov slovenskega turizma, 
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na osnovi edinstvenih zgodb; npr. kolesarjenje – Slovenija ima 5.200 let staro, 

najstarejše kolo na svetu; zdravilišča – edinstvena mineralna voda ipd.). 

 

UGOTOVITEV št. 3: Zgodbe, ki so razvite, so z vidika elementov zgodbe v 

veliki meri nedodelane. 

 

Imamo zgodbe, ki imajo potencial, da postanejo dobre zgodbe, vendar sam koncept 

zgodb, kot so opredeljene, še ne odgovarja parametrom dobrih zgodb: manjkajo liki, 

konflikt, namen zgodbe ni jasen, ne vzpostavlja se interakcija s turistom, so 

samozadostne. 

Priporočilo: 

 Zgodbe je potrebno »zgodbarsko« obdelati, po ključnih elementih zgodbe in z 

jasnim sporočilom (emocionalnim, pritegnilnim). 

 

UGOTOVITEV št. 4: Obstoječe zgodbe pogosto nimajo potrebnega trženjskega 

potenciala, ob tem ne izpolnjujejo večino kriterijev/značilnosti dobre zgodbe 

v turizmu. O njih sploh ni mogoče skoraj nič prebrati! 

 

Imamo veliko zgodb, ki so same po sebi sicer legitimne, zanimive, vendar je njihov 

trženjski potencial vprašljiv – potrebno je jasno opredeliti, ali ima zgodba potencial 

zgolj za domačine in Slovenijo, ali pa tudi za tujce. Tudi to, ali ima zgodba potencial 

gradnje prepoznavnosti in razlikovalnosti (in s tem motivira k obisku) ali predvsem 

animira, ko je gost že na destianciji. Nekatere zgodbe so namenjene ožji ciljni javnosti 

(npr. otrokom) – kar je seveda dobro, vendar ne, ko je zgodba opredeljena kot krovna 

zgodba destinacije. Večinoma pa zgodbam manjka izkustvena komponenta in možnost, 

da nekaj vidimo, otipamo, okusimo, doživimo – materializacija zgodbe v obliki 

konkretnih doživetij, tudi spominkarske ponudbe. Določene zgodbe se po posameznih 

destinacijah celo podvajajo (isto zgodbo si lastita dve ali celo več destinacij), bolj ali 

manj pa velja za vse zgodbe, da o njih skoraj ni mogoče nič najti na destinacijskih 

portalih.  

Priporočilo: 

a. Zgodbo razvijati po vseh ključnih značilnostih oziroma kriterijih dobre zgodbe. 

(kot so opredeljeni v poglavju 5.4). 

 

UGOTOVITEV št. 5: Regijskih zgodb ni – regije komunicirajo na ravni 

sloganov, ki ne omogočajo razlikovanja. 

 

Slovenija še nima razvitih regijskih zgodb – oziroma regije v svojem procesu 

konstituiranja še niso opredelile svojih krovnih zgodb. Ponekod so destinacijsko zgodbo 

opredelili kot krovno, drugod pa so zgolj identificirane posamezne potencialne 

destinacijske zgodbe. Piramid zgodb ni. Zdaj regije komunicirajo svojo ponudbo na 

ravni zelo generičnih sloganov.  

Priporočilo: 

 V okviru analize smo nakazali (1) smernice za krovne regijske zgodbe, (2) 

načine navezave destinacijskih zgodb na krovno zgodbo ter (3) potenciale za 

medregijske zgodbe. Priporočilo projekta je, da bodo regije na osnovi podanih 

smernic (ki so bile tekom projekta v okviru delavnic na terenu regijam tudi 
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predstavljene) razvijale svoje zgodbe po predlaganem modelu. Na ta način se 

bo turistična ponudba Slovenije sestavila v privlačen koncept razlikovalnih 

regijskih zgodb, ki bodo bolj jasno komunicirale, kaj je dejansko ponudba 

posamezne regije. 

 

UGOTOVITEV št. 6: Zgodbe se ozirajo večinoma nazaj, v zgodovino in odločno 

premalo v prihodnost. Sodobnih zgodb ni! Poleg tega ni povezav turizma z 

drugimi področji delovanja. 

 

Zelo jasno se je izpostavilo dejsto, da večina destinacij črpa navdih iz mitov in legend 

ter zgodovinskih dejstev, nekaj iz naravnih pojavov, precej manj pa iz drugih osnov 

tipologije zgodb. Praktično pa skoraj ni sodobnih zgodb, ki bi temeljile na sodobnih 

gospodarskih pojavih, produktih in dosežkih. Zelo jasno se je tudi pokazalo, da 

destinacije zelo ozko pojmujejo turistične zgodbe in ne vidijo potencialov povezovanja 

z drugimi panogami in dosežki (šport, kultura, gospodarstvo – in njihovimi zgodbami).  

Priporočilo: 

a. Na tem področju lahko pomembno vlogo odigra nacionalna raven in 

povezovanje različnih sektorjev.  

b. Priporočilo za destinacije je, da se ozrejo tudi po sodobnem življenju na svojem 

območju in identificirajo zgodbe, ki so tam, ki se lahko uspešno valorizirajo 

skozi turizem; pri čemer pridobi tako turist in kot tudi destinacija. 

 

UGOTOVITEV št. 7: Odziva od podjetij je bilo zelo malo – nekateri zgodbe 

razumejo kot svoj poslovni »know-how«. 

 

V okviru projekta smo povabili sicer omejen krog turističnih podjetij, ki že razvijajo 

zgodbarjenje, vendar je bil odziv res omejen. Določena podjetja razvijajo svoje 

zgodbe, druga gradijo na danostih in potencialih destinacije, izpostavljen je bil tudi 

vidik, da gre za poslovni »know-how«. 

Priporočilo: 

a. Destinacijsko zgodbo morajo poznati in pripovedovati vsi, saj se bo le tako 

trdno pozicionirala v mislih in srcih ciljnih obiskovalcev (in ponudnikov!). 
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8. PRIMERI DOBRE PRAKSE   
 

8.1 Uvodno pojasnilo k izboru primerov dobre prakse 
 

 

Za bolj celostno in verodostojno oceno stanja, kje smo v slovenskem turizmu na področju 

zgodbarjenja kot strateškega trženjskega orodja oziroma operativnega komunikacijskega 

orodja (na različnih ravneh: na nacionalni, regijski, destinacijski in korporativni), je 

pomembno, da se ozremo tudi po Evropi oziroma svetu in pogledamo, kako to počenejo 

nekatere države, regije in destinacije. 

 

Kako smo izbrali primere dobre prakse? Pri izbiri nas je vodilo: 

 

a. Da pogledamo oziroma analiziramo različne ravni – torej nacionalno, regijsko in 

destinacijsko; 

b. Da izberemo tiste države/regije/destinacije, ki veljajo za dobre prakse na 

področju trženja kot tudi konkurenčnosti turizma; 

c. Da izberemo tiste primere, ki so na nek način relevantni ali vsaj delno primerljivi s 

Slovenijo; 

d. Da je koncept zgodbarjenja vsaj v določeni meri uporabljen in implementiran. 

 

Pri analizi smo se osredotočili predvsem na krovne, temeljne zgodbe v komuniciranju – in 

ne nabor vseh posameznih zgodb, ki v neki državi/regiji/destinaciji obstajajo. Še posebej 

smo bili pozorni na koncept piramide zgodb – način, kako so hierarhično razvrščene, 

zanimalo pa nas je tudi, kako so implementirane v turistične produkte ter kako so 

predstavljene preko spletnih portalov. 

 

V nadaljevanju predstavljamo primere oblikovanja krovnih zgodb v naslednjih 

državah oziroma destinacijah:  

 

a. Na globalni ravni smo izbrali primer Avstralije in Novi Zelandije, kjer je zgodba 

tesno vpeta v samo znamko oziroma znamka govori zgodbo. V Avstraliji hkrati že 

vpeljujejo zgodbe v doživetja, ki jih predstavljajo skozi zgodbe turistov in 

obiskovalcev. V Novi Zelandiji poleg krovne zgodbe 100% Pure New Zealand, ki 

govori o nedotakljivosti dežele, neokrnjeni naravi in pristnosti ter o zavezi Nove 

Zelandije k ohranitvi zdravega okolja, izpostavljajo tudi zgodbo o Novi Zelandiji 

kot središču zemlje skozi filmsko industrijo oziroma skozi to zgodbo predstavljajo 

destinacije in produkte.  

 

b. Med evropskimi državami predstavljamo primer Švice, ki je turistično najbolj 

konkurenčna država na svetu (po lestvici globalne konkurenčnosti Svetovnega 

gospodarskega foruma – WEF) in se želi predstaviti s povezavo med tradicijo in 

sodobnostjo. Zanimiv primer je Češka, kjer so v okviru prenove celostne podobe 

kot krovni slogan zapisali: Czech Republic, Land of Stories in predstavili ponudbo 

v obliki zgodb, ki se naslanjajo na znane osebnosti iz zgodovine.  
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c. V Evropi izpostavljamo tudi primer oblikovanja zgodbe na regionalni oziroma 

lokalni ravni in sicer na Danskem, kjer so se deležniki dveh regij in 16 

destinacij povezali in ustanovili mrežo za razvoj in trženje turističnega produkta 

Tales of Limfjorden.  

 

d. Najboljši primer na ravni destinacije (mestne destinacije) področju oblikovanja in 

pripovedovanja  zgodb je zagotovo Salzburg z zgodbo o umetnosti in kulturi 

mesta, ki ju navdihuje slavni Wolfang Amadeus Mozart. 
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8.2 Predstavitev primerov dobre prakse  
 

8.2.1. Nacionalna raven 

 

8.2.1.1. Avstralija  

 

PREDSTAVITEV komunikacijsko-trženjske strategije in pristopa Avstralije k 

zgodbam 

Znamka 

 

Novi znak (od leta 

2013) 

 
Ta znak se uporablja 

bolj za B2B 

komuniciranje, v B2C 

komunikacijah pa v 

enaki obliki, le brez 

besede Tourism 

 

Stari znak 

 
 

Koncept znamke Australia je bil oblikovan leta 1995 z namenom 

pospeševanja turističnega obiska, internacionalizacije 

gospodarstva in privabljanje tujih investicij. Decembra 2012 so 

znak prenovili – ohranili so prepoznaven simbol kenguruja, 

vendar so ga očistili, saj je bil pretežek za uporabo, hkrati – kot 

so pojasnili ob prenovi – preveč »otročji« in zato ni odseval 

sofisticiranosti pozicioniranja znamke. Vnesli so tudi nove barve 

(poleg rdeče, oranžne in rumene še modro in zeleno – ki so 

dobro predstavljale divjino Avstralije), s čemer so hoteli nakazati 

raznolikost doživetij.   

 

Znamka govori o prijaznosti in gostoljubnosti ljudi. Govori o 

tem, da turisti ne obiskujejo Avstralije, ampak jo živijo.   

 

Za implementacijo znamke so oblikovali priročnik Avstralija, 

dežela tisočih zgodb (Australia, the land that tells a 

thousand stories).  

 

Poleg tega je beseda zgodba zelo pogosto uporabljena v krovnih 

(tako strateških kot tudi operativnih) sporočilih; tako na primer 

trdijo, da se njihova »Naša zgodba se začne z deželo (zemljo)« 

(Our story begins with the land); da dežela vabi, da deli turist 

njene zgodbe z ljudmi, ki tu živijo, da turist nekje med plažami 

in divjino odkrije svojo zgodbo … 

Krovni slogan There is nothing like Australia 

Kaj je krovna 

zgodba 

Avstralije? 

Krovno zgodbo Avstralije povzema krovni slogan »There is 

nothing like Australia!«. Gre za globalno trženjsko kampanjo, 

ki želi poudariti najboljše atrakcije in doživetja Avstralije kot 

turistične države. Kampanja pravi, da nikjer na svetu ne obstaja 

takšna destinacija kot Avstralija. Gre za doživetja, ki jih je 

mogoče izkusiti samo v Avstraliji, gre za kraje, ki jih je možno 

spoznati samo v Avstraliji. Kampanja traja od leta 2009, v letu 

2012 so jo kreativno nadgradili. Zgodbo in slogan so močno vpeli 

v vsa komunikacijska orodja. 

 

Največ pove dejstvo, kako je kampanja nastala. Kampanja se je 

začela maja 2009, ko je Tousim Australis povabil domačine, 

vse prebivalce, da z njimi (in celim svetom) podelijo svoje 

najljubše izkušnje iz počitnic v Avstraliji. To je postala 
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največja promocijska kampanja, ki so jo ustvarjali 

potrošniki. Nastalo je 30.000 zgodb in fotografij, ki so jih 

naložili na digitalnim interaktivni zemljevid, ki navdihuje in daje 

popotnikom po vsem svetu ideje, kaj si lahko ogledajo in 

doživijo v Avstraliji. 

 

(Slika 1 in 2: Prikaz marketinške kampanje na spletu). 

Strategija trženja 

2020 

Avstralija se osredotoča na trge, ki predstavljajo potencialno 

najvišje rasti do leta 2020. Ključni trgi z največjim potencialom 

rasti potrošnje so Kitajska, Severna Amerika, Velika Britanija in 

Avstralija. 

Tržni segmenti Avstralija se osredotoča na naslednje 3 sektorje: Luksuzni 

turizem, Aborigini in Križarjenje in sicer na višje dohodkovne 

skupine, ki več potrošijo, dlje ostanejo ter obiščejo več 

destinacij. Ključna ciljna skupina so iskalci izkušenj, ki želijo 

edinstvena in interaktivna doživetja. Pomembna skupina so 

mladi, ki predstavljajo 25 odstotkov celotne turistične potrošnje. 

Predstavitev na 

spletu 

www.australia.com 

 

Že na vstopni strani uradne spletne strani za turizem 

www.australia.com predstavijo 14 počitniških idej skozi 

promocijski film »There is nothing like Australia« in 3000 

razlogov, zakaj ni nikjer tako kot v Avstraliji. Predstavljena 

so tudi mesta in druge znamenitosti.  

(Slika 3: Pozdravni nagovor na spletu) 

Predstavitev 

zgodb na spletu 

Krovno zgodbo podkrepijo s počitniškimi zgodbami iz Avstralije 

(Slika 4 in 5: Amazing Australian Holiday Stories).  

Predstavljene so tudi zgodbe, ki jih pišejo obiskovalci 

oziroma turisti (Slika 6: Primer zgodbe: Avstralske avanture – 

»From Red Center to Tasmania«). 

Zgode za medije Prav tako so posebej za medije oblikovali 17 tematskih idej za 

zgodbe, ki so sestavljene iz večjega števila konkretnih 

zgodb, ki jih sproti (večkrat na leto) dopolnjujejo. Glavni sklopi 

tem so: Aborigini, O Avstraliji, Nastanitev, Plaže, Kolesarjenje, 

Kultura, Potovanja, Destinacije, Družina, Kulinarika, Festivali, 

Romantika, Narava, pokrajina, Avanture, Mladina, Divjina. 

 

Npr. poglavje Kulinarika se deli v naslednje zgodbe: Avstralska 

kultura kave, Najboljše restavracije, Najboljše pivnice, Najboljši 

mladi kuharji, Avstralski kuharji, Vinarji, Šole kuhanja na TV, 

»Aussie« pubi, Tržnice, Naberi & skuhaj, Luksuzna hrana itd. 
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Kaj se lahko iz primera NAUČIMO? 

 

a. Kampanja »There is nothing like Australia« je bila že v osnovi zasnovana kot 

kampanja, ki bo imela dolgoročnejši potencial (z nadgradnjami, ki pa še 

temeljijo na temeljni ideji), za njo pa stoji tudi okoli 200 partnerjev, ki 

uporabljajo isto temeljno sporočilo oziroma zgodbo (letalske družbe, 

regijske in destinacijske turistične organizacije in turistično gospodarstvo). 

 

b. Kampanjo so soustvarjali ljudje – prebivalci. To pomeni na eni strani, da se 

ljudje (prebivalci kot pomemben deležnik) močneje identificirajo z zgodbo in so 

aktivneje vključeni v soustvarjanje doživetja turista, na drugi strani pa ima 

turist zaradi tega bogatejšo izkušnjo.  

 

c. Krovni slogan »There is nothing like Australia« je utemeljen že na vstopni 

strani skozi udarni promocijski film. Prav tako je utemeljen skozi navajanje 

razlogov, zakaj obiskati Avstralijo ter skozi predstavitev zgodb.  

 

d. Lahko govorimo o jasni arhitekturi s krovno zgodbo, ki jo utemeljujejo z 

zgodbami v destinacijah in produktih, kjer so navedena pričanja oziroma 

zgodbe obiskovalcev.  

 

e. Zanimivo je podajanje sporočil za medije z zgodbami na 

najpomembnejše teme, s katerimi utemeljujejo znamko.  
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Slika 1: Prikaz marketinške kampanje na spletu (poslovne spletne strani) 

 

 
 

Slika 2: Prikaz marketinške kampanje na spletu (turistične spletne strani) 

 

 
 

 

Slika 3: Pozdravni nagovor na spletu 

 

 
 

  



ZGODBE V SLOVENSKEM TURIZMU:  

Analitični del, poglavja 7, 8 in 9   

 

117 

Slika 4: »Čudovite avstralske počitniške zgodbe« (Amazing Australian Holiday Stories) 

 

 
 

 

Slika 5: »Čudovite avstralske počitniške zgodbe« (Amazing Australian Holiday Stories) 
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Slika 6: Primer zgodbe: Avstralske avanture »From Red Center to Tasmania« 
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8.2.1.2. Nova Zelandija 

 

 

PREDSTAVITEV komunikacijsko-trženjske strategije in pristopa Nove Zelandije k 

zgodbam 

Znamka 

 

 
 

Nova Zelandija ima zagotovo eno najuspešnejših turističnih 

znamk na svetu. Znamka »100% Pure New Zealand«, ki je 

nastala leta 1999, je pomagala repozicionirati Novo Zelandijo 

kot turistično državo in jo konkurenčno umestiti na svetovni 

turistični zemljevid (prej so jo večinoma turisti povezovali z 

ovcami in jo v osnovi videli kot zelo oddaljeno in težko 

dosegljivo destinacijo). Po zagonu kampanje so v Novi Zelandiji 

s ciljem, da bi uresničili obljubo znamke, nadgradili standarde 

kakovosti. Izboljšali so informacijske centre v Novi Zelandiji, da 

so lahko posredovali optimalne informacije turistom. Turistična 

organizacija je organizirala usposabljanja za organizatorje 

potovanj in agente, tudi preko spleta. 

 

Znamka se valorizira se v partnerstvu z mnogimi sektorji v 

državi. UNWTO in ETC sta obeležila priznanje Novi Zelandiji v 

priročniku za znamčenje: »Handbook on Branding for Tourism 

Destinations« in poudarila pomen konsistentnosti in vztrajanja 

Nove Zelandije vrsto let pri istem sloganu oziroma zgodbi. 

Slogan 100% Pure New Zealand 

Kaj je krovna zgodba 

Nove Zelandije? 

Krovna zgodba govori o nedotakljivosti dežele, neokrnjeni 

naravi in pristnosti ter o zavezi Nove Zelandije k 

ohranitvi zdravega okolja.  

Nova, nadgrajena 

kampanja  

Avgusta 2012 so predstavili nadgrajeno, osveženo kampanjo, ki 

še vedno temelji na isti zgodbi in obljubi, a je nadgrajena z 

novo zgodbo: 100% Middle-earth, 100% Pure New 

Zealand campaign (najprej se prikaže prepoznaven znak 

100% z Middle Earth, nato se le-ta le zamenja z New Zealand). 

S to kampanjo želijo povedati, da je to, kar ljudje vidijo na 

filmu o hobitih kot fantazijski svet Srednje zemlje, v resnici 

pravi svet (prave lokacije – to dejansko je Nova Zelandija), ki 

čaka, da ga odkrijemo. To so odlično upodobili v res 

izjemnem in nagrajenem promocijskem filmu, kjer 

pomembni liki v zgodbi o Srednji zemlji postanejo turisti.  

Strategija trženja 

2007-2015 

Vizija turizma Nove Zelandije do leta 2015 je: »V letu 2015 bo 

turizem vodilni sektor, ki prispeva k trajnostni ekonomiji Nove 

Zelandije. Vizijo podpirata dve vrednoti: kaitiakitanga 

(odgovornost) in manaakitanga (gostoljubnost). Ti vrednoti 

predstavljata temelj trajnostnega pristopa k razvoju turistične 

industrije.   

Struktura na spletu 

www.newzealand.com 

  

Na vstopni strani Nove Zelandije je jasno razvidna krovna 

kampanja 100% PURE NEW ZEALAND (Slika 1). 100% PURE je 

zgodba o uspehu na področju znamčenja, ki so jo v Novi 

Zelandiji uspešno povezali z lokalno identiteto in filmsko 

industrijo. Turizem je nekaj let po zagonu kampanje postal 

vodilna panoga v Novi Zelandiji. Na vstopni strani Nove 
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Zelandije je kulisa iz filma The Hobbit Trilogy, obiskovalci 

spletne strani pa se lahko odločijo za vstop na turistične spletne 

strani ali na poslovne spletne strani (Slika 2). 

Predstavitev zgodbe 

na spletu 

Na vstopni spletni strani pod zavihkom Aktivnosti močno 

izpostavijo zgodbo o potovanju skozi središče zemlje (Slika 

3). Nova Zelandija je domovanje Srednje zemlje od leta 2001 

(New Zealand, Home of Middle-Earth), ko so tam snemali znani 

film Gospodar prstanov. Slavnemu filmu se je pridružila trilogija 

The Hobbit Trilogy. Skozi zgodbo 100% Middle-Earth 

predstavijo filmske lokacije s snemanja (dosedaj 250), 

znamenitosti (Slike 4, 5 in 6) in turistične pakete (Slika 7).  

 

 

Kaj se lahko iz primera NAUČIMO? 

 

a. Nova Zelandija je najbolj odmeven primer dobre prakse na področju znamčenja 

države preko filmske industrije. Uspešni so pri oblikovanju in prodajanju turističnih 

produktov na temo lokacij snemanja znanih filmov. Dejstvo je, da jim je bila ta zgodba 

»servirana na pladnju«, ampak so jo več kot odlično izkoristili s turističnega vidika. 

 

b. Zgodba Srednje zemlje je dejansko turistični produkt, saj izpolnjuje najbolj 

pomembne kriterije: mogoče jo je videti, doživeti, otipati, kupiti. Je zelo 

materializirana (tako skozi film kot »ostaline« - lokacije iz filmov), oblikovani 

so zelo konkretni produkti (potreben je le klik in jih lahko kupimo). 

 

c. Odličen primer, kako so ohranili primarno zgodbo 100% New Zealand (in to jim 

uspeva že 14 let), a so jo res močno osvežili z zgodbo o Srednji zemlji – še vedno 

pa je to osnovna, temeljna zgodba 100% Pure New Zealand. 

 

 

 

Slika 1: Kampanja 100% Pure New Zealand na spletu 
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Slika 2: Vstopna spletna stran Nove Zelandije 

 

 
 

 

Slika 3 in 4: Povabilo na potovanje v središče zemlje na spletu in povabilo na potovanje v 

središče zemlje na spletu – predstavitev jam Waitomo 

 

   
 

 

Slika 5: Povabilo na potovanje v središče zemlje na spletu z ogledom lokacij snemanja 

 

 
 

Slika 6: Primer turističnega produkta – poldnevni ogled scene snemanja filma The Hobbit 
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8.2.1.3. Švica 

 

 

PREDSTAVITEV komunikacijsko-trženjske strategije in pristopa Švice k zgodbam 

Znamka 

 

Švica je turistično najbolj konkurenčna država na svetu 

glede na rezultate raziskave Svetovnega gospodarskega 

foruma (WEF). Znamka beli križ na rdeči podlagi je izpeljana 

iz švicarske zastave in se dosledno uporablja za ključne 

švicarske produkte. Znamka temelji na vrednotah, kot 

so tradicija, avtentičnost, ponos. 

Slogan SWITZERLAND. Get natural. 

Kaj je krovna zgodba 

Švice? 

Krovna zgodba govori o lepotah Švice in prizadevnosti 

domačinov za udobje obiskovalcev. Švica se predstavlja 

kot majhna, vendar geografsko in kulturno raznolika 

destinacija. Ponujajo neokrnjeno naravo in mnoge aktivnosti 

v naravi, avtentičnost, doživetja in atrakcije, temelječe na 

tradiciji (sirarstvo, narodna glasba, tradicionalne športne 

veščine, alpska doživetja, tradicionalne prireditve, npr. 

metanje zastav v zrak itd). Predstavljajo se kot 

destinacija, kjer so tradicije in ljudski običaji še 

posebej živi, hkrati pa tradicijo povezujejo s 

sodobnostjo. Pred dvemi leti so oblikovali odlično krovno 

marketinško kampanjo, ki govori o krovni zgodbi Švice. 

Struktura na spletu 

www.myswitzerland.com  

Predstavitev na uradnih spletnih straneh švicarske 

nacionalne turistične organizacije je precej klasična, vendar 

dobro organizirana in funkcionalna (Slika 1).  

Predstavitev zgodbe na 

spletu 

Gre za krovno zgodbo Švice, ki jo zajema slogan 

get.natural.  Zgodba pripoveduje o destinaciji, kjer lahko 

turist doživi pristen stik z naravo, aplska doživetja, 

avtentičnost in visoko kakovost storitev. Atrakcij in 

destinacij ne komunicirajo skozi zgodbe.  

 

Na spletu na podstrani o tradiciji (Customs and Traditions) 

predstavijo zgodbo o Heidi. Gre za zgodbo pisateljice 

Johanne Spyrl, ki ni bila le svetovna literarna in filmska 

uspešnica, pač pa je v svetu ustvarila romantično podobo 

Švice. Maienfeld je regija, kjer je dom Heidi in kjer turisti 

lahko vidijo njeno domovanje, obiščejo trgovinico. Gre za 

močno zgodbo, ki pa ni izkoriščena niti na samem mestu, 

niti na spletu (Slika 2).  

 

Kaj se lahko iz primera NAUČIMO? 

 

a. Švica je vsekakor najboljši primer dobre prakse za učenje o konkurenčnosti 

turizma, na vseh ključnih področjih. Na področju trženja je zgleden primer 

dobro strukturiranega in sistematičnega pristopa, z močnim znamčenjem v 

smislu jasne strukture, vizualne identitete in vnašanja elementov sodobnosti v sicer 

zelo tradicionalne vrednote (serija filmov na družbenih omrežjih v preteklih letih), 
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medtem ko na področju uporabe zgodb kot strateškega orodja ne moremo 

izpostaviti kakšne pomembne lekcije.  

 

b. FaceBook kampanja, v kateri so v letih 2011 in 2012 razvili simpatična lika dveh 

starejših švicarskih podeželskih gospodov, po imenih Sebi in Paul, ki se delata bolj 

ali manj odkrito norca iz tradicionalnih švicarskih vrednot, so dober primer zgodb 

kot operativnega komunikacijskega orodja, saj sta lika res pritegnila in 

učinkovito komunicirala. Kampanje so naletele na zelo dober odziv in bile zelo 

opazne. 

 

 

 

 

Slika 1: Vstopna spletna stran švicarske 

turistične organizacije 

 

 
 

Slika 2: Zgodba o Heidi na spletu 
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8.2.1.4. Češka 

 

 

PREDSTAVITEV komunikacijsko-trženjske strategije in pristopa Češke k zgodbam 

Znamka 

 

Nacionalna turistična organizacija Češke je septembra 2012 

objavila novo kampanjo, ki pozicionira Češko kot državo 

zgodb, pri čemer se naslanja na znane osebnosti iz 

zgodovine, kot so Goethe, Einstein, Apollinaire, Peter veliki, 

Casanova in drugi. Pretežno spletna kampanja vabi potencialne 

turiste, da obiščejo Češko kot državo za oblikovanje njihovih 

lastnih zgodb, kot so to naredile znane osebe iz 

preteklosti. Čehi pri kampanji stavijo na čustveno noto in ciljajo 

na nekoliko bolj sofisticirane ciljne skupine, pri čemer zgodbe 

izbirajo oziroma oblikujejo glede na ciljne trge. 

Slogan Czech Republic - Land of Stories 

Kaj je krovna zgodba 

Češke? 

Ključni produkti na področju turizma so glavno mesto Praga, 

kultura, zdravilišča in aktivne počitnice. Ciljna skupina Češke 

kot turistične destinacije so izkušeni turisti, ki iščejo edinstvenost 

in avtentičnost. Zato je Češka turistična organizacija skušala v 

promocijskih orodjih uporabiti zgodbe, ki bi povečale atraktivnost 

ponudbe. 

 

Identificirala je zgodbe, ki kažejo na edinstvenost 

destinacije, ki temeljijo, kot so zapisali, »na notranji 

tenziji kontrastov, so resnične, so sofisticirane in se 

posredujejo na sodoben način«. Novi koncept zgodb je 

podprt z novo celostno podobo sodobnega dizajna, vključujoč 

pokrajino, znamenitosti in pomembne ljudi. Najpomembnejše 

orodje promocije je spletna stran www.stories.czechtourism.com, 

s pomočjo katere bodo gradili vizijo Češke kot dežele zgodb. 

Struktura na spletu 

www.czechtourism.com 

Že na vstopni strani uradne spletne strani za turizem 

www.czechtourism.com predstavijo Prago kot glavno mesto, 

kulturno dediščino, aktivne počitnice in zdravilišča ter izpostavijo 

izjemne zgodbe o ljudeh, spomenikih in pokrajini (Slika 1). 

Zgodbe predstavijo na uradni spletni strani nacionalne turistične 

organizacije, za več informacij o zgodbah pa napotijo obiskovalca 

spletne strani na posebej oblikovano spletno stran, ki je 

namenjena predstavitvi turistične ponudbe skozi zgodbe      

www.stories.czechtourism.com (Slika 2).  

Predstavitev zgodbe 

na spletu 

V okviru evropskega projekta so oblikovali posebno spletno 

stran za predstavitev posameznih destinacij in znamenitosti 

skozi zgodbe (Slika 3), ki se naslanjajo na znane osebe iz 

preteklosti. Prago npr. predstavijo z zgodbo, ki se naslanja 

na legendo o princezi Libuši, ki je že davno prepoznala Prago 

kot mesto, katerega slava se dotika zvezd. V zgodbi podajo 

povezavo mesta z astrologijo in astronomijo, po kateri je Praga 

poznana (Slika 4).  

Regijo Central Bohemian Uplands predstavijo kot 

destinacijo, ki je že v preteklosti navdihovala umetnike, 

kot so Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Richard 

http://www.czechtourism.com/
http://www.stories.czechtourism.com/
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Wagner in drugi.  

 

Kaj se lahko iz primera Češke NAUČIMO? 

 

a. S ciljem biti drugačen in se hkrati naslanjati na lastne vire iz preteklosti so v 

češkem turizmu oblikovali relativno inovativno predstavitev destinacij skozi 

znane osebnosti iz preteklosti. 

 

b. Besedo zgodbe so vključili že v sam krovni pozicijski slogan – dobro, učinkovito, a 

podaja zelo močno obljubo; ki pa ni nujno potem tudi uresničena.  
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Slika 1: Vstopna spletna stran češkega turizma s povabilom k odkrivanju zgodb 

 

 

 
 

 

Slika 2: Posebna spletna stran za predstavitev Češke skozi zgodbe 
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Slika 3: Predstavitev posameznih destinacij skozi zgodbe  

 

 

 
 

Slika 4: Primer zgodbe, ki opisuje Prago  
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8.2.2. Regionalna raven 

 

8.2.2.1 Danska 

 

 

PREDSTAVITEV komunikacijsko-trženjske strategije in pristopa Danske k 

zgodbam 

Ozadje Leta 2005 je prišlo do oblikovanja nordijskega projekta 

»Oblikovanje zgodb in razvoj destinacije«. V okviru 

dvoletnega projekta so preučevali vpliv zgodb na razvoj 

in trženje nordijskih turističnih destinacij v smislu 

povečanja njihove atraktivnosti in prepoznavnosti na globalnem 

trgu. Identificirali so pet zgodb v petih nordijskih državah. 

Na Danskem je bila izbrana zgodba »The Tales of 

Limfjorden«. Cilji so bili povečanje atraktivnosti destinacij in 

področja Limfjorden, ki razpolaga z večjim številom 

nastanitvenih kapacitet, podaljšanje sezone, geografska 

razpršenost, podaljšanje dobe bivanja turistov krepitev lokalne 

identitete in večanje turističnega obiska. 

Znamka zgodbe V okviru projekta »The Tales of Limfjorden« je bilo 

identificiranih 34 zgodb na tri teme: BLUE, GREEN in GOLDEN 

LIMFJORDEN. Izkušeni pripovedovalci zgodb podajo vsak 

teden edinstven vpogled v kulturno in naravno dediščino 

regije in na ta način preoblikujejo informacije o kulturi in 

naravi v doživetja. Zgodbe so povezane z aktualno lokacijo. 

Večina zgodb se pripoveduje v angleščini. Dogodki potekajo 

poleti in v jesenskih počitnicah. Predhodne rezervacije niso 

potrebne. 

Regija in lokacije 

dogodkov 

Turistični produkt se odvija v dveh političnih regijah na 

Danskem  (Northern Jutland in Central Jutland) ter v vrsti 

destinacij. Na tem območju delujeta dve regijski destinacijski 

organizaciji in več lokalnih. Limfjorden je postal naravna osnova 

za destinacijo v turističnem smislu ne glede na politične meje 

regij. 

Koncept 

pripovedovanja 

zgodb 

Projekt je potekal INTERNO v smislu upravljanja, vključevanja 

deležnikov in lastnikov, EKSTERNO pa v smislu tržnega 

komuniciranja in dogodkov pripovedovanja zgodb. V središče 

zgodbe so postavili izkušnje turistov, ki jih sestavlja prostor, 

zaposlene/pripovedovalce zgodb, druge turiste in izdelke. 

Vsebina zgodb Dejstva in fikcija, okušanje produktov, prostor, premori s 

pogovori in ogledi. 

Struktura na spletu 

www.visitdanmark.com 

 

Danska turistična organizacija na svoji uradni spletni strani 

predstavlja zgodbe Limfjordna kot ene od znamenitosti Danske 

(Slika 1). Zaradi pomembnosti turizma so se deležniki na 

področju Limfjorden povezali in v okviru projekta oblikovali 

posebne spletne strani.  

Limfjord Tales na 

spletu 

www.visitlimfjoredn.com  

Na uvodni strani »Limfjord tales« so opisane zgodbe v treh 

sklopih. Posamezna zgodba je opisana, navedena je natančna 

lokacija in kdaj v tednu se je možno udeležiti dogodka (zgodbe). 

http://www.visitlimfjoredn.com/
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 Dodana je spletna brošura z vsemi potrebnimi informacijami, 

vključno s tedenskim razporedom dogodkov.  

Upravljanje zgodb Projekt upravlja Mreža Limfjorden, ki vsebuje dve politični regiji 

in 16 loklanih turističnih organizacij. Upravlja jo svet, ki ga 

sestavlja 12 članov iz javne in zasebne sfere. Cilj mreže je 

razvoj novih turističnih produktov in projektov, ki se bodo na 

dolgi rok lahko sami upravljali. Mreža ima poleg razvojnih tudi 

promocijsko nalogo za atrakcije na tem območju. 

Razvoj produkta Projekt se pojmuje kot nišni turistični produkt v fazi razvoja za 

enodnevne obiskovalce ali kot dodatna ponudba za obiskovalce 

druge ponudbe. Upravljalci razmišljajo, da projekt postane 

samostojna atrakcija v kombinaciji z drugo ponudbo, 

namenjena skupinam in ljubiteljem zabave. Pomankljivost 

produkta je morda ta, da so turisti zgolj pasivni poslušalci, niso 

sooblikovalci zgodbe. 

Trženje produkta Splet, brošura, interno trženje. 

 

Kaj se lahko iz primera NAUČIMO? 

 

a. Interna promocija: pravilo projekta je, da posamezni pripovedovalci zgodb 

promovirajo turistom tudi ostale zgodbe. Glede na rezultate raziskave 65 odstotkov 

turistov, ki obiščejo nek dogodek, želi obiskati tudi druge dogodke, kar zahteva 

posebno usposabljanje pripovedovalcev. 

 

b. 10 pravil za pripovedovalca zgodb: vsak pripovedovalec zgodb dobi pravila in 

usmeritve za pripovedovanje zgodb (»10 Commandments«). 

 

c. V projekt so vključili pripovedovalce zgodb. 
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Slika 1: Zgodbe Limfjordna na spletu 

 

 
 

 

 

Slika 4: Primer zgodbe iz Limfjordna 
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8.2.3. Destinacijska raven 

 

8.2.3.1. Salzburg 

 

 

PREDSTAVITEV komunikacijsko-trženjske strategije in pristopa Salzburga k 

zgodbam 

Znamka 

 

Zgodba Salzburga je zgodba o umetnosti in kulturi mesta, ki 

ju navdihuje slavni Wolfang Amadeus Mozart. Zgodba je 

povzeta v sloganu Salzburg »Oder sveta« (Stage of the world). 

Gre za odličen primer znamke, ki se udejanja v mnogih pojavnostih 

in produktih. Hkrati nastajajo nove zgodbe, ki podpirajo krovno 

zgodbo. 

Slogan Stage of the world 

Kaj je krovna 

zgodba 

Salzburga? 

Krovna zgodba govori o umetnosti in kulturi. Ključna zgodba je 

zgodba o Mozartu (Slika 1). Na osnovi zgodbe so v Salzburgu 

razvili in predstavili vrsto znamenitosti, povezanih z 

Mozartom: Mozartova rojstna hiša, Mozartova rezidenca, Fundacija 

Mozarteum, kjer se odvijajo razstave na temo Mozarta, Mozartovi 

tedni itd, Univerza Mozarteum, turistični produkti in paketi, kot so 

Mozartove evropske poti, Mozartova tura po mestu ipd. 

Predstavitev 

zgodbe na spletu 

Salzburg je razvil močne dodatne produkte, ki so zgodbo okrepili. 

Naslednja zgodba je filmska uspešnica Moje pesmi, moje 

sanje (Sound of Music), ki je bila posneta v Salzburgu na osnovi 

življenja avstrijske družine Von Trapp. Zgodbo podpira tudi 

Salzburški festival, leto 2014 bo posvečeno 150 letnici rojstva 

skladatelja Richarda Straussa.  

Struktura na 

spletu 

www.salzburg.info 

Zgodba Salzburga je na spletu sistematično predstavljena. Ključni 

produkti so del zgodbe, ki popira krovno znamko mesta, spletna 

stran pa komunicira zelo močno in jasno podpira krovno zgodbo, da 

je Salzburg »Oder sveta«. 

 

Kaj se lahko iz primera Salzburga NAUČIMO? 

 

a. Gre za odličen primer znamke, ki se udejanja v mnogih pojavnostih in produktih. 

Hkrati nastajajo nove zgodbe, ki podpirajo krovno zgodbo. 

 

b. Krovni pozicijski slogan predstavlja res močno platformo, na katero lahko 

bazirajo in dodajajo vedno nove zgodbe, hkrati pa deluje močno razlikovalno. 

 

c. Zgodba je materializirana v številnih konkretnih produktih.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salzburg.info/
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Slika 1: Vstopna spletna stran turističnega portala Salzburške turistične organizacije 

 

 
 

 

Slika 2: Predstavitev Mozartove zgodbe in na njej temelječih produktov na spletu 
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Slika 3: Predstavitev filmske uspešnice »Moje pesmi, moje sanje« na spletu 
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9. SWOT ANALIZA IN POVZETEK – KAM BOMO 

MORALI USMERITI AKTIVNOSTI NA PODROČJU 

ZGODB 
 

9.1 SWOT analiza 
 

 

SWOT analiza je pripravljena z vidika zgodbarjenja na različnih ravneh v Sloveniji 

(krovna, regijska, destinacijska) in opredeljuje: 

 

 

a. PREDNOSTI = V čem smo v Sloveniji na področju zgodb močni, dobri, kaj so 

naše prednosti? 

b. SLABOSTI  = Kaj so naše slabosti oziroma pomanjkljivosti, na področju zgodb?   

 

Gre za NOTRANJE prednosti in slabosti (= ki izhajajo iz notranjega okolja; na katere 

lahko s svojim delovanjem vplivamo; na različnih ravneh). 

 

c. PRILOŽNOSTI = Katere priložnosti so v zunanjem okolju, ki nam lahko 

pomagajo  pri uresničevanju ciljev? Kateri so trendi, ki govorijo v naš prid in ki 

jih lahko izkoristimo? 

d. NEVARNOSTI = Kateri dejavniki v zunanjem okolju nas lahko ogrozijo? 

 

Gre za ZUNANJE priložnosti in nevarnosti (= ki izhajajo iz zunanjega okolja; ki so dane, 

na katere s svojim delovanjem ne moremo neposredno vplivati, lahko pa jih 

izkoristimo oziroma se jim izognemo). 

 

 

V prvi fazi bomo opredelili SWOT analizo, ki je osnova za to, da se vprašamo (in 

to kasneje uporabimo pri oblikovanju »zgodbarske piramide«): 

 

a. Kako naj uporabimo PREDNOSTI Slovenije na področju zgodbarjenja, da bomo 

izkoristili (današnje in jutrišnje) PRILOŽNOSTI?  

 

b. Kaj moramo narediti, da bomo premagali SLABOSTI z uporabo PRILOŽNOSTI – 

kaj naj naredimo, da nam slabosti ne bodo preprečile izkoriščanje priložnosti?  

 

c. Kako bomo izkoristi PREDNOSTI Slovenije za zgodbarjenje, da se bomo izognili 

NEVARNOSTIM?  

 

d. Kako bomo zmanjšali SLABOSTI na področju zgodbarjenja, da se bomo izognili 

NEVARNOSTIM? 
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Tabela: SWOT analiza z vidika zgodbarjenja na različnih ravneh v Sloveniji 

 

 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Skupna, usklajena in sprejeta krovna 

znamka Slovenije I feel Slovenia, z 

močnim konsenzom na vseh področjih. 

 Močna jedrna identiteta znamke, ki se 

komunicira že okoli 5 let. 

 Znamka, ki ima v sebi velik 

komunikacijski potencial. 

 Znamka je dobro sprejeta na tujih 

trgih (zelo pozitivni odzivi). 

 Zavezanost Slovenije, da razvija in se 

pozicionira kot trajnostna, zelena 

turistična destinacija. 

 Slovenija je bogata z zgodbami. 

 Turistične destinacije, tudi podjetja se 

zavedajo pomena in potenciala 

zgodbarjenja kot trženjskega orodja. 

 

 

 

 Večina zgodb še ni razvita kot 

dejanske zgodbe (z vsemi potrebnimi 

elementi zgodbe). 

 Veliko je zgodb, ki pa niso razvite kot 

turistični produkti. 

 Veliko je turističnih produktov, ki jim 

manjka zgodb. 

 Krovna zgodba Slovenije je razvita 

(tudi za Slovenijo kot turistično 

destinacijo), a še ni prepoznana kot 

zgodba. 

 Destinacije zgodbe pogosto enačijo s 

posameznimi atrakcijami in 

prireditvami. 

 Destinacije/regije še nimajo 

vzpostavljenih destinacijskih/regijskih 

zgodbarskih piramid. 

 Zgodbe so pogosto na voljo v 

omejenem časovnem obdobju 

(prireditve) – in tudi sicer ne 

zadovoljujejo več pomembnih 

kriterijev.  

 Zgodbam manjka čustvene in 

izkustvene komponente. 

 Pomanjkanje sodobnih zgodb. 

 Turizem ne prepoznava priložnosti 

povezovanja z drugimi področji.  

 Regijskih zgodb ni, kar otežuje 

razlikovanje regij. 

 Regije kot krovne zgodbe 

prepoznavajo zgodbe, ki so predvsem 

na sloganski ravni (zelo generične 

rešitve). 

 Problematika nelogičnega oblikovanja 

turističnih mej (na osnovi statističnih 

mej in ne zaokroženih geografskih 

enot oziroma destinacij, kot jih dojema 

turist). 

 Regije so pogosto tako raznolike, da 

ne morejo razviti poenotene krovne 

regijske zgodbe. 

 Pomanjkanje praktičnega znanja na 

področju zgodbarjenja. 

 Pomanjkanje strateškega pristopa k 

razvoju zgodb in njihovi uporabi kot 

strateškega trženjskega orodja. 
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 Pomanjkanje vsebin za komuniciranje 

preko novih medijev (izvajanje PUSH 

in ne PULL strategije).  

 Obstoječe zgodbe niso podprte s 

kakovostnimi vizualnimi elementi 

(fotografije, video klipi ipd.). 

 Pogosto v razvoj zgodb niso vključeni 

potrebni strokovnjaki, zaradi česar so 

določeni vidiki zgodb neustrezni (kar 

se tiče kakovosti, spoštovanja 

dediščine, interpretacije itd). 

 Ni pripovedalcev zgodb.  

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Zgodbarjenje kot učinkovito trženjsko 

orodje, tako na strateški kot operativni 

ravni (na različnih ravneh – in še 

posebej spodbuditev razvoja oziroma 

upravljanje tega področja s krovne 

ravni slovenskega turizma). 

 Celosten in več nivojski pristop k 

razvoju zgodb ter njegova postopna 

implementacija – takšnega pristopa se 

ne loteva veliko držav.  

 Povezovanje z zgodbami iz različnih 

sektorjev (gospodarstvo, kultura, 

znanost, šport), med javnim in 

gospodarskim sektorjem. 

 Zgodbe kot osnova za razvoj in 

plasiranje novih turističnih produktov 

na trg, z višjo stopnjo razlikovanja in 

čustvenega vpletanja turista.  

 Trendi v smeri razvoja odgovornega 

turizma, ki ima posluh za naravno in 

družbeno okolje, ki temelji na 

avtentičnih in poglobljenih doživetij. 

 Da bo projekt ostal na ravni 

strateškega dokumenta in se ne bo 

nadaljeval. 

 Nejasna razvojna in trženjska politika 

države na področju turističnih regij. 

 Zgodbarjenje »na silo«; razvoj zgodb 

zaradi zgodb.   

 Nerazumevanje, da gre za dolgoročni 

proces razvoja zgodb za podporo 

razvoju in trženju destinacija – ki 

zahteva sodelovanje številnih 

deležnikov ter konkretene ravzojne in 

trženjske korake, aktivnosti. 
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9.2 Kaj izhaja iz analize – kaj moramo narediti 
 

Iz ugotovitev iz celotne analitične faze in povzetka v obliki SWOT analize izhajajo 

naslednje ključne usmeritve, ki bodo podlaga za oblikovanje »zgodbarske 

piramide« in drugih smernic v drugi fazi projekta. 

 

KAJ MORAMO ODPRAVITI? 

 

1. NEZNANJE na področju oblikovanja zgodb. 

2. NERAZUMEVANJE potencialov zgodbarjenja za razvoj turističnih produktov in 

promocijo destinacij. 

3. ZADRŽKE za povezovanje na področju zgodb (in sicer) čez občinske in regijske 

meje (za gradnjo širših, tematskih oziroma medregijskih zgodb). 

4. NEPOZNAVANJE krovne zgodbe Slovenije – kaj je dejansko zgodba za znamko 

I feel Slovenia; kakšno zgodbo pripoveduje Slovenija. 

 

KAJ MORAMO ZMANJŠATI? 

 

1. GENERIČNOST in povprečnost ponudbe, tudi zgodb. 

2. RAZKORAK med tem, da govorimo o tem, da uporabljamo zgodbe, in dejansko 

uporabo zgodb kot trženjskega orodja. 

3. OMEJENOST NA KLASIČNE TURISTIČNE OPISE destinacij in produktov – 

tam in takrat, ko bi bili pristopi skozi zgodbe učinkovitejši (seveda še vedno 

potrebujemo osnovne, klasične opise, a nadgradimo jih lahko z zgodbarskim 

pristopom). 

4. NEPOVEZOVANJE in NESODELOVANJE (zgodba bo toliko močnejša, če jo 

usklajeno uporablja več deležnikov na destinaciji). 

 

KJE MORAMO RASTI? 

 

1. Na RAZVOJU PRODUKTOV, ki temeljijo na zgodbah. 

2. Na RAZVOJU PONUDBE, ki podpira zgodbo in jo implementira. 

3. Na POVEZOVANJU z različnimi sektorji. 

4. Na področju razvoja in komuniciranja SODOBNIH ZGODB ter dodajanja 

sodobnih konotacij  obstoječim zgodbam (kako naj »večne«, »starodavne«, 

obstoječe zgodbe posodobimo vsebinsko). 

5. Na kakovostni, strateški in vsebinski uporabi SODOBNIH MEDIJEV. 

 

KAJ MORAMO RAZVIJATI? 

 

1. MOČNO KROVNO ZGODBO Slovenije, ki je podprta s top podpornimi 

zgodbami, regijskimi in destinacijskimi zgodbami (»piramida zgodb v 

slovenskem turizmu«). 

2. REGIJSKO PREPOZNAVNOST skozi zgodbe. 

3. Močne DESTINACIJSKE KROVNE ZGODBE, ki jih podpirajo mikro zgodbe. 

4. IZKUSTVENE, na zgodbah temelječe produkte, ki zadostujejo vsem 

kriterijem dobre turistične zgodbe. 

5. VSEBINSKO TRŽENJE, preko sodobnih kanalov in novih medijev. 
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