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ZAČETNI KORAKI

• Turistična destinacija Zeleni kras se je 
oblikovala na zaokroženem geografskem 
območju



VZPOSTAVITEV

• Razpis MGRT 2011 – prijavitelj Zavod Znanje 
Postojna

• Leta 2013 je Svet regije izdal soglasje RRA Zeleni 
kras, da izvaja funkcije RDO

• RDO deluje kot samostojna profitna enota znotraj 
RRA Zeleni kras (do leta 2017)

• POSLANSTVO: Spodbujanje rasti in razvoja 
kvalitetnih in trajnostnih oblik turističnih 
dejavnosti in graditev območja v prepoznavno 
turistično destinacijo.



FINANCIRANJE

1. PRORAČUNSKO FINANCIRANJE OBČIN
• Ena zaposlena oseba in letni program dela 

• Financiranje razdeljeno po ključu (št. prebivalcev, 
namestitvene kapacitete, število ponudnikov)

2. ZASEBNI SEKTOR

• Participacija pri posameznih aktivnostih

• Članarina

3. SOFINANCIRANJE RRA

4. JAVNI RAZPISI

5. TRŽNA DEJAVNOST



FINANCIRANJE 

2013 2014 2015 2016 2017

0 € 30.000 € 50.000 € 60.000 € 60.000 €

6.500 € 19.800 € 19.800 € 19.800 € 19.800 €

6.500 € 49.800 € 69.800 € 79.800 € 79.800 €

Javni viri financiranja (občin) za aktivnosti 

promocije, distribucije, razvoja in operative
Javni viri financiranja (občin) za stroške dela, 

potne stroške, dnevnice (1 zaposleni 1.500 II 

bruto x 12 mesecev + 12 mesecev x povprečno 

150 € potnih stroškov in dnevnic mesečno)

SKUPAJ



ORGANIZIRANOST RDO

• Vodja RDO (zaposlen na RRA Zeleni kras)

• Programski svet RDO

• Razvojni svet regije

• Članstvo



PROGRAM DELA

• Vzpostavitev Programskega sveta RDO (17 
članov – predstavniki javnega sektorja, 
civilnega in zasebnega sektorja)

• Naloga PS RDO je predlagati usmeritve, 
konkretne aktivnosti, sodelovati pri finančnem 
načrtovanju, podati predloge in pobude, ki 
pospešujejo razvoj destinacijskega turizma

• Program potrdi Razvojni svet regije



PROGRAM DELA

• PROMOCIJA:
• Brošure in druge tiskane publikacije

• Spletni portal

• Sejemski in borzni nastopi (Slovenija, Italija, Avstrija…)

• Študijske ture (za različne ciljne skupine)

• Oglaševanje na spletu in v tiskanih medijih



PROGRAM DELA

• OPERATIVNA FUNKCIJA:
• Usposabljanje turističnih vodnikov

• Izobraževanja za člane RDO (tuji jeziki, delavnice na 
različne teme – trženje, razvoj produktov…)

• Izobraževanje informatorjev v TIC

• Obiski ponudnikov na terenu

• Strokovna ekskurzija za ponudnike

• Statistika in vodenje evidenc

• Kontakt med ponudniki in nacionalnimi inštitucijami 
(STO, ministrstva…)



PROGRAM DELA

• RAZVOJNA FUNKCIJA:
• Prijave na razpise raznih turističnih projektov

• Oblikovanje in razvoj novih produktov s ponudniki

• Razvoj v smeri novih promocijskih kanalov

• Sodelovanje s sorodnimi inštitucijami in turističnimi 
organizacijami (destinacijami)



REZULTATI DELA

• Kontinuiteta na področju turističnega razvoja

• Delo in konstanten stik s ponudniki

• V letu 2014: 15% rast nočitev in 18% rast 
prihodov gostov

• V letu 2015:  17% več nočitev in 13% več 
prihodov 



HVALA ZA VAŠO POZORNOST

Kontakt:

info@zelenikras.si

www.zelenikras.si

(05) 72 12 249

mailto:info@zelenikras.si
http://www.zelenikras.si/

