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TURIZEM IN REKREACIJA V LJUBLJANI
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava značilnosti turizma in rekreacije v Ljubljani. Namen diplomskega
dela je analizirati značilnosti turizma in rekreacije v Ljubljani ter njuno medsebojno
prepletenost. Pri izdelavi diplomskega dela je bila uporabljena obstoječa literatura, obdelani
so bili statistični podatki ter podatki, pridobljeni pri različnih ponudnikih turističnih in
rekreacijskih storitev. Zanimanje turistov za obisk mest narašča, kar se odraža tudi v vedno
večjem turističnem obisku Ljubljane. V ospredju je bil predvsem poslovni turizem. Nadaljnje
strateške usmeritve turizma v Ljubljani predvidevajo poleg poslovnega turizma trženje
Ljubljane kot mesto umetnosti in kulture, doživetij ter kot izhodišče za odkrivanje ostale
Slovenije. Ljubljana ponuja različne možnosti rekreacije, tako v naravnem kot v grajenem
okolju. Rekreacijske aktivnosti so vključene v različnih segmentih turistične ponudbe mesta.
Strateške usmeritve ljubljanskega turizma v smeri večjega poudarka kulturnemu in
doživljajskemu turizmu odpirajo nove možnosti povezovanja turizma in rekreacije. Te se
kažejo predvsem v večji povezanosti turistične ponudbe mesta in njegovega naravnega
zaledja, predvsem Ljubljanskega barja, ki izstopa po svoji krajinski in biotski pestrosti, ter
obsavskega prostora, vzhodnega podeželskega dela občine ter Poti spomina in tovarištva.
Pogoj je prostorska ureditev, izgradnja ustrezne rekreacijske infrastrukture ter programske
dopolnitve. S tem bi prispevali k boljši in pestrejši turistični ponudbi mesta na eni ter
izboljšanju rekreacijskih možnosti za meščane na drugi strani.
Ključne besede: geografija turizma, rekreacija, Ljubljana
TOURISM AND RECREATION IN LJUBLJANA
Abstract:
The B.A. paper deals with the topic of tourism and recreation in Ljubljana. The purpose of the
thesis is to analyze the characteristics of tourism and recreation in Ljubljana and their
interconnectedness. I used the existing literature, statistical data and the data gathered at
different providers of tourist and recreational services. Tourists’ interest in visiting cities is
increasing, which is also reflected in ever bigger tourist visit in Ljubljana. In the forefront has
mostly been business tourism. Strategic guidelines for the further development of tourism
will, beside business tourism, promote Ljubljana as a city of culture, art, and experience, and
as a starting-point for discovering Slovenia. Ljubljana is offering various possibilities for
recreation in natural and built environments. Recreational activities are included in the
different segments of the tourist offers in the city. The strategic guidelines for tourism in
Ljubljana which are directed towards giving a bigger emphasis on the cultural and
experiential tourism are opening new possibilities for connecting tourism and recreation.
Those possibilities mostly show in the bigger connectedness of the tourist offers of the city
and the offers of its natural hinterland, especially the Ljubljana Marshes (Ljubljansko barje)
which stand out with their landscape and biotic variety, the riverbanks of the Sava River, the
eastern rural part of the municipality, and the Path of Remembrance and Comradeship. The
main condition is spatial arrangement, the construction of an appropriate recreational
infrastructure, and program completions. That would contribute to a better and more varied
tourist offer of the city on one hand, and to an improvement of the recreational possibilities
for the citizens on the other hand.
Key words: tourism geography, recreation, Ljubljana
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1. UVOD
Ljubljana kot glavno mesto sodi med pomembnejše turistične kraje Slovenije. Je upravnopolitično, gospodarsko in znanstveno središče države. Poleg tega pritegne obiskovalce z
bogato zgodovinsko, stavbno in kulturno dediščino ter različnimi prireditvami. Ljubljana
postaja vedno bolj prepoznavna evropska prestolnica, ki jo v zadnjih letih obišče vedno več
turistov. Obenem je Ljubljana z okoli 270.000 prebivalci največje slovensko mesto. Je tudi
največje zaposlitveno središče, kamor se vsakodnevno pripelje na delo, v šolo in po opravkih
veliko ljudi iz sosednjih in tudi bolj oddaljenih občin. Ob veliki zgostitvi prebivalstva
predstavljajo pomemben element v strukturi mesta tudi rekreacijske površine, saj različne
možnosti rekreacije zvišujejo kakovost bivanja ter privlačnost okolja. Poleg grajenega okolja
se rekreacijske dejavnosti v Ljubljani navezujejo na naravno okolje, s katerim je mesto
obdano.
Ker prihaja v Ljubljani do prepleta dveh pomembnih dejavnosti mesta, turizma in rekreacije,
sem se odločila, da v svojem diplomskem delu obravnavam značilnosti obeh ter njuno
medsebojno prepletenost.
1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je predstaviti značilnosti turizma (analiza stanja turistične ponudbe,
turističnega povpraševanja, smernice bodočega razvoja turizma) in rekreacije (analiza
sedanjih možnosti rekreacije ter bodoče smernice) v Ljubljani ter analizirati, v kolikšni meri
in na katerih področjih se rekreacijske dejavnosti vključujejo v samo turistično ponudbo
mesta. Na podlagi analize bodo izpostavljene nadaljnje možnosti vključevanja rekreacijskih
dejavnosti v turistično ponudbo.
Pri izdelavi diplomskega dela sem si zastavila sledeče cilje:
- analizirati značilnosti turistične ponudbe v Ljubljani
- predstaviti značilnosti turističnega povpraševanja
- predstaviti strateške usmeritve nadaljnjega razvoja turizma v Ljubljani
- ugotoviti, v kolikšni meri predstavlja Ljubljana izhodišče za odkrivanje ostale
Slovenije
- analizirati možnosti rekreacije v mestni občini Ljubljana
- predstaviti rekreacijske dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo Ljubljančani
- analizirati vključenost rekreacijskih dejavnosti v turistični ponudbi Ljubljane ter v
strateških dokumentih razvoja turizma
- izpostaviti možnosti nadaljnjega vključevanja rekreacijskih dejavnosti v turistično
ponudbo mesta.
Zasnova diplomskega dela sledi zastavljenim ciljem.
Ker so rekreacijske aktivnosti v veliki meri vezane na zeleno zaledje mesta, se v diplomski
nalogi ne bom osredotočila zgolj na mesto Ljubljana, ampak bo obravnavano območje
obsegalo celotno Mestno občino Ljubljana.
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1.2. METODE DELA
Diplomsko delo temelji predvsem na kabinetnem delu. Analizirane so bile strokovne knjige,
monografske publikacije in članki, ki obravnavajo področje turizma, mestnega turizma, ter
rekreacije, tako na splošno kot tudi na konkretnem primeru Ljubljane. Analizirani so bili tudi
strateški dokumenti, kot so strategije razvoja turizma v Ljubljani ter Prostorska zasnova
občine, ki predstavlja podlago za nadaljnje prostorske dokumente urejanja rekreacijskih in
zelenih površin v občini.
Zbrani in obdelani so bili statistični podatki o turističnem povpraševanju v Ljubljani, ki jih
zbirata Statistični urad Republike Slovenije in Zavod za turizem Ljubljana, ter statistični
podatki o športnih površinah v občini, zbrani s strani Službe za mestno statistiko in analizo.
Analiza rekreacijskih možnosti v Ljubljani vključuje tudi ugotovitve nekaterih izvedenih
raziskav o obiskanosti posameznih območij.
Veliko informacij sem dobila tudi na svetovnem spletu. Analiza turistične ponudbe temelji
predvsem na informacijah pridobljenih na turističnem portalu Ljubljane (www.ljubljanatourism.si) ter v publikacijah, pridobljenih v Turistično informacijskem centru.
Z namenom ugotoviti, v kolikšni meri predstavlja Ljubljana izhodišče za odkrivanje
Slovenije, sem po telefonu ali elektronski pošti kontaktirala organizatorje izletov po Sloveniji.
Podatke mi je posredovala ena velika turistična agencija, dva manjša organizatorja izletov,
Slovenski turistični informacijski center ter Slovenske železnice. Zbrani podatki so predvsem
dober pokazatelj, v katere kraje po Sloveniji je usmerjena glavnina izletov.
Po telefonu oziroma elektronski pošti sem skušala od ponudnikov rekreacijskih storitev,
vključenih v Turistično kartico Ljubljana, pridobiti podatek, v kolikšni meri so turisti s
Turistično kartico Ljubljana uveljavljali popuste pri rekreacijskih storitvah. Podatke so mi
posredovali trije izmed šestih ponudnikov.
1.3. OPREDELITEV KLJUČNIH POJMOV
V uvodnem delu bom predstavila glavna pojma, ki se nahajata v naslovu diplomskega dela in
sta tudi predmet obravnave. Preden se posvetimo pojmoma turizem in rekreacija bom na
kratko predstavila še pojem, ki je z njima tesno povezan, to je pojem prostega časa. Z
opredeljevanjem vseh treh pojmov so se ukvarjali različni avtorji, ki so podali različne
definicije.
Definicije prostega časa izhajajo iz dveh izhodišč. V prvo skupino sodijo definicije, ki
opredelijo prosti čas z vidika časovne kategorije, in sicer z razmejitvijo prostega od
neprostega časa. Pri tem je prosti čas opredeljen kot čas, ki nam ostane po času, namenjenem
za delo, gospodinjska opravila ter osnovne človekove potrebe kot so spanje, prehranjevanje
ter skrb za nego. Tematski leksikon Geografija založbe Učila opredeli prosti čas preprosto kot
»čas, ki ni zapolnjen s poklicnim delom (2001, str. 446).«
Vendar prosti čas pri večini ljudi ni strnjen in se prepleta z delom in drugimi dejavnostmi.
Zaradi težko določljive ločnice med prostim časom in delom pojmujejo novejše definicije
prosti čas z vidika posameznikovega dojemanja prostega časa. Tako Pigram (cv: Williams,
2003) pravi, da prosti čas pomeni različno različnim ljudem. Upoštevati je potrebno osebni
trenutni odnos do dejavnosti, ki jih posameznik opravlja v prostem času in času obveznosti
(Jeršič, 1985).
Herbert (cv: Hall, 1999) opredeli prosti čas kot čas, v katerem posameznik prosto izbira in
izvaja aktivnosti. Lešnik (cv: Jeršič, 1985, str. 15) pravi, da je to »čas, s katerim razpolaga
človek po svojih hotenjih in nagibih, ko nanj ne deluje nobena sila in obveznost, temveč je
6

njegovo ravnanje podrejeno samo njegovemu razpoloženju, volji in interesom v skladu s
splošnimi pogoji in razmerami, v katerih živi.«
Prosti čas je torej čas, s katerim posameznik samostojno razpolaga ter se brez prisile ali
kakršnihkoli obveznosti ukvarja z različnimi dejavnostmi.
Ena izmed dejavnosti, s katero se ukvarjamo v prostem času, je tudi rekreacija (cv: Cigale,
2004, str. 14). Rekreacija je prostovoljno izvajanje aktivnosti v prostem času, predvsem zaradi
užitka in zadovoljstva (Pigram in Jenkins, 2006). Tudi Žonta (cv: Cigale, 2004, str. 14) označi
rekreacijo kot »obliko vedenja, ki zapolni prosti čas.« Rekreacija pomeni »obnavljanje
psihičnih in fizičnih moči ljudi, ki so ogrožene ali izrabljene zaradi enostranskih obremenitev.
Gre torej za aktivnosti, s katerimi se ukvarjamo zaradi sprostitve in zdravja, pa naj bo z
uravnovešenjem med delom in počitkom (posedanje, ležanje), s spremembo okolja, ki vpliva
na duševno razpoloženje ter z dejavnostjo, s katero krepimo telesne moči (na primer s
športom) (Jeršič, 1999, str. 21).« Rekreacija je torej dejavnost, s katero se človek duševno,
telesno sprosti in okrepi (SSKJ,2000).
Rekreacija je v primerjavi s prostim časom ožji pojem, saj z njo označujemo »samo tiste
dejavnosti oddiha, osvežitve, sprostitve in obremenitve, ki služijo za sprostitev ali nabiranje
novih življenjskih moči (Jeršič, 1985, str. 15).
Ker lahko obnavljamo moči na različne načine, je težko določiti, kaj vse sodi k rekreativnim
dejavnostim. Rekreacija zajema različne aktivnosti, zato ima tudi pri pojmovanju rekreacije
velik pomen osebno vrednotenje in posameznikovo dojemanje določenih dejavnosti kot
rekreativnih dejavnosti in dogodkov kot rekreacije. Tako nekateri avtorji menijo, da je pri
določanju rekreativnih dejavnosti najpomembneje, katere dejavnosti posamezniki dojemajo
kot rekreativne dejavnosti (Jeršič, 1985).
Pojem rekreacije se pogosto povezuje s pojmom turizem. Tako Clark (cv: Cigale, 2004, str.
15) opredeli rekreacijo kot »prostočasno dejavnost, s katero se ukvarjamo zaradi osvežitve ali
zabave (npr. v turizmu), v veliko primerih zunaj doma.« Bodewes (cv: Hall, 1999) vidi
turizem kot fenomen rekreacije.
Izhajajoč iz definicije turizma Svetovne turistične organizacije Statistični urad Republike
Slovenije opredeli turizem kot »dejavnost oseb, ki potujejo v kraje zunaj svojega običajnega
okolja in tam tudi ostanejo, vendar manj kot eno leto brez prekinitve, zaradi preživljanja
prostega časa, sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov (Statistični urad, 2006).« Ta definicija
upošteva vidik menjave kraja, saj je turist tista oseba, ki je odpotovala iz kraja stalnega
bivanja. Metodologija Statističnega urada pri definiciji turizma upošteva še časovni vidikturist je oseba, ki vsaj eno noč prespi v kraju izven svojega stalnega bivališča.
V urbanem okolju turisti in rekreativci pogosto uporabljajo iste vire in se zadržujejo v istem
okolju, s to razliko, da turisti uporabljajo nastanitvene objekte, rekreativci pa ne (Hall, 1999).
Williams (2003) opredeli 5 področij, na katerih se turizem in rekreacija prepletata:
a. OMOGOČANJE. Na množičen razvoj turizma in rekreacije so vplivali isti dejavniki:
več prostega časa (delovniki so krajši, več dopusta, daljše pokojninske dobe), več
prihodkov (z višanjem prihodkov se delež prihodka, namenjenega preživljanju
prostega časa, povečuje), večja mobilnost (več avtomobilov, nizkocenovni letalski
prevozniki), večji pomen prostega časa (prosti čas postaja vedno bolj vpliven del
našega vsakdana, v prostem času se ustvarjajo nove socialne vezi), večja ponudba
(tradicionalni ponudbi se priključuje vedno nova).
b. MOTIVACIJA. Tako turizem kot rekreacija nudita posamezniku oddih od
vsakodnevnih obveznosti, v okviru katerega pridobiva nove izkušnje in spretnosti ter
tako vpliva na samozavest posameznika.
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c. OBNAŠANJE (VEDENJE). Pri obeh dejavnostih je izkušnja multidimenzionalna, saj
nanjo vplivajo dogodki pred, med in po dejavnostih. V obeh primerih bo pozitivna
izkušnja vplivala na ponoven obisk.
d. PROSTOR IN ČAS. V preteklosti je veljalo, da naj bi bila rekreacija vezana na
lokalno okolje ter se izvajala pogosto, medtem ko naj bi bil turizem bolj občasen ter
vezan na bolj oddaljene kraje. Z razvojem motorizacije so postala turistična območja
tudi območja dnevne rekreacije. Prav tako sta turizem in rekreacija vezana na prosti
čas, to so predvsem vikendi, šolske počitnice, poletje.
e. POLITIKA. Kot zadnje področje prepletanja turizma in rekreacije je izpostavljena
politika, ki s skupnimi turističnimi in rekreacijskimi programi dviguje kakovost
bivanja v urbanem okolju ter vpliva na razvoj podeželja.
Jeršič (1985) vidi med rekreacijo in turizmom določeno razliko. Rekreacija se odvija samo na
osnovi osebne želje, medtem ko turizem vključuje tudi osebe, ki se vanj vedno ne vključujejo
po svoji volji in brez obveznosti (poslovni, kongresni, športni, zdraviliški turizem itn.).
Cigale (2004, str. 16) sklene, da je za turizem bistvena »menjava prostora, ki ni nujno
povezana z rekreacijskimi motivi (in turizem torej ni le način rabe prostega časa). Vsa
rekreacija, ki se odvija zunaj »običajnega okolja« potemtakem sodi v okvir turizma.«
Univerzalna definicija prostega časa in rekreacije ne obstoja, ampak je odvisna od
posameznikovega dojemanja teh dveh pojmov. V današnjem času se veliko rekreacijskih
aktivnosti izvaja v okviru doma (npr. gledanje televizije, poslušanje glasbe, branje,…). Te z
vidika moje diplomske naloge niso relevantne, saj so v nasprotju z glavno predpostavko
turizma, ki zajema aktivnosti izven običajnega kraja bivanja. V diplomski nalogi bom v
okviru rekreacije obravnavala aktivnosti, ki jih večina ljudi dojema pod tem pojmom, to je
športna rekreacija.
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2. MESTNI TURIZEM
Velika koncentracija številnih dejavnosti in storitev ter zanimivosti je že od nekdaj privabljala
v mesta številne obiskovalce. Poleg poslovnega turizma, ki je v mnogih mestih najbolj
zastopan, se turisti odpravijo v mesto zaradi različnih oblik preživljanja prostega časa,
bogatenja duha in krepitve telesnih sposobnosti, sprostitve in rekreacije. Mesta imajo bogato
stavbno in kulturno dediščino, v njih se odvijajo številne prireditve. Poleg same privlačnosti
mesta vplivata na obiskanost mesta tudi geostrateška in geografska lega mesta, saj so mesta
pogosto le vmesna postojanka na poti do ciljnega območja potovanja. Velikokrat se glavni
razlog za obisk mesta povezuje še z drugimi razlogi.
Mestni turizem mnogi avtorji (van den Berg, 1995; Williams, 2003; Mušič, 1995) imenujejo
urbani turizem- turizem vezan na urbano okolje.
Izhajajoč iz splošne definicije turizma je turist v mestu obiskovalec, ki pride v mesto zaradi
preživljanja prostega časa, poslovnih ali drugih razlogov in v mestu prespi.
Pri tem je potrebno poudariti, da so poleg turistov »uporabniki« mesta tudi prebivalci mesta
ter enodnevni obiskovalci. Zaradi različnih motivov, ki privabljajo turiste v mesta, ter uporabe
različnih storitev v mestu tako s strani turistov, enodnevnih obiskovalcev kot meščanov, je v
mestih težje analizirati obnašanje turistov ter vpliv turizma na okolje.
Turistična ponudba se vedno bolj drobi in postaja raznovrstna. Med drugim je v porastu
turizem, ki združuje poslovni (zlasti kongresni in konferenčni) in rekreacijski namen in s tem
tudi urbani turizem (Mušič, 1996).
Danes sodi mestni turizem med najhitreje rastoče segmente turizma, saj se ljudje v vedno
večji meri odločajo za krajše počitnice, ki jih preživijo v mestih. Govorimo o t.i. »city break«
oz. kratkih mestnih počitnicah. Prednost mestnega turizma je, da ni strogo vezan na sezono ter
da je povpraševanje prisotno skozi vse leto. Tudi strukturna sestava mestnih turistov je
izjemno ugodna, saj gre za obiskovalce z višjo kupno močjo in višjo stopnjo izobrazbe.
Velikim mestom, ki imajo veliko turističnih znamenitosti in ki so pričela z razvojem turizma
že zelo zgodaj, se danes priključujejo tudi srednje velika in manjša mesta, ki želijo z razvojem
turizma pospešiti gospodarsko rast ter dvigniti kakovost življenja tudi samih prebivalcev
mesta (Mihalič, 1995).
Razvoj turizma v mestu je povezan z določenimi koristmi na eni ter stroški na drugi strani.
Prednosti so (Mihalič, 1995):
- pritok denarja s strani turistov;
- razvoj turizma ustvarja nova delovna mesta tako v turistični dejavnosti kot tudi v
drugih dejavnostih, ki so povezane z zadovoljevanjem turističnih potreb (npr. trgovina,
kultura, zdravstvo,..);
- dvigne se tudi kakovost življenja meščanov, saj so mnogi turistični objekti in
prireditve, ki so nastale za turiste dostopne tudi meščanom (npr. hotelski, športni,
infrastrukturni objekti);
- oživljajo se stara mestna jedra, odpirajo novi lokali, trgovine, ureja se okolica, tako da
postajajo privlačnejša za bivanje in obiskovanje;
- z razvojem poslovnega turizma so mesta povezana z ostalimi mednarodnimi tokovi;
- povečuje se prepoznavnost mesta in države.
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Na drugi strani so stroški povezani z:
- velikimi investicijami v izgradnjo in obnovo turistične infrastrukture;
- z večjo onesnaženostjo okolja (več prometa, več odpadkov itn.), kar zmanjšuje
kakovost bivanja in povečuje stroške;
- z izgradnjo turistične infrastrukture in superstrukture, kar povečuje ceno zemljišč, to
pa prizadane meščane. Večje povpraševanje je povezano tudi z dvigom cen, kar prav
tako prizadane meščane;
- stroški za promocijo mesta. »Zlasti manjša mesta so na turističnem trgu na splošno
nepoznana, stroški promocije pa tem večji, čim manj je mesto poznano (Law v
Mihalič, 1995, str. 92).«
Tudi pri razvoju mestnega turizma je potrebno poskrbeti za uravnotežen razvoj, ki bo
upošteval zahteve turistov, a pri tem ne bo zanemaril potreb lokalnega prebivalstva. Pri
razvoju turizma morajo sodelovati turistični sektor, lokalna skupnost in država.
Po napovedih poznavalcev bo mestni turizem tudi v bodoče beležil porast. Na nadaljnji razvoj
naj bi ugodno vplivali zlasti sledeči dejavniki (Strateški razvojni in trženjski načrt…, 2006,
str. 12):
- pojav nizkocenovnih letalskih prevoznikov in novih letalskih povezav v zadnjih nekaj
letih.;
- velik potencial za razvoj mestnega turizma v Evropi predstavlja razcvet azijskega
emitivnega turizma. Dve tretjini turistov v mestnih turističnih destinacijah Evrope
izvira iz šestih emitivnih trgov (ZDA, Nemčija, Velika Britanija, Japonska, Italija,
Francija), kar povečuje odvisnost turizma od gospodarske situacije in trendov na teh
trgih;
- priložnost za razvoj mestnega turizma imajo tudi manjša, še neodkrita mesta, saj trendi
kažejo, da se povpraševanje po teh mestnih destinacijah povečuje;
- priložnost je tudi kombiniranje mestnega oddiha z drugimi zvrstmi turizma in
oblikami oddiha (smučanje, obisk obale,…);
- vse večja konkurenca med evropskimi mesti terja razvoj proizvodov, vsebin in
doživetij, ki bodo izpostavljali kulturno raznovrstnost in etničnost;
- velik potencial predstavljajo tudi mladi turisti, ki danes bistveno več potujejo, se
odločajo za dražja potovanja, uporabljajo moderno tehnologijo, zahtevajo doživetja ter
se odločajo tudi za bolj oddaljene destinacije;
- nova paradigma je v neposredni rezervaciji preko interneta.
Večje zanimanje za manjše evropske prestolnice, želja po spoznavanju novih kultur ter
ugodna strateška lega so vplivali tudi na povečanje števila turistov v Ljubljani.
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3. TURIZEM V LJUBLJANI
Ljubljana je že v preteklosti dobro izkoriščala svoj geografski položaj na stičišču prometnic
med Sredozemljem, Alpami in Panonsko nižino. Z razmahom motorizacije ter krepitvijo
turističnih potovanj v Sredozemlje po letu 1960 so se mnogi turisti na poti do želenega cilja
ustavili tudi v Ljubljani. Z odprtjem letališča Brnik so pričeli Ljubljano obiskovati tudi turisti
iz bolj oddaljenih evropskih prestolnic ter Združenih držav Amerike. Poleg tega je bila
Ljubljana pomembno sejemsko in kongresno mesto v Jugoslaviji. Višku turističnega obiska
konec osemdesetih let je zaradi vojn na Balkanu sledilo obdobje nazadovanja in stagnacije
(Gosar, 2002).
Z osamosvojitvijo Slovenije je postala Ljubljana upravno, politično, gospodarsko in kulturno
središče države ter pridobila posebno mesto med turističnimi kraji v Sloveniji. Od konca
devetdesetih let beleži turistični obisk v Ljubljani skokovit porast in ima pomembno vlogo v
slovenskem turizmu. Leta 2005 je našo prestolnico obiskalo 313.000 turistov, kar je za 18 %
več glede na predhodno leto. Ustvarili so 565.000 nočitev, kar je 12 % več kot v letu 2004.
Tako je Ljubljano obiskalo 13 % vseh turistov v Sloveniji, ustvarili so 8 % vseh prenočitev
(Gostiša, 2006). K večji obiskanosti Ljubljane je nedvomno prispevala tudi večja
prepoznavnost mesta kot prestolnice nove članice Evropske unije ter prihod nizkocenovnega
letalskega prevoznika na letališče Brnik. Na večje zanimanje tujih turistov za Ljubljano v
zadnjem času kaže tudi dejstvo, da je leta 2006 tudi Ljubljana dobila svoj turistični vodnik
najbolj znanega založnika turističnih vodičev Lonely planet.
V preteklosti je Ljubljana gradila podobo turističnega mesta na sejemskih prireditvah ter
prenočitvah poslovnih in tranzitnih gostov. Današnja strategija razvoja ljubljanskega turizma
pa opredeljuje, da bo poleg poslovnega turizma Ljubljana privabljala turiste tudi s kulturnim
in doživljajskim turizmom. Poleg tega naj bi Ljubljana v bodoče tudi bolje izkoriščala svojo
središčno lego v državi in postala izhodišče za odkrivanje ostale Slovenije.
Ljubljana premore vse značilnosti sodobne prestolnice, a hkrati ohranja značilnosti majhnega,
prijaznega mesta, kjer se obiskovalci počutijo varno. Obiskovalce pritegne bogata kulturna
dediščina, ki je nastala pod vplivom germanskega, romanskega in slovanskega sveta. Posebno
vrednost dajejo mestu visoka kakovost bivanja z zelenim zaledjem mesta, ki ga Ljubljana
postopno vključuje v svojo turistično ponudbo. Ravno raznovrstna, a v smiselno celoto
povezana ponudba bo pritegnila turiste ter jih v mestu zadržala dlje časa.
Pri raziskovanju urbanega turizma se je potrebno osredotočiti na tri področja (cv: Page, 1995,
str.10):
- priložnosti, ki jih mesto ponuja. To obsega tako ponudbo hotelov, restavracij, atrakcij,
kot tudi možnosti nakupovanja ter druge turistične značilnosti;
- povpraševanje v okviru urbanega turizma, kjer se analizira, kdo obiskuje urbane
turistične destinacije, zakaj jih obiskuje, vzorce obnašanja turistov, kako turisti
dojemajo določene destinacije;
- strategije razvoja urbanega turizma, tako s strani politike kot privatnega sektorja.
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3.1. ANALIZA STANJA TURISTIČNE PONUDBE PO POSAMEZNIH SKLOPIH

a) NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI

Velik pomen v turistični ponudbi ima turistična infrastruktura, katere osrednji del
predstavljajo nastanitvene zmogljivosti. Na območju mesta Ljubljane je na voljo 15 hotelov,
ki predstavljajo glavnino nastanitvenih zmogljivosti.
Tabela 1: Nastanitvene zmogljivosti v Ljubljani.
Hotel *
Hotel **
Hotel ***
Hotel ****
Hotel *****
Gostišča, penzioni in bungalovi
Apartmaji in zasebne sobe
Mladinski hoteli
Študentski domovi

Število sob
37
147
354 + 6 apartmajev
882 + 20 apartmajev
173 + 6 apartmajev
165
80
63
484

Število postelj
100
261
612
1547
236
324
248
276
1364

Vir: Ljubljana - turizem, 2006
Ljubljana kot politično, upravno in gospodarsko središče države ima zelo veliko poslovnih
gostov. Tem gostom se je prilagodila nastanitvena struktura. Tako je večina postelj v hotelih
višjega kakovostnega razreda, hotelske sobe so opremljene s sodobno informacijsko
infrastrukturo, mnogi imajo tudi dvorane za seminarje in razna srečanja, konference. Vendar
so tudi te zmogljivosti ob večjih dogodkih, ki jih gosti mesto, premajhne, zato morajo gostje
prenočevati izven mesta. Veliki pridobitvi na tem področju sta hotel Mons z 230 ležišči ter
hotel Domina Grand Media z 432 ležišči. Poleg sodobne opremljenosti je prednost teh dveh
hotelov tudi njuna lokacija, saj se hotel Mons nahaja v zelenem okolju ob avtocesti KoperLjubljana, hotel Domina Grand Media pa ob severni ljubljanski obvoznici.
Nastanitvena struktura v Ljubljani je preveč prilagojena poslovnim gostom ter premalo
drugim skupinam turistov, kot so mladi, družine ter manj zahtevni gostje. Primanjkuje zlasti
hotelov srednjega in nižjega srednjega razreda. V času poletnih študijskih počitnic se z
odprtjem dijaških ter študentskih domov za turiste pomanjkanje nastanitvenih zmogljivosti
nižjega cenovnega razreda nekoliko omili. V letu 2003 je ZTL1 pričel s projektom
Gostoljubnost ljubljanskih hiš, s katerim skuša pridobiti lastnike sob in stanovanj, da pričnejo
z oddajanjem sob turistom in tako prispevajo h kakovostni in raznovrstni ponudbi
nastanitvenih zmogljivosti.
Gosar (2002) je v svojem članku Geografske značilnosti turizma v Ljubljani poudaril, da sta
pomanjkljivost ljubljanske hotelske ponudbe visoke cene in malo različnih paketov za
različne uporabnike. Danes ponujajo hoteli različne pakete, kot so poslovni paketi za
poslovneže z uporabo informacijske tehnologije, najem avtomobila, sproščanja v fitnesih in
savnah ter podobno. Ponujajo tudi različne vikend pakete, ki poleg nastanitvenih storitev
vključujejo tudi oglede mesta, najem vozila, igranje golfa, kopanje v vodnem parku, masaže
in podobno. Poleg tega je možno nastanitev v hotelih rezervirati preko svetovnega spleta.
1

Zavod za turizem Ljubljana.
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V želji prilagoditi nastanitvene zmogljivosti potrebam turistov predvideva strateški razvojni in
akcijski trženjski načrt ljubljanskega turizma v obdobju 2007-2013 povečanje nastanitvenih
zmogljivosti za okoli 1.500 ležišč, od tega okoli 800 ležišč v nižjem in srednjem cenovnem
razredu. Novi hoteli naj bi se zgradili v nakupovalno-zabaviščnem centru BTC ter v novem
potniškem centru, določeni objekti naj bi se obnovili ter uredili v nastanitvene objekte (hotel
Bellevue, dvorec Selo, dvorec Bokalci), nekateri objekti bi povečali svoje zmogljivosti
(Ljubljana Resort, Hostel Celica). Spodbujalo se bo sobodajalastvo ter gradnja manjših
družinskih hotelov izven mesta na podeželju.
b) PREHRAMBENI IN GOSTINSKI OBRATI

Po podatkih Centra za informatiko-služba za mestno statistiko in analizo je v MOL v letu
2005 delovalo 1.620 gostinskih obratov. Ljubljana se s prisotnostjo različnih svetovnih kuhinj
(italijanska, španska, mehiška, kitajska, japonska, bosanska, srbska, turška, indijska, maroška
in druge) približuje globalnim trendom v gostinski ponudbi. Primanjkuje pa kakovostne
ponudbe slovenske tradicionalne kuhinje. Na spletni strani Slovenske turistične organizacije
(http://www.slovenia.info) je predstavljenih le 19 gostiln z domačimi slovenskimi jedmi v
Ljubljani, na strani ZTL pa je takšnih restavracij 38.
Ljubljana ima številne gostinske lokale, pube, kavarnice, ki jih obiskujejo tako meščani kot
turisti. Njihovo privlačnost v topli polovici leta povečujejo gostinski sedeži na prostem.
Lahko rečemo, da so najbolj obiskani gostinski lokali na območju med Nazorjevo ulico in
Kongresnim trgom, na obrežjih Ljubljanice ter v starem delu mesta od Magistrata do
Levstikovega trga.
Nočno življenje Ljubljane ponuja zabavo v nočnih lokalih, kjer vrtijo glasbo različnih zvrsti.
Posebnost Ljubljane, ki privlači zlasti mlade obiskovalce Ljubljane, je Metelkova mesto –
lahko bi rekli središče alternativne kulture v mestu. Pomanjkljivost nočnega življenja
Ljubljane je pomanjkanje ponudbe za starejše meščane in obiskovalce.
Pomanjkljivost je tudi povpraševanju neprilagojen obratovalni čas gostinskih lokalov.
c) TRANSPORTNI SEKTOR

Ljubljana ima izjemen geografski položaj, saj se nahaja na stičišču prometnic med
Sredozemljem, Alpami, Panonsko kotlino ter Balkanom. Dobra prometna povezanost mesta z
ostalimi deli države ter regijami pomembno vpliva na razvoj turizma.
Ko govorimo o prometni dostopnosti mesta, moramo ločiti med zunanjo in notranjo
dostopnostjo mesta (van den Berg, 1995).
ZUNANJA DOSTOPNOST
Nanaša se na povezanost mesta z drugimi mesti, bližino letališča, hitre železniške proge,
avtoceste.
Cestni promet. Ceste predstavljajo za slovenski turizem najpomembnejšo prometno
povezavo. Preko Slovenije poteka glavna evropska cesta E 70 Trst- Ljubljana- Zagreb. Nanjo
se navezuje omrežje priključnih in veznih E-cest. Tako vodi iz smeri Beljaka proti Ljubljani
cesta E651, iz smeri Celovca E63, Gradca E57 ter iz smeri Budimpešte E71/E57 (Geografski
atlas Slovenije, 1998). Dostopnost po cesti je bila bistveno izboljšana z izgradnjo
avtocestnega križa, ki povezuje severozahodni del države z jugovzhodnim delom ter
jugozahodni del države s severovzhodnim. Na določenih odsekih avtocestni križ še ni
dokončan. Kraki avtocestnega križa se navezujejo na ljubljansko obvoznico. Problem
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predstavlja le krak avtoceste iz gorenjske smeri, ki še ni povezan z ljubljanskim avtocestnim
obročem, ampak se navezuje na Celovško cesto, ki je med najbolj prometnimi cestami v
državi.
Poleg osebnih vozil veliko turistov pripotuje v Ljubljano tudi z avtobusom. Glavna avtobusna
postaja se skupaj z železniško postajo nahaja v središču mesta. Zlasti avtobusna postaja je
premajhna, nefunkcionalna in daje turistom slab prvi vtis o mestu. Zato so mestne oblasti že
pričele s projektom izgradnje novega Potniškega centra, ki naj bi bil dokončan 2008.
Železniški promet. Slovenske železnice imajo mednarodno povezavo z 11 državami in 19
večjimi kraji, in sicer z Avstrijo (Salzburg, Beljak, Gradec Dunaj), Bolgarijo (Sofija), Češko
(Praga), Grčijo (Solun), Hrvaško (Zagreb, Reka, Opatija, Pulj), Italijo (Benetke, Trst),
Madžarsko (Budimpešta), Makedonijo (Skopje), Nemčijo (München), Srbijo (Beograd),
Švico (Zürich).
V notranjem prometu poleg rednih linij v poletnem času vozi od Maribora do Kopra kopališki
vlak, čez celo leto vozi ob sobotah zdraviliški vlak v Terme Laško in Terme Olimje. Med
glavno železniško postajo in BTC Cityem ter Vodnim mestom Atlantis je vzpostavljena
železniška povezava, ki pa zaenkrat vozi le trikrat na dan (Slovenske železnice, 2007a).
Poleg tega omogočajo Slovenske železnice pri nakupih vozovnic številne popuste.
V bodoče bi bilo potrebno izboljšati izkoriščenost železniških povezav ter jih ustrezno
vključiti v turistične programe ter tako pritegniti več turistov v mesto.
Zračni promet. Mednarodno letališče Brnik, ki je osrednje slovensko letališče, je od
Ljubljane oddaljeno 26 km. Redne in posebne letalske povezave povezujejo letališče Brnik z
večino glavnih mest Evrope, z letališči nekdanje Jugoslavije ter Istanbulom in Tel Avivom,
skupno 29 destinacij. Poleg nacionalnega letalskega prevoznika Adria Airways leti z letališča
Brnik še 10 tujih letalskih prevoznikov (Aerodrom Ljubljana, 2007). Velik pomen ima prihod
nizkocenovnih letalskih prevoznikov. S prihodom Easy jeta v letu 2004 se je povečalo število
turistov iz Velike Britanije. Od maja 2006 leti z letališča Brnik še en nizkocenovni prevoznik,
to je Wizz Air, ki leti v London in Bruselj. Tudi v bodoče bodo nizkocenovni letalski
prevozniki eden izmed pomembnih faktorjev razvoja turizma.
Letališče Brnik je z Ljubljano dokaj dobro povezano z gorenjsko avtocesto. Cestna povezava
se bo še izboljšala z izgradnjo avtocestnega odseka Šentvid-Koseze, ki bo gorenjski avtocestni
krak navezal na ljubljansko obvoznico in s tem razbremenil Celovško cesto, ki je danes
glavna vpadnica v mesto z gorenjske smeri. Letališče Brnik je z Ljubljano povezano z redno
avtobusno linijo, ta pa je povezana tudi z železniško postajo v Ljubljani. Dolgoročno si želi
Aerodrom Ljubljana povezati letališče z Ljubljano in okolico s hitro železniško povezavo.
Leta 2006 je letališče Brnik zaključilo z 1.334.355 potniki, kar je za 10 % več kot leto poprej.
70 % potnikov je letelo z domačim letalskih prevoznikom, 30 % pa s tujimi letalskimi
prevozniki. V zadnjih 5-ih letih se je število prepeljanih potnikov s tujimi letalskimi
prevozniki povečalo za 4-krat (leta 2002 79.416 potnikov, leta 2006 pa 383.586 potnikov). S
tem se je Ljubljana približala nekaterim pomembnim emitivnim trgom ter se na trgu
predstavlja kot avio destinacija (Promet Aerodroma Ljubljana, 2007).
Letališče Brnik ima vizijo »s širitvijo infrastrukture in večanjem prometa tudi zunaj
Evrope postati vodilni ponudnik letalskih povezav in storitev v naši regiji za potniški in
blagovni promet.« Število prepeljanih potnikov naj bi do leta 2010 doseglo število 1.600.000,
v letu 2015 pa 2.000.000 (Aerodrom Ljubljana, 2007).
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NOTRANJA DOSTOPNOST
Pomeni dostopnost do turističnih znamenitosti, kakovost različnih vrst javnega prometa,
parkirne prostore, prometne informacije in vedno bolj pomembno kategorijo- varnost.
Ljubljana ima torej dokaj dobro prometno povezavo. Večji problem predstavlja notranji
promet v mestu, zlasti v središču mesta. V Ljubljano vsakodnevno potuje na delo in v šolo
velika množica ljudi, od tega večina z osebnim vozilom. Poleg gneče na cestah, ki je značilna
za večja mesta, pa predstavlja v Ljubljani velik problem mirujoči promet. Primanjkuje
parkirnih mest tako na prostem kot v garažnih hišah. Tudi postajališča za turistične avtobuse
bi bilo potrebno v središču mesta bolje urediti. Na Kongresnem trgu lahko avtobusi le
odložijo potnike, a se zaradi neurejenih parkirišč tu tudi zadržujejo in s tem povečujejo
prometni nered. Sicer pa so postajališča za turistične avtobuse urejena na Dolgem mostu, v
Tivoliju, na Navju ter na Ježici. Predvsem bi bilo potrebno staro mestno jedro zapreti za ves
promet.
V mestu je urejen javni potniški promet. Avtobusi vozijo na 21-ih progah in povezujejo
različne dele mesta. V letu 2004 so prepeljali dobrih 93 milijonov potnikov (LPP, 2007). Da
bi zmanjšali število avtomobilov v mestu je na Dolgem mostu urejeno t.i. Park and Ride
parkirišče, kjer obiskovalci parkirajo svoj avtomobil ter se v mesto odpravijo z avtobusom (v
zameno za plačano parkirnino dobijo žetone za avtobus). Ljubljanski potniški promet je
vključen tudi v projekt Turistična kartica Ljubljane, ob nakupu katere imajo imetniki
brezplačen prevoz. Prisotne so tudi ideje o oživitvi tramvaja v Ljubljani, ki bi izboljšal
prometne razmere v mestu ter postal tudi ena izmed znamenitosti.
V mestu je organizirana tudi taxi služba. Vozniki taxija morajo obvladati vsaj en tuj jezik ter
poznati znamenitosti mesta. Avtomobil si je možno tudi sposoditi pri različnih izposojevalcih.
Ljubljana sodi med manjša mesta, kjer je glavnina turističnih znamenitosti dostopna peš.
Turisti si lahko za ogled mesta sposodijo tudi kolo. Na Grajski grič vozi obiskovalce turistični
vlakec. Od letošnjega leta je nova pridobitev mesta tudi vzpenjača, ki popelje turiste od
vznožja na vrh Grajskega griča.
V zadnjih letih je pomembna kategorija v turizmu varnost. Ljubljana velja za mirno in varno
mesto. Poskrbeti je potrebno, da takšno tudi ostane.
d) SEKTOR ATRAKCIJ

1. Kulturna dediščina in kulturne prireditve
Ljubljana je mesto z bogato kulturno dediščino. V mestu so se ohranili ostanki rimske Emone,
v starem mestnem jedru so hiše ohranila pročelja še iz obdobja renesanse, baroka in secesije.
Velik pečat mestni arhitekturi je vtisnil znameniti slovenski arhitekt Jože Plečnik.
Po potresu 1511 leta je bila večina dotedanjih renesančnih stavb obnovljena v baročnem
slogu. Najbolj znamenite baročne stavbe so: Mestna hiša ter pred njo stoječi Robbov vodnjak
Treh kranjskih rek, Nadškofijski dvorec ter Semeniška palača, Schweigerjeva hiša,
Grubarjeva palača, Lontož (danes v njej SAZU), Cekinov grad v Tivoliju (danes v njem
Muzej novejše zgodovine), Stiški dvorec ter številne cerkve, med njimi Stolnica, Uršulinska
cerkev, Frančiškanska cerkev, Cerkev SV. Florjana, Cerkev Sv. Jakoba, Šempeterska cerkev.
Baročna arhitektura je bila pod sredozemskim vplivom italijanskih mojstrov, pečat arhitekturi

15

poznega 18 in 19 stoletja pa so dali arhitekti dunajske šole. Največja zapuščina tega obdobja
je Kongresni trg, ki je bil preurejen 1821 za kongres Svete alianse. Kongresni trg obdajajo
znamenite stavbe tega obdobja: Kazina, Stavba Univerze ter Slovenska filharmonija. Iz tega
obdobja so tudi Narodna galerija, Opera, Trnovska cerkev in Zoisova palača (Ljubljanaturizem, 2006).
Slika 1: Frančiškanska cerkev.

Vir: Ljubljana-turizem, 2006

Slika 2: Mestna hiša.

Vir: Ljubljana- turizem, 2006

Na prehodu iz 19. v 20. stoletje se je uveljavila secesija. Glavnina secesijskih stavb se nahaja
med starim mestnim jedrom in železniško postajo ob Miklošičevi ulici. Med njimi so
Krisperjeva hiša, stavba hotela Union, stavba Ljudske posojilnice, stavba Zadružne
gospodarske banke. V secesijskem slogu je tudi večina stavb, ki obdajajo glavni mestni trg
Prešernov trg: Centromerkur (prva ljubljanska veleblagovnica), Hauptmanova hiša. V tem
obdobju je bil zgrajen tudi Zmajski most, SNG Drama, Mladika (Ljubljana-turizem, 2006).
Slika 3: Grand hotel Union.

Slika 4: Hauptmanova hiša.

Vir: Ljubljana-turizem, 2006

Vir: Ljubljana-turizem, 2006

V 20. stoletju je na urbanistično in arhitekturno oblikovanje mesta vplival slovenski arhitekt
Jožef Plečnik, katerega slog zaznamujejo stebri, preklade, stebriči ipd. Plečnik je uredil
Ljubljanico in njeno nabrežje, prek Ljubljanice zgradil Trnovski, Čevljarski most ter najbolj
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znamenito Tromostovje. Plečnikova utrditev nabrežij Ljubljanice se konča z vodno zapornico
ob Cukrarni, oblikovano kot slavolok vodi, ki zapušča mesto. Med najbolj znamenite
Plečnikove stvaritve sodijo še: Narodna in univerzitetna knjižnica, Križanke, Osrednja tržnica,
stavba Zavarovalnice Triglav, Navje, Žale, Cerkev Sv. Frančiška v Šiški ter Centralni stadion
za Bežigradom (Ljubljana-turizem, 2006).
Slika 5: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Vir: Ljubljana-turizem, 2006

Slika 6: Čevljarski most.

Vir: Ljubljana-turizem, 2006

Poleg Plečnikovih del so bile v 20. stoletju v mestu zgrajene številne znamenite stavbe:
Nebotičnik, Trg republike s parlamentarno stavbo in Cankarjevim domom, Narodna galerija
(zgrajena 1896, a je bilo 1933 prizidano dodatno krilo v postmodernističnem slogu, stari del
in prizidek povezuje stekleni del, zgrajen 2001), Moderna galerija, Pravoslavna cerkev,
Metalka, Kozolec ter mnoge druge stavbe. Posebno mesto ima kompleks nekdanjih vojašnic
na Metelkovi ulici, ki so jo preoblikovali številni umetniki in je danes središče alternativne
kulture (Ljubljana-turizem, 2006).
Poleg bogate arhitekturne dediščine je Ljubljana mesto z bogato kulturno ponudbo. V mestu
se nahaja (Ljubljana- glavno mesto, 2006):
- 15 muzejev (med njimi Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije,
Slovenski etnografski muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Mestni muzej
Ljubljana, Arhitekturni muzej Ljubljana, Slovenski gledališki muzej)
- 41 galerij (med njimi Narodna galerija, Moderna galerija, Mestna galerija,
Mednarodni grafični center)
- 10 gledališč (SNG Opera in balet, SNG Drama, Mestno gledališče ljubljansko,
Lutkovno gledališče Ljubljana, Slovensko mladinsko gledališče, Gledališče Glej)
V letu 2005 je muzeje v Ljubljani obiskalo 264.470 ljudi, ljubljanske galerije pa v istem letu
403.890 ljudi (Ljubljana- glavno mesto, 2006).
V mestu delujejo tudi številne knjižnice, med katerimi je najpomembnejša Narodna in
univerzitetna knjižnica (NUK), v kateri so v letu 2005 hranili kar 1.458.556 knjig (Ljubljanaglavno mesto, 2006).
Glasbeno dogajanje v Ljubljani je preplet tradicije ter moderne, včasih tudi alternativne
glasbe. Za koncerte klasične glasbe ter občasnimi dodatki jazza poskrbijo Ljubljanski poletni
festival, Slovenski glasbeni dnevi, Poletje v Stari Ljubljani. Evropsko priznan je festival t.i.
world glasbe Druga godba, vsako leto poteka v mestu tudi Jazz festival. V poletnem času
popestri kulturno dogajanje v mestu Trnfest. Poleg glasbenih se v mestu zvrstijo še drugi
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festivali, kot so festival filma Liffe, Exodos- festival sodobnih odrskih umetnosti, Mednarodni
festival uličnega teatra Ana Desetnica, Mladi levi-festival mladih gledaliških ustvarjalcev,
Mini lutke-mednarodni lutkovni festival, Mesto žensk, Slovenski knjižni sejem, …
(Ljubljana- turizem, 2006)
Kot vidimo Ljubljana razpolaga s številnimi kulturnimi znamenitostmi, a nobena ni vodilna in
mednarodno prepoznavna. Kulturna ponudba mesta ni v zadostni meri izkoriščena kot
primarni motiv obiska Ljubljane, zato jo je potrebno v večji meri vključiti v turistične
programe t.i. city break oddihov. Kulturno ponudbo je potrebno povezati s hotelskimi
ponudniki ter jo vključiti v nastanitveno ponudbo v obliki paketov. Tudi muzejska in
galerijska ponudba se premalo vključujejo v celostno ponudbo mesta, kar se kaže v manjši
obiskanosti muzejev in galerij s strani turistov. Poleg tega Ljubljana zaostaja za sodobnimi
trendi muzejskih postavitev, ki vključujejo interaktivnost, multivizije itn. (Strateški razvojni
in trženjski načrt…, 2006).
V Ljubljani je 1997 potekal evropski mesec kulture, kandidira pa tudi za evropsko prestolnico
kulture leta 2012. To je tudi izjemna priložnost, da Ljubljana in Slovenija bolje predstavita
Evropi kulturno ponudbo. Izkušnje preteklih evropskih prestolnic kulture kažejo, da se z
dobro organizacijo in promocijo število turistov v času trajanja evropske prestolnice kulture
bistveno poveča. Naloga turističnih in kulturnih delavcev je pritegniti turiste tudi po koncu
tega projekta.
2. Kongresna in sejemska ponudba
Kljub vedno večjemu pomenu kongresnega turizma pri nas je še vedno veliko zapletov glede
definicije kongresnega turizma. Poslovni oziroma kongresni turizem se največkrat povezuje z
znanstvenimi oziroma strokovnimi kongresi, vendar pa ta dejavnost zajema bistveno več. V
trženjskem smislu je kongresna dejavnost razdeljena na 3 segmente (Mirkovič, 2006):
-

strokovna in znanstvena združenja
podjetniško-gospodarske prireditve
medvladne in meddržavne prireditve.

V podjetniško-gospodarskem segmentu so vedno bolj zastopana motivacijska potovanja. V ta
segment sodi tudi specifična kategorija »dogodki/komercialne razstave«, saj vedno večkrat
znanstveni in strokovni kongresi zajemajo tudi obsežne komercialne razstave, na drugi strani
pa je vse več komercialnih sejmov, ki imajo obsežen seminarski program.
Po podatkih Nacionalnega Kongresnega urada (cv: Mirkovič, 2006) je bilo v letu 2005 v
Sloveniji 6.505 različnih kongresnih prireditev, ki se jih je udeležilo več kot 500.000 ljudi. V
povprečju se je dogodka udeležilo 78 ljudi. 80 % vseh dogodkov je slovenskih prireditev, 10
% je slovenskih prireditev z mednarodno udeležbo, 10 % dogodkov pa je mednarodnih
dogodkov.
Kako pomemben je kongresni turizem za Ljubljano kaže podatek, da se je od 6.505
kongresnih prireditev v Sloveniji v letu 2005 kar 3.719 le teh zvrstilo v Ljubljani. Ljubljana
ima kot prestolnica primat v segmentu mednarodnih srečanj.
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V mestu sta dva kongresna centra, to sta Cankarjev dom in Gospodarsko razstavišče. V obeh
kongresnih centrih največja dvorana sprejme 2000 obiskovalcev. Cankarjev dom ima skupno
20 dvoran, Gospodarsko razstavišče pa 13.
Tudi hoteli so se prilagodili podjetniškemu oziroma kongresnemu turizmu. Spodnja tabela
prikazuje hotelske ponudnike kongresnih storitev.
Tabela 2: Hotelski ponudniki kongresnih storitev v Ljubljani.
Ponudniki

Največja
Št. dvoran
dvorana / kino
postavitev
Hotel Lev*****
350
8
Grand hotel Union
820
20
Grand hotel Union Garni *****
160
3
Mons Hotel
420
7
Hotel Slon Best Western Premier****
130
4
Royal Media Ljubljana Hotel & Casino
380
3
****
City Hotel ***
70
3
M Hotel***
100
9

Št. hotelskih sob
173
327
74
114
171
217
122
154

Vir: Kongresnoturistični urad, 2006.
V okviru Zavoda za turizem Ljubljana deluje kongresni oddelek, ki povezuje lokalne
ponudbe s področja kongresnih prireditev, skrbi za promocijo in trženje mesta za različne
kongresne prireditve, sodeluje v mednarodnih kongresnih združenjih ter s
Kongresnoturističnim uradom. Na lokalni ravni pomagajo pri promociji mednarodnih
dogodkov, svetujejo organizatorjem dogodkov, priskrbijo tudi turistična gradiva o Ljubljani
ter po potrebi organizirajo oglede mesta, ob večjih dogodkih (več kot 500 udeležencev)
ponudijo tudi turistično točko na sami lokaciji kongresa (Mirkovič, 2006).
Mednarodno kongresno združenje, ki objavlja letno statistiko o mednarodnih kongresnih
prireditvah, je v letu 2003 uvrstilo Ljubljano na 40. mesto v svetovnem merilu (Ljubljanaturizem, 2006).
K porasti kongresnega turizma v Ljubljani bi lahko prispevalo tudi predsedovanje Slovenije
Evropski uniji v prvi polovici leta 2008. Vendar je vlada pričela z izgradnjo novega
konferenčnega centra na Brdu pri Kranju, kjer bo potekala glavnina srečanj.
Na področju sejemskih prireditev je Ljubljana izgubila vodilno vlogo v državi. Sejemske
prireditve nimajo več mednarodnega značaja, ampak so bolj regionalnega ali nacionalnega
značaja. Sejme obiskujejo predvsem domačini, malo pa je tujih obiskovalcev. K upadu
sejemske dejavnosti je vplivalo tudi premajhno vlaganje v prenovo razstavnih površin.
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3. Igralništvo
Igralniški turizem je za Ljubljano zelo pomemben, saj predstavljajo velik delež turistov v
Ljubljani poslovni turisti, ki so glavna ciljna skupina igralniškega turizma. V mestu deluje ena
igralnica in 4 igralni saloni, ki poleg iger na srečo prirejajo različne zabavne dogodke,
predvsem različne koncerte.
Priliv koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je v letu 2007 predviden v višini 834.585
EUR. Tako pridobljena sredstva se bodo namenila za izvajanje pomladanske akcije čiščenja
Ljubljane in okolice ter za projekte na področju turistične infrastrukture (Posebni del
proračuna MOL, 2007)
4. Naravna dediščina in zavarovana območja
Izjemna vrednost Ljubljane je njeno naravno okolje in zeleno zaledje mesta.
Naravnogeografsko je ozemlje raznoliko, saj se na območju ljubljanske občine nahaja pet
geografsko homogenih enot: Polhograjsko hribovje, ki v občino sega na njenem skrajnem
zahodnem delu, Šmarnogorski osamelci na severozahodu občine, osrednji del občine obsega
Ljubljansko polje, na vzhodnem in jugovzhodnem delu sega občina v Posavsko hribovje na
jugu pa na Ljubljansko barje. Skozi mesto tečeta dve večji reki, kraška Ljubljanica in
najdaljša slovenska reka Sava ter številni manjši vodotoki.
Na območju MOL se v celoti nahaja krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki je bil
ustanovljen 1984. Na območju Rožnika in Šišenskega hriba se nahajajo številna drevesa, ki so
posebna zaradi svojih dimenzij ali starosti. Na območju Malega Rožnika in Mosteca so
mokrišča s posebno barjansko vegetacijo. Park Tivoli odlikujejo baročni drevoredi, ki so se
ohranili do danes (Ljubljana-turizem, 2006).
Na zahodni meji MOL se nahaja krajinski park Polhograjski Dolomiti. Obsega samonikle
gozdne površine z veliko biotsko raznovrstnostjo (tu so tudi nahajališča nekaterih endemičnih
rastlin: Blagajev volčin, kranjski petoprstnik).
V letu 2008 je predvidena ustanovitev krajinskega parka Ljubljansko barje, katerega del bi
obsegal tudi skrajni južni rob MOL. Ljubljansko barje je nastalo s tektonskim pogrezanjem ter
zasipavanjem udorine z naplavinami. Podoba Barja je obsežna ravnina, iz katere se dvigujejo
posamezni osamelci. Podobo dopolnjujejo barjanski jarki, ob katerih rastejo grmovne in
drevesne združbe. Prevladuje srednje intenzivno izkoriščanje kmetijskega prostora, kar se
kaže v prevladujočem travniškem svetu. Odtok vode na Barju je omejen. Vsako leto je
poplavljeno 15 % površine Barja, ob izjemnih padavinah pa več kot polovica. Barje je tudi
pomemben vir pitne vode za Ljubljano in njeno južno obrobje. Na Barju se križajo interesi
varstva narave, uravnavanja vodnega režima, poselitve ter rekreacije, saj zanimivo okolje vabi
kolesarje, izletnike, balonarje, ljubitelje konj. Čeprav ga je v preteklosti človek z
izsuševanjem močno spremenil, je to še vedno območje številnih mokrotnih travnikov s pestro
floro in favno. Nahaja se na mednarodnem seznamu pomembnih območij ptic (Simoneti,
Jankovič, Matjašec, 2002).
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Slika 7: Ljubljansko barje.

Vir: Krajinski park Barje, 2007

Slika 8: Barjanski jarek.

Vir: Krajinski park Barje, 2007

Poleg krajinskega parka Ljubljansko barje sta kot območji poudarjene vrednosti za
zavarovanje predlagani še območji dveh parkov: Šmarnogorski krajinski park ter krajinski
park Dobeno (Prostorska zasnova, 2002).
S programom Sožitje med mestom in podeželjem se skuša v celostno ponudbo Ljubljane
vključiti tudi turistično ponudbo ljubljanskega podeželja s številnimi kulturnimi in naravnimi
znamenitostmi. V okviru programa so bile na vzhodnem območju občine ustanovljene
tematske poti (najbolj obiskana je Sadna pot), ki poleg rekreativnih dejavnosti seznanjajo
obiskovalce s kmetijsko dejavnostjo in tradicijo. Kmetje obiskovalcem ponujajo tudi sadje,
gobe, mošt in žganje. Zaenkrat so oblikovane Sadna cesta na Janče (prva tovrstna pot v
Sloveniji), Borovničeva pohodna pot ter Kostanjeva pohodna pot. Čez Janče poteka tudi
evropska pešpot E6. Vzhodni del MOL je predstavljen v turističnem vodiču Zeleni prag
Ljubljane, ki je izšel v slovenskem in angleškem jeziku. Oblikovana je tudi vodniška služba
po ljubljanskem podeželju. Danes deluje na ljubljanskem podeželju 5 turističnih kmetij, cilj
pa je ustanovitev šestih turističnih kmetij s 60 posteljami ter pet izletniških kmetij z 200
sedeži. Poleg obogatitve turistične ponudbe ima program vlogo pri ohranjanju kmetijske
dejavnosti in poselitve ljubljanskega podeželja (Sožitje med mestom in podeželjem, 2006).
Slika 9: Pohodna pot na Janče.

Vir: Sožitje med mestom in podeželjem, 2006

Slika 10: Cerkev Sv. Miklavža v Jančah.

Vir: Sožitje med mestom in podeželjem, 2006

Ohranjena narava in zeleno okolje sta dve izmed prednosti Ljubljane pred drugimi mestnimi
turističnimi destinacijami. V ta namen je potrebno poskrbeti za promocijo teh območij, a s
poudarkom na sonaravnem razvoju.
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5. Šport in rekreacija
Številne zelene površine v mestu nudijo raznoliko obliko športnih in rekreativnih dejavnosti.
S sodobnim načinom življenja in večjo skrbjo za zdravje sta postali športna in rekreativna
ponudba pomemben sestavni del vsakdana vsakega posameznika. V zelenem okolju mesta
potekajo številne tematske poti, ki združujejo doživljanje narave in kulture z rekreacijo.
Tematske poti zagotavljajo veliko mero avtentičnosti, zato jih je potrebno vključevati v
integralne turistične proizvode ter jih tržiti na turističnem trgu.
Za Ljubljano je najpomembnejša Pot spominov in tovarištva (Zeleni prstan). Sprehajalna in
rekreacijska pot okoli Ljubljane je dolga 33 km in medsebojno povezuje zvezdasto grajene
dele mesta. Pot so pričeli urejati leta 1960 kot obeležje poteka žične ograde okupirane
Ljubljane med drugo svetovno vojno. Ob prazniku osvoboditve Ljubljane 9. maja je
vsakoletna športna in rekreacijska prireditev Pohod okoli Ljubljane, ki se ga udeleži tudi okoli
15.000 rekreativcev in športnikov.
Tematske poti imajo tudi izobraževalen značaj, takšni sta gozdni učni poti na šmarnogorsko
Grmado ter Jesenkova učna pot v Tivoliju. Na obeh so predstavljene različne drevesne vrste
ter gozdne združbe. Na vzhodnem delu občine je urejena gozdna naravoslovna učna pot Mali
vrh. Obiskovalci učnih poti so predvsem šolarji ter domačini. Z namenom rekreacije in
približevanja kmetijske dejavnosti meščanom ter drugim obiskovalcem so bile na
ljubljanskem podeželju oblikovane tri tematske poti: Sadna cesta, Kostanjeva in Borovničeva
pohodna pot (Ljubljana-turizem, 2006).
Poleg naravnega okolja se večina vrhunskega športa odvija v grajenem okolju. V mnogih
mestih so športni objekti (zlasti nogometni stadioni) prepoznaven identifikacijski objekt mesta
ter ena izmed znamenitosti, ki jih je v mestu potrebno obiskati. K obiskanosti stadionov in
dvoran prispevajo tudi vrhunske ekipe, ki tu igrajo. V Ljubljani se je v zadnjem letu premalo
vlagalo v športno infrastrukturo. Veliko športnih objektov je v tako slabem stanju (Centralni
stadion za Bežigradom, dvorana Tivoli), da so mednarodne športne zveze prepovedale igranje
tekem v njih. Z vlaganjem v športno infrastrukturo bi lahko Ljubljana postala bolj
konkurenčna in privlačna destinacija za športne dogodke, prireditve in prvenstva. Po
zagotovilih nove mestne oblasti naj bi mesto v letu 2008 v Stožicah dobilo sodoben
nogometni stadion ter večnamensko univerzitetno dvorano, ki bosta pomembno dopolnili
turistično ponudbo mesta.
Najbolj odmevna in prepoznana športna prireditev v Ljubljani je tradicionalni Ljubljanski
maraton, ki ga mesto prireja od leta 1996. Tekači in tekačice se pomerijo na maratonu (42
km), polmaratonu (21 km) ter rekreacijskem teku (6 km). Proga poteka po širšem središču
mesta. Vsako leto ima Ljubljanski maraton več udeležencev, tudi iz drugih držav.
Tabela 3: Število udeležencev Ljubljanskega maratona.
Leto
1996
Št.
673
udeležencev

1997
944

1998
1096

1999
1309

2000
1653

2001
1879

2002
2574

2003
3027

2004
3653

2005
4391

2006
5256

Vir: Ljubljanski maraton. 2006
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Z vidika turizma je pomembna pridobitev mesta Golf igrišče Trnovo, ki se razteza med
ljubljanskim avtosejmom in južno ljubljansko obvoznico. Ima 9 igralnih polj, za najboljše
igralce bo imel dolžino ca. 2.500 m (Golf Trnovo, 2007).
Porast v turistični ponudbi beležijo tudi tematski in zabaviščni parki, ki ponujajo obiskovalcu
posebno izkustveno doživetje. V nakupovalno-zabaviščnem centru BTC se nahaja vodno
mesto, ki združuje kopališko-zabaviščni del in wellnes center, ob avtokampu Ježica pa
drevesni adrenalinski park.
Več o povezanosti turistične in rekreacijske ponudbe v mestu bo predstavljeno v drugem delu
diplomskega dela.
e) OSTALA TURISTIČNA PONUDBA

1. Turistično informacijski center
Večino informacij o nastanitvi in dogajanju v mestu ter številne brezplačne brošure dobijo
obiskovalci in turisti v Turistično informacijskih centrih. Dva se nahajata v mestu, eden pa na
letališču Brnik. Poleg tega deluje tudi Slovenski turistični center, ki poleg informacij in brošur
o Ljubljani ponuja obiskovalcem tudi brošure o celotni Sloveniji (Ljubljana-turizem, 2006).
2. Turistična kartica
Pomemben element pospeševanja turističnih in s turizmom povezanih proizvodov in storitev
je turistična kartica. Kartica ponuja turistu določene ugodnosti ali popuste pri različnih
storitvah. V projekt turistične kartice je vključenih več kot 100 ponudnikov. Tako imajo
imetniki turistične kartice prost vstop ali znižano vstopnino v ljubljanske kulturne ustanove,
3-dnevno neomejeno brezplačno vožnjo z Ljubljanskim potniškim prometom, popuste v
različnih gostinskih lokalih, barih, pri prenočitvah, popuste pri vožnji s taxijem in rent-a
carom ter popuste pri nakupovanju v določenih trgovinah.
Z veljavnostjo kartice tri dni od dneva nakupa želi Zavod za turizem Ljubljana zadržati turiste
v mestu dlje časa. S kartico so tudi želeli povezati različne ponudnike turističnih storitev ter
povečati prodajo turističnih in s turizmom povezanih produktov in storitev (Ljubljanaturizem, 2006).
3. Vodeni ogledi mesta
Turisti si lahko najpomembnejše znamenitosti v mestu ogledajo v okviru organiziranih
ogledov mesta v organizaciji Zavoda za turizem Ljubljana. Redni ogledi mesta potekajo vsak
dan in so namenjeni posameznikom in manjšim skupinam. Poleg rednih pa je možno naročiti
vodene oglede po naročilu. Strokovno vodenje poteka v 17 svetovnih jezikih.
Na voljo so različni ogledi. Sprehod po Ljubljani je možno kombinirati bodisi z vožnjo z
vzpenjačo, bodisi z vožnjo z ladjico ali pa s turističnim vlakcem. Mesto si je moč ogledati tudi
s kolesom ali balonom. Poleg standardnih ogledov peš je možno naročiti tudi tematske oglede
mestnih znamenitosti, kot so: baročna Ljubljana, secesijska Ljubljana, Plečnikova Ljubljana,
Prešernova Ljubljana, ogled ljubljanskih cerkva (Ljubljana-turizem,2006).
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4. Ljubljanski turistični spominek
Pomemben element turistične ponudbe so tudi turistični spominki. Tako je ZTL 2001 uvedel
znamko Ljubljanski spominek, ki se navezuje na tradicijo domačih in umetnostnih obrti ali pa
so izdelki sodobnega oblikovanja. Predstavljajo prepoznane značilnosti in znamenitosti
Ljubljane in okolice. Danes so v program in redno prodajo vključeni sledeči spominki: DVD
predstavitveni film Ljubljane, izdelki domače obrti (čivink-piščalka trnovskih tičarjev,
keramični krožnik, ljubljanske butarice, različni izdelki iz oblancev, kot so srca, pirhi, šopki,
venčki ipd.), izdelki umetnostne obrti (Dnevnik Moje srečanje z Ljubljano, serija grafik šestih
značilnih ljubljanskih vedut, prosojni kolaži in viseči svečniki poslikani z ljubljanskimi
vedutami in znamenitostmi, slika Ljubljanskega gradu), kolekcija Ljubljana is a beautiful city/
Ljubljana with a heart (vključuje anorak, dežnik, grafiko Ljubljana is a beautiful city, majice,
pelerine in skodelice), simbol Ljubljane – zmaj z Zmajskega mostu v različnih oblikah ter
značilnosti Ljubljane (glinene ploščice z motivi znamenitih mestnih stavb, keramične žabice,
glinena žabica) (Ljubljana-turizem, 2006).
5. Znak kakovosti ljubljanskega turizma
Z namenom dvigniti kakovost turističnih storitev v prestolnici je pričel Oddelek za
gospodarske dejavnosti in turizem MOL v letu 2002 razvijati projekt Znak kakovosti
ljubljanskega turizma. Posebna komisija dodeli znak kakovostnim ponudnikom nastanitvenih
in prehrambenih storitev, ki razumejo potrebe strank, so prijazni, ustrežljivi, imajo odzivno in
strokovno osebje, čiste in urejene prostore. V projekt se zainteresirani gostinci in ponudniki
prenočitvenih zmogljivosti vključujejo prostovoljno. V letu 2006 se je prijavilo 22
ponudnikov, med katerimi je 6 prejelo znak kakovosti. Znak kakovosti se podeli za obdobje
dveh let, nato se mora ponudnik ponovno pomeriti v konkurenci (Ljubljana-turizem, 2006).
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3.2. TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE
Turistično povpraševanje v Ljubljani v zadnjih letih beleži porast in se približuje
povpraševanju v 80. letih, ki je bilo za celotno tedanjo Jugoslavijo najbolj uspešno obdobje v
turizmu. Porast turističnega povpraševanja v zadnjih letih je odraz sodobnih trendov v
turizmu, kot so povečanje izdatkov za potovanja, porast t.i. city break počitnic, lažja
dostopnost, zlasti s prihodom nizkocenovnih prevoznikov na letališče Brnik, porast
poslovnega turizma, porast potovanj med upokojenci, varnost,… S sodobnimi trendi se sklada
tudi podoba Ljubljane kot zaokrožene mestne tvorbe, konkurenčne mednarodnim mestnim
destinacijam, umeščene v ruralno oziroma podeželsko okolje.
Trend upadanja števila turistov v devetdesetih letih se je po letu 1997 obrnil. Bistveno porast
števila turistov beleži Ljubljana po letu 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo. V
zadnjih treh letih je število turistov raslo v povprečju za 18,2 % letno.
Tabela 4: Indeks rasti števila turistov v Ljubljani (mestno območje) v obdobju 1999-2006.
2000/1999 2001/2000
120,87
113,00
Vir: cv: ZTL, 2007

2002/2001
104,90

2003/2002
102,02

2004/2003
124,35

2005/2004
117,56

2006/2005
112,69

Graf 1: Število turistov v Ljubljani (mestno območje) v obdobju 1999 – 2006.
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Vir: cv: ZTL, 2007.
Prevladujejo tuji turisti. Teh je bilo v letu 2005 kar 94,5 %. Največ tujih turistov v letu 2005
je prišlo iz Italije (37.289 ali 12,6 % vseh tujih turistov), sledijo turisti iz Velike Britanije
(32.532 ali11 % vseh tujih turistov) ter Nemčije (30.279 ali10,2 % vseh tujih turistov). Število
turistov iz Velike Britanije se je s prihodom nizkocenovnega letalskega prevoznika Easyjet
povečalo. V letu 2006 je z ljubljanskega letališča proti Londonu in Bruslju pričela leteti tudi
madžarsko-poljska nizkocenovna letalska družba Wizz Air. Boljšo dostopnost za Italijane
predstavlja tudi v letu 2006 vzpostavljena direktna letalska linija Brnik-Rim.
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Na četrtem mestu so bili gostje iz ZDA, sledijo pa še domači turisti ter turisti iz Avstrije (ti so
na tretjem mestu med tujimi turisti v Sloveniji), Francije in Hrvaške. Z umiritvijo razmer na
Balkanu ter večjim poslovnim povezovanjem Slovenije z nekdanjimi jugoslovanskimi
državami je opazen porast turistov tudi iz teh novonastalih držav (cv: ZTL, 2007)
V letu 2005 je skoraj polovica tujih turistov v Sloveniji prihajala iz treh emitivnih trgov:
Italije, Nemčije in Avstrije, medtem ko so v Ljubljani turisti iz treh najbolj zastopanih držav
predstavljali tretjino vseh tujih turistov v mestu. To kaže na dejstvo, da je ljubljanski turizem
v primerjavi s slovenskim turizmom nekoliko manj odvisen od tradicionalnih emitivnih trgov.
Če je Ljubljana v letu 2006 dosegla približno dve tretjini turističnega obiska iz leta 1986 pa je
število nočitev v letu 2006 doseglo že 83 % nočitev iz leta 1986. Zaradi spremenjene
strukture turistov pa ljubljanski turizem kljub manjšemu številu nočitev beleži pozitivne
finančne rezultate.
Tabela 5: Indeks rasti nočitev v Ljubljani (mestno območje) v obdobju 1999-2006.
2000/1999
110,61

2001/2000
110,87

2002/2001
104,90

2003/2002
106,51

2004/2003
115,48

2005/2004
112,00

2006/2005
112,45

Vir: cv: ZTL, 2007.
Graf 2: Število nočitev v Ljubljani (mestno območje) v obdobju 1999 do 2006.
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Vir: cv: ZTL, 2007
Največ realiziranih nočitev v letu 2005 je bilo s strani turistov iz Velike Britanije (64.524), na
drugem in tretjem mestu so turisti iz Italije (55.960) ter Nemčije (52.487). Domači turisti so
se s 30.609 nočitvami uvrstili na peto mesto. Več nočitev kot domači turisti so ustvarili turisti
iz ZDA (31.759). Med prvih deset po številu nočitev so se uvrstili še turisti iz Francije,
Avstrije, Srbije in Črne gore, Hrvaške ter Španije.
Razmerje med številom nočitev in številom turistov nam pove povprečno dobo bivanja
turistov. S primerjavo indeksa rasti števila turistov in indeksa rasti števila nočitev vidimo, da
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je število turistov raslo bolj skokovito kot število nočitev, kar pomeni, da se je povprečna
doba bivanja turistov zmanjševala.
Tabela 6: Povprečna doba bivanja turistov v Ljubljani (mestno območje) v obdobju 19992006.
Leto
1999
2000
2001
Povprečno
2,24
2,05
2,01
št. nočitev
Vir: Graf 1 in graf 2; cv: ZTL, 2007.

2002
1,95

2003
2,04

2004
1,89

2005
1,80

2006
1,80

Če je še leta 1999 povprečna doba bivanja turistov v Ljubljani znašala 2,24 nočitve pa je v
zadnjih dveh letih dosegla le 1,80 nočitve. To pomeni, da bo potrebno v bodoče turistom v
Ljubljani ponuditi več zanimivih aktivnosti, prireditev, ki bi jih v mestu zadržale dlje časa.
ZTL je v ta namen oblikoval Turistično kartico Ljubljane – velja 3 dni, ponuja številne
popuste in ugodnosti pri vstopninah, prevozih, storitvah, nakupih. Ena izmed možnosti, s
katero bi lahko zadržali turiste v mestu dlje časa, je tudi ustrezna vključitev rekreacijskih
dejavnosti v turistično ponudbo.
V letu 2005 so se najdlje v mestu zadržali turisti iz Velike Britanije, ki so v povprečju
prenočili 2,0 nočitvi ter turisti iz Srbije in Črne gore (1,9 nočitve). Iz vseh ostalih držav, ki so
se po številu ustvarjenih nočitev uvrstile med prvih deset, pa so turisti ostali v mestu ali v
rangu povprečja, to je 1,8 nočitve, ali pa pod tem povprečjem.
Mestni turizem naj bi bil sezonsko neodvisen z visokim turističnim utripom skozi vse leto.
Kljub temu je največ obiskovalcev v mestih v topli polovici leta, predvsem poleti v času
šolskih počitnic in množičnih dopustov.
Tabela 7: Prikaz nočitev po letnih časih v Ljubljani (mestno območje) v letih 2000, 2003 in
2005.
2000
ZIMA (XII, I, II)
POMLAD (III, IV, V)
POLETJE (VI, VII, VIII)
JESEN (IX, X, XI)

62.050
80.352
112.473
98.217
353.092

(17,6 %)
(22,8 %)
(31,8 %)
(27,8 %)
(100 %)

2003
63.946
(14,6 %)
97.841
(22,4 %)
160.259 (36,6 %)
115.275 (26, 4 %)
437.321 (100 %)

2005
85.035
122.908
201.076
157.464
566.483

(15 %)
(21,7 %)
(35,5 %)
(27,8 %)
(100 %)

Vir: Statistični letopis …, 2001; Statistični letopis …, 2004; Statistični letopis… 2006.
Tudi Ljubljano obišče največ turistov v poletnih mesecih, ko je opravljenih več kot tretjina
nočitev. Sledijo jesenski meseci z dobro četrtino nočitev ter pomladanski meseci z dobro
petino nočitev. Jeseni in pomladi je v mestu veliko poslovnih srečanj, kongresov in
seminarjev. Najmanj so obiskani zimski meseci. V primerjavi z letom 2000 je v letu 2005
delež nočitev v zimskih mesecih še nekoliko upadel. Zato bo potrebno v bodoče pritegniti
turiste v Ljubljano tudi v zimskem času (npr. s silvestrskimi programi, s kulturno ponudbo ob
državnem kulturnem prazniku 8. februarja, …)
S porastom števila turistov v Ljubljani se povečuje tudi število naročenih ogledov mesta pod
strokovnim vodstvom lokalnih turističnih vodičev. Tako je v letu 2006 število naročenih
vodenih ogledov poraslo za 15 % v primerjavi z letom poprej.
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Tabela 8: Število naročenih vodenih ogledov v Ljubljani.
Leto
Št. vodenih ogledov
Vir: ZTL, 2007

2001
834

2002
848

2003
1.041

2004
1.290

2005
1.552

2006
1.784

Naročenih vodenih ogledov (vključeni standardni 2-urni ogled mesta, ogled s kolesom,
tematski ogledi) se je udeležilo 54.573 turistov, medtem ko se je rednih ogledov mesta, ki
potekajo po vnaprej določenem urniku in ne glede na število udeležencev (peš, s turistično
ladjico, s turističnim vlakcem), udeležilo 8.381 turistov.
Velik porast števila obiskovalcev beležijo tudi Turistično informacijski centri. Poleg turistov
so obiskovalci TIC-ev tudi izletniki in meščani, saj lahko v njih pridobijo informacije o
številnih dogodkih, prireditvah, dobijo brezplačne brošure, kupijo karte za različne prireditve.
Graf 3: Število obiskovalcev v Turistično informacijskih centrih.
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Vir: ZTL, 2007
V TIC-ih lahko obiskovalci od marca 2004 med drugim kupijo tudi Turistično kartico
Ljubljane, s katero imajo določene popuste in ugodnosti. V prvem letu uvedbe kartice so
prodali 820 turističnih kartic. Naslednje leto se je prodaja povečala za 58 %, prodali so 1.417
kartic. V letu 2006 so v prvih devetih mesecih prodali 1.060 turističnih kartic. V prvem letu
uvedbe turistične kartice je kartico kupilo 0,3 % turistov, v letu 2005 pa 0,5 % turistov.
Uporaba turistične kartice je v porastu, žal pa se zanjo odloči majhen delež turistov. Glavni
razlog je v velikem številu poslovnih turistov, ki se v Ljubljani zadržijo le kratek čas. Drugi
razlog za nekoliko nižjo prodajo turistične kartice je po mnenju ZTL majhnost mesta, saj si
večino znamenitosti lahko obiskovalci ogledajo peš. S tem izgubi pomen brezplačni prevoz z
javnim potniškim prometom, ki je v večini mest glavni motiv za nakup turistične kartice.
Pomemben vir financiranja turizma so sredstva iz naslova turističnih taks. Po zakonu o
razvoju turizma je Ljubljana ocenjena z največ točkami, zato znaša turistična taksa v Ljubljani
242 SIT oz. 1.01 EUR na turista na dan. Upoštevajoč število nočitev turistov v Ljubljani v
letu 2006 se je iz naslova turističnih taks v mestni proračun zlilo 642.416 EUR.
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¾

Ankete med turisti

Pri razvoju turistične ponudbe je potrebno poznati in slediti željam in potrebam turistov.
Pomemben vir teh podatkov so ankete med turisti. V Ljubljani ni sistematičnega zbiranja
podatkov o turistih, katerih storitev se poslužujejo, kako zadovoljni so. Do sedaj sta bili na
tem področju izvedeni dve anketi.
Slovenska turistična organizacija je v sodelovanju z Zavodom za turizem Ljubljana izvedla
anketo med tujimi turisti v Ljubljani v poletni sezoni 2004, ki je pokazala sledeče ugotovitve
(Raziskava med tujimi turisti…, 2004):
-

-

-

-

-

-

-

-

večini turistov je Ljubljana le vmesna postaja na poti v nek drug kraj ali državo. Tako
je za skoraj 2/3 anketirancev Ljubljana le ena izmed destinacij, ki jih bodo na svoji
poti obiskali. Za večino je Slovenija vmesna postaja na poti na Hrvaško. Le petina je
prišla izključno v Ljubljano.
¾ anketirancev je v Ljubljani zaradi dopusta, 12 % je v Ljubljani na poslovnem
potovanju, nekaj več kot 3 % se je udeležilo konference, okoli 3 % je obiskalo
sorodnike ali prijatelje
Večina je prestolnico obiskala za krajši čas, saj jih je skoraj ¾ v Ljubljani preživelo 1
do 3 dni, 17 % pa je v Ljubljani preživelo 4 do 7 dni.
Dobra četrtina je prespala v luksuznih hotelih, slaba četrtina v hotelih srednjega
razreda, petina v youth hostlih, 16,6 % v hotelu z osnovnim standardom, 12 % v
avtodomu ali šotoru. Večina jih pripotuje brez posebne organizacije, predhodno si le
rezervirajo prenočišče (okoli 60 % si je prenočitev zagotovilo pred prihodom).
Največ turistov je obiskalo Ljubljano po nasvetu prijatelja ali sorodnika. Več kot
polovici so vse potrebne informacije posredovali sorodniki in prijatelji, na internetu je
iskalo informacije 40 % turistov. Tretjina je v Turistično informacijskem centru
posegla po brošurah oziroma prospektih.
Več kot polovica je v Ljubljano pripotovala z avtomobilom, slaba tretjina z letalom,
samo petina je pripotovala z vlakom. Več kot ¾ se po Ljubljani najraje giblje peš. Če
uporabljajo prevozno sredstvo, je to v večini primerov osebni avtomobil (44,3 %),
27 % se jih je vozilo z javnim prometom ter 18,4 % s taksijem.
Glavne dejavnosti v času bivanja v Ljubljani so: sprehod po mestu (86,7%), obisk
znamenitosti (84,3 %), večerno posedanje v lokalih in pubih (69,6%), hoja po nakupih
(59,1 %), obisk muzejev (37,1 %), izlet zunaj mesta (27,6 %), organiziran ogled mesta
(23,6 %), obisk razstave (17,4 %), obisk koncerta (16,3 %). 6 % se jih je ukvarjalo s
športom.
Štiri petine je Ljubljano obiskalo prvič, 8,7 % je Ljubljano že enkrat obiskalo, ostali so
bili v Ljubljani že večkrat.
Povprečno so porabili nekaj več kot 21.000 tolarjev na dan (v potrošnjo je bilo v
povprečju poleg anketiranca všteto še 0,5 osebe), od tega največ za nastanitev ter
hrano in pijačo. Največ so porabili turisti, ki so v Ljubljano pripotovali na konferenco,
sledijo jim poslovni turisti.
Splošen vtis Ljubljane je izjemno dober, saj je dobila povprečno oceno 8 (kar 30
odstotkov je dalo oceni 9 ali 10, oceno manj kot 5 le 2,2 odstotka). Ljubljana je mirno,
varno mesto, s prijaznimi in gostoljubnimi ljudmi, ne preveč umazano, z veliko dobrih
restavracij,…
Največji vpliv so na obisk Slovenije imele naravne lepote, sledijo ugodne možnosti za
sprostitev in zabavo, možnosti za mir in počitek, kulturne znamenitosti ter kulturne
prireditve.
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Statistični urad RS izvaja vsaka tri leta Anketo med tujimi turisti v poletni sezoni v turističnih
krajih Slovenije, med njimi tudi v Ljubljani. Podatki za leto 2006 še niso obdelani, tako da v
nadaljevanju podajam le glavne ugotovitve ankete, izvedene v Ljubljani v letu 2003:
-

-

največ turistov (35,9 %) je bilo v starostni skupini 30-39 let, četrtina turistov je bila
starih 50-59 let, slaba četrtina 40-49 let, 8,5 % med 20 in 29 let ter 6,5 % nad 60 let.
Glavnina turistov je zaposlenih (85, 8 %), 7,8 % je bilo dijakov in študentov, 4,9 % pa
upokojencev. 51,6 % anketiranih je opravljala poklic visokega uradnika, menedžerja
ali pa so bili strokovnjaki na različnih področjih, kar kaže na pomen Ljubljane kot
prestolnice.
Večina turistov živi v mestih, in sicer 57,7 % v mestih z več kot 200.000 prebivalcev
ter 30,1 % v mestih z manj kot 200.000 prebivalci. Le 12,1 % turistov živi na
podeželju.
47 % je pripotovalo v Ljubljano zaradi poslovnih ali izobraževalnih razlogov, 32 % jih
je v Ljubljani na počitnicah, 12 % turistom predstavlja Ljubljana le vmesno
postojanko na poti do cilja, 8 % jih je obiskalo sorodnike ali prijatelje.
Več kot polovica turistov je v Ljubljano pripotovala z avtom, 34,3 % pa z letalom.
79,7 % anketiranih turistov je bilo v Ljubljani prvič. 59 % turistov bi še prišlo v
Slovenijo, od tega bi jih 33 % še prišlo v Ljubljano.
Pri ocenjevanju elementov turistične ponudbe so v Ljubljani anketirani turisti
največkrat ocenili urejenost okolja, kakovost okolja in možnost sporazumevanja v
tujih jezikih. Največkrat pa so ostali neocenjeni: ponudba kulturnih prireditev,
različnih izletov in rekreativnih dejavnosti ter možnost za razvedrilo in zabavo. Največ
pozitivnih točk so dobili: kakovost okolja, osebna varnost med bivanjem v Sloveniji in
gostoljubnost prebivalstva. Največkrat so bile negativne ocene za: kakovost cest in
storitev ob cestah, dostopnost turističnih informacij ter mir in tišina. Ponudbo različnih
izletov je 17,7 % ocenilo z najvišjo oceno (5), 29,9 % z oceno 4, 13,9 % pa z oceno 3
med tem ko kar 36,6 % ni moglo podati ocene. Podobno so ocenili tudi ponudbo
rekreativnih dejavnosti: 17,0 % z oceno 5, 28,7 % z oceno 4 ter 15,7 % z oceno 3,
36,6 % pa ni moglo oceniti ponudbe rekreativnih dejavnosti.
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3.3. SWOT ANALIZA LJUBLJANSKEGA TURIZMA
Na podlagi opravljenih analiz turistične ponudbe in povpraševanja je bila v okviru Strategije
razvoja in načrtovanja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013 izdelana SWOT
analiza ljubljanskega turizma. SWOT analiza opredeli 4 področja: na osnovi analize
notranjega okolja predstavi prednosti in slabosti, na osnovi analize zunanjega okolja pa
predstavi priložnosti za nadaljnji razvoj ter izhajajoč iz tega tudi nevarnosti, ki lahko
nastanejo pri uresničevanju priložnosti. Analiza je bila izdelana po naslednjih sklopih: danosti
in ponudba, turistični trg, turistična infrastruktura, dostopnost in prepoznavnost ter
sodelovanje v okviru javno-zasebnega partnerstva. V nadaljevanju povzemam ugotovitve
analize.
Prednosti:
-

bogata kulturna in zgodovinska dediščina
aktivno poslovno, politično in kulturno življenje, številne gospodarske, politične,
znanstvene, kulturne institucije
neposredna bližina in povezanost mesta z zelenim delom na podeželju
izhodišče za odkrivanje ostale Slovenije in turističnih središč v Italiji, Avstriji, na
Hrvaškem
dobra dostopnost znotraj Slovenije in do emitivnih trgov, ki so razmeroma blizu
prihod nizkocenovnih letalskih prevoznikov
večja prepoznavnost z vstopom v Evropsko unijo
varna, prijetna, očarljiva destinacija, ki še ni preveč množično oblegana
vlaganja v hotelske objekte in kongresno ponudbo v preteklih treh letih
večje sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem na področju razvoja in
oblikovanja turističnih proizvodov ter na področju turistične promocije
vzpostavitev slovenskega Kongresnega urada in ureditev pozicije Ljubljane znotraj
njega.

Slabosti:
-

pomanjkanje dopolnilnih proizvodov
ni dovolj aktivnega pristopa k ustvarjanju dogodkov, ki bi predstavljali motiv prihoda
visoke cene nastanitvenih storitev, ki povečujejo tudi ceno paketnih programov
ponudba in trženje nista v zadostni meri prilagojena ciljnim skupinam turistov
še vedno sezonska nihanja in problem zasedenosti ob koncih tedna, na drugi strani
nastanitvene zmogljivosti ob določenih konicah ne zadoščajo povpraševanju
konkurenca uveljavljenih ter tudi novih mestnih destinacij (novih članic EU)
prevelika odvisnost od enega segmenta (poslovnega turizma)
neizkoriščen segment poslovnih turistov, ki so potencialni počitniški turisti
premalo nastanitvenih zmogljivosti srednjega in nižjega razreda
neustrezen prometni režim v mestu
ni zadostnega usmerjanja k turističnim znamenitostim
še vedno slabo prepoznana turistična destinacija
nejasno oblikovana identiteta Ljubljane
neizkoriščena povezanost z ostalimi srednjeevropskimi mesti
ne dovolj razvito sodelovanje turističnih ponudnikov
premajhno vlaganje v raziskave trgov.
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Priložnosti:
-

izgradnja novih nastanitvenih zmogljivosti bo dvignila kakovost storitev, oblikovala se
bo dodatna ponudba
razvoj dogodkov mednarodnega značaja
rast povpraševanja turistov v Evropi po mestnih destinacijah ter zanimanje za
prestolnice novih članic EU
razvijanje ljubljanske ponudbe v smeri sodobnih turističnih trendov z uvajanjem
celovitih pristopov destinacijskega trženjskega menedžmenta
približevanje Ljubljane kot prestolnice domačemu prebivalstvu
postati najpomembnejša turistična destinacija v Sloveniji
vzpostavitev bolj prijaznega okolja za tuje investicije
usmeritev na specializirano ponudbo ter ciljne skupine
Ljubljana ni upravno politično središče, ampak živahno mesto, kjer lahko obiskovalec
uživa v varnem, prijaznem okolju. V ta namen je potrebna izgradnja infrastrukture za
bolj doživljajsko bogato ponudbo
vzpostavitev novih letalskih povezav
oblikovanje močne blagovne znamke
iskanje novih povezav v regiji in čezmejno sodelovanje
izvajanje Regionalnega razvojnega programa ljubljanske urbane regije za obdobje
2007- 2013

Nevarnosti:
-

dobra zasedenost obstoječih turističnih zmogljivosti lahko »uspavalno« vpliva na
razvoj novih turističnih proizvodov in na skrb za ustrezno razmerje med ceno in
kakovostjo
neupoštevanje trendov povpraševanja
neustrezno obvladovanje povečanega obsega turizma ter s tem povečano
nezadovoljstvo lokalnega prebivalstva
vlaganje zgolj v en segment (hotelske nastanitve, kongresni centri), ne pa v izboljšanje
osnovne in dopolnilne turistične infrastrukture in ponudbe
nerazumevanje pomena prestolnice v evropskem prostoru s strani slovenske politike,
ki bi tako sredstva za razvoj turizma namenjala zgolj v manj razvita območja
občina MOL ne bi prepoznala turizma kot dejavnosti, ki vpliva na razvoj mesta, ter ne
bi turizma ustrezno integrirala v ostala področja
slabo povezana turistična ponudba, ki vodi v neučinkovitost in manjši prihodek iz
turizma.
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4. STRATEŠKE USMERITVE RAZVOJA TURIZMA V LJUBLJANI

Pri opredeljevanju prednostnih strateških usmeritev turizma je pomembno, da je turizem
prepoznan kot pomembna dejavnost, ki prispeva k razvoju mesta in k blaginji. To je moč
doseči le z usklajenim delovanjem in v sozvočju z razvojnimi cilji drugih, povezanih
subjektov, vsi skupaj pa morajo slediti strategiji trajnostnega razvoja občine. Pri izkoriščanju
naravnih, kulturnih in drugih danosti je potrebna velika mera odgovornosti. Opredeliti je
potrebno, do katere meje dopustiti porast turizma, saj množični turizem kljub določenim
prednostim dolgoročno gledano nosi s seboj več slabosti. Prednost Ljubljane je ravno ta, da ni
množično oblegana mestna destinacija (kot sta npr. Praga, Budimpešta). Vse turistične
naložbe naj bodo dolgoročne in donosne ter v skladu s sociološkim, kulturnim in naravnim
okoljem. Pri razvijanju turistične dejavnosti v občini je potrebno upoštevati lokalno
prebivalstvo ter razvijati turistično ponudbo, ki je namenjena tudi njim. Pomembno je, da ima
lokalno prebivalstvo pozitiven odnos do turistične dejavnosti ter skupaj s turističnimi delavci
skrbi za kakovostno in turistično privlačno okolje, ki bo gostoljubno in prijazno tako za
obiskovalce kot prebivalce mesta.
Glavne značilnosti turistične destinacije Ljubljana (Strateški razvojni in trženjski načrt…,
2006):
- tvori zaokroženo mestno turistično destinacijo, ki ima vse elemente za konkuriranje na
mednarodnem turističnem trgu mestnih turističnih destinacij
- urbani značaj mesta privlačno dopolnjuje naravno in podeželsko (ruralno) okolje, v
katerega je mesto umeščeno
- Kamniško-Savinjske Alpe, Barje in zelena pokrajina, ki obdajajo mesto, tvorijo
privlačno scenografijo mestu
- na mednarodnem turističnem trgu velja Ljubljana za novo, privlačno in priljubljeno
destinacijo
- ima središčno lego in je z vseh vidikov povezav lahko dostopna
- predstavlja središčno pozicijo za odkrivanje glavnih turističnih privlačnosti Slovenije.

4.1. CILJI IN VIZIJA RAZVOJA TURISTIČNE DESTINACIJE LJUBLJANA
Dva strateška kvantitativna cilja ljubljanskega turizma (Strateški razvojni in trženjski načrt…,
2006):
1. povečanje obsega turističnega prometa in ponudbe :
- povečanje števila turistov, ki prenočujejo v Ljubljani za 5,5 % povprečno letno (od
320.300 v 2005 na 479.000 v 2013)
- povečanje števila nočitev za 6,5 % povprečno letno (od 579.000 v 2005 na 1.054.000
v 2013)
- zaustavitev trenda stagnacije povprečne dobe bivanje (od 1,8 v 2005 na 2,2 dneva v
2013)
- povečanje obsega nastanitvenih zmogljivosti v hotelih za 1.500 ležišč (kar pomeni
povečanje za 63 % glede na sedanje stanje).
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2. povečanje turistične potrošnje:
- povečanje povprečne dnevne potrošnje turistov s 118 EUR v 2005 na najmanj 125
EUR do 2013 (torej za 6 % v obravnavanem obdobju). V letu 2008 se zaradi
predsedovanja Slovenije Evropski uniji pričakuje nekoliko višja turistična potrošnja.
- povečanje skupne letne turistične potrošnje do leta 2013 na 131 milijonov EUR (kar je
približno podvojitev potrošnje iz leta 2005).
Tabela 9: Načrtovanje gibanja posameznih ključnih kazalnikov v obdobju 2006-2013.

Vir: Strateški razvojni in trženjski načrt…, 2006.
Ljubljana je s 353.264 turisti in s 636.056 nočitvami presegla zadane cilje v letu 2006 in je na
dobri poti, da bo tem ciljem sledila tudi v prihodnosti.
Dva strateška kvalitativna cilja ljubljanskega turizma (Strateški razvojni in trženjski načrt…,
2006):
1. povečati prepoznavnost turistične destinacije Ljubljana kot privlačnega turističnega
cilja:
- oblikovati močno turistično blagovno znamko turistične destinacije Ljubljana, ki bo
povečevala prepoznavnost Slovenije v mednarodni javnosti; hkrati bo kot gospodarsko
središče države privlačna za tuje investitorje.
2. izboljšati konkurenčnost turistične destinacije Ljubljana:
- razvoj in nadgradnja obstoječih turističnih proizvodov ter vključevanje novih,
inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge
- prepoznavanje in izkoriščanje točk diferenciacije za konkurenčni preboj
- učinkovito upravljanje turistične ponudbe ter vključevanje javno-zasebnega
partnerstva.
Vizija razvoja turizma turistične destinacije Ljubljana do leta 2013:
»Ljubljana do leta 2013 postane prepoznavna, razvita in privlačna evropska mestna turistična
destinacija, z jasno oblikovano identiteto, idealna za poslovna, politična in kulturna srečanja,
za srednje velike in večje kongrese in dogodke ter za kratek mestni oddih. Kot gospodarsko,
politično, kulturno in univerzitetno središče Slovenije in glede na svojo osrednjo geografsko
pozicijo predstavlja Ljubljana izhodišče in pomembno središčno točko na krožnih potovanjih
za odkrivanje Slovenije in bližnjih evropskih turističnih privlačnosti. Obiskovalcem nudi ne
glede na njihovo starost in motiv prihoda nepozaben splet doživetij, prebivalcem pa prijetno
in kakovostno okolje za življenje. (Strateški razvojni in trženjski načrt…, 2006)«
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Vizija razvoja turizma predpostavlja, da Ljubljana postane:
1. osrednje turistično središče, identitetni simbol in element mednarodne prepoznavnosti
Slovenije (glede kakovosti, raznolikosti in inovativnosti ponudbe, doživetij, načina in
kakovosti življenja,…)
2. primerljiva z drugimi konkurenčnimi evropskimi mestnimi turističnimi destinacijami z
vidika infrastrukture, razvitosti okolja, ustvarjenega BDP, novih delovnih mest ipd., ki
pa je uspela ohraniti vzdušje prijaznega in sproščenega manjšega mesta z visoko
kakovostjo bivanja in kjer se obiskovalci počutijo varno.

4.2. CILJNE SKUPINE TURISTOV
Destinacijski marketing mora dobro poznati emitivni trg (turisti) ter prilagoditi ponudbo
integralnega turističnega proizvoda željam turista. Na osnovi analiz o turistih, ki obiščejo
Ljubljano, ter ob upoštevanju trendov, ki obstajajo in so pričakovani, so v Strategiji Zavoda za
turizem Ljubljana 2005-2008 opredeljene 4 ciljne skupine turistov: poslovni in kongresni
gostje, mladi turisti, družine in seniorji. Vsaka izmed teh skupin ima svoje značilnosti, tako da
je potrebno turistično ponudbo prilagoditi njihovim potrebam.
Poslovni in kongresni gostje
Ljubljana je poznana predvsem kot poslovno in kongresno središče, tako da je večina
turistične ponudbe namenjena ravno tem gostom. Tudi večina investicij v turistično
infrastrukturo je bila namenjena poslovnim gostom (izgradnja hotelov Domina in Mons).
Kljub temu ima Ljubljana premalo nastanitvenih zmogljivosti za organizacijo večjih
kongresov s 1000 ali več udeleženci. Zato bo potrebno povečati nastanitvene zmogljivosti za
te goste ter posodobiti kongresni center Cankarjev dom.
Mladi turisti
Mladi turisti predstavljajo velik turistični potencial, saj mladi Evropejci veliko potujejo.
Analiza med mladimi turisti v Ljubljani v letu 2002 je pokazala, da so mladi turisti v
povprečju ostali v mestu 3,2 dni, kar je skoraj za en dan več od ostalih turistov. Poleg tega se
mnogi ljudje radi vračajo v kraje, ki so jih v mladosti obiskali.
Ljubljana je dobila prvi mladinski hostel leta 2003. Hostel Celica je zaradi svoje urejenosti
sam po sebi turistična atrakcija, poleg tega ga je revija Lonely Planet izbrala za najboljši
hostel na svetu. Vendar ima Ljubljana premalo nastanitvenih zmogljivosti nižjega cenovnega
razreda, ki bi bile namenjene mladim.
V želji podaljšati bivanje mladih turistov v Ljubljani je potrebno povečati število
nastanitvenih zmogljivosti, prilagojenih mladim turistom. Oblikovati je potrebno dodatno
turistično ponudbo za mlade turiste s poudarkom na zabavi, popotništvu in športnih
aktivnostih ter povečati informiranost o ponudbi za mlade med turisti v mestu.
Družine
Turistična infrastruktura Ljubljane je izrazito neprilagojena tej ciljni skupini turistov.
Primanjkuje družinskih hotelov z dvema ali tremi zvezdicami v središču mesta. Družine si je
kot ciljno skupino izbral posodobljeni nekdanji avtokamp Ježica, sedaj Ljubljana Resort. Ob
ustrezni turistični ponudbi in vključitvi podeželja MOL v turistično ponudbo bi lahko družine
zadržali v Ljubljani tri ali celo štiri dni.
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Pogoj, da v Ljubljano pritegnemo več družin, je povečanje nastanitvenih zmogljivosti za
družine (250 ležišč v zasebnih sobah v središču mesta, 200 ležišč v cenovno dostopnejših
nastanitvenih zmogljivostih, kot so garni hotel, družinski hotel), oblikovanje turističnih
programov prilagojenih družinam, ki vključujejo tudi obrobje Ljubljane (Janče) in turistične
cilje, namenjene otrokom (živalski vrt, botanični vrt, doživljajski izleti v okolici mesta). V
turistično ponudbo je potrebno vključiti programe, namenjene otrokom (delavnice, prireditve,
varstvo otrok), ter ponudbo ustrezno tržiti v vseh letnih časih.
Seniorji
Demografski trendi v razvitih državah kažejo, da se delež starejšega prebivalstva povečuje. Po
napovedih naj bi v Evropi delež prebivalstva, starih nad 65 let, dosegel 20% strukturni delež.
Danes so starejši ljudje bolj vitalni, ekonomsko bolje preskrbljeni, razgledani ter želijo v svoji
starosti potovati in spoznavati nove kraje. Seniorji zahtevajo kakovost, primernost in varnost
programov, ki so izdelani tudi za eno osebo in potekajo tekom celega leta. Primarni cilj
seniorjev je kulturni turizem. Turistična infrastruktura v Ljubljani je tej skupini prilagojena,
primanjkuje pa programov, namenjenih tej skupini.
S ciljem v Ljubljano privabiti čim več seniorjev je potrebno:
- razviti programe, ki bodo vključevali izobraževalne vsebine, ter programe,
povezane z naravo, uživanjem in zabavo
- razviti programe, ki bodo spodbujali ustvarjalnost starejših in bodo povezani z
našimi tradicionalnimi običaji in kulturno dediščino
- bolje tržiti programe, ki vključujejo podeželje, Barje in njegovo biotsko
raznovrstnost, vendar brez adrenalinske komponente
- pridobiti lokale, ki bodo organizirali plesne večere in zabavo, namenjeno
izključno starejšim.
Septembra 2006 so na ZTL izdali turistične vodiče po Ljubljani za vsako od ciljnih skupin
turistov. V vodičih so predstavljene nastanitvena in gostinska ponudba, prometne možnosti,
kulturna dediščina in prireditve, možnosti rekreacije, izleti v okolico Ljubljane in po Sloveniji
ter spominki.

4.3. OBLIKE TURIZMA IN TURISTIČNI PROIZVODI
Ljubljana je bila dolgo časa prepoznana le kot poslovno središče. Kljub temu da poslovni
turisti potrošijo več, je prevelika odvisnost zgolj od poslovnega turizma preozka. Glede na
obstoječo turistično infrastrukturo ter zahteve opredeljenih ciljnih skupin je strategija za
razvoj turizma za obdobje 2005-2008 opredelila, da bodo v Ljubljani poleg poslovnega
turizma razvijali še kulturni, igralniški in doživljajski turizem. Na podlagi opredeljenih ciljnih
skupin in oblik turizma je Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana
za obdobje 2007-2013 opredelil naslednje štiri celostne turistične proizvode, ki so tržno
naravnani in predstavljajo prodajno priložnost turistične destinacije Ljubljana2:

2

V predstavitev turističnih proizvodov so vključene smernice iz Strategije Zavoda za turizem Ljubljana 20052008 kot tudi usmeritve Strateškega razvojnega in trženjskega akcijskega načrta turistične destinacije Ljubljana
za obdobje 2007-2013.
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1. Ljubljana-mesto za srečanja (City for Meetings)
Kljub določeni recesiji je poslovni turizem še vedno v porastu. Pod vplivom določenih
družbeno-političnih, tehnoloških in potovalnih trendov je bil tudi poslovni turizem deležen
določenih sprememb. Za razvoj poslovnega turizma v Ljubljani je potrebno slediti trendom na
mednarodnem trgu poslovnega turizma. Usmeritve, ki se kažejo, so: krajša, a pogostejša
srečanja, z manj udeleženci (do 500), znotraj branž so ožje specializacije, višji odstotek žensk
med udeleženci, višje število spremljajočih udeležencev, zlasti otrok, več starejših
udeležencev, več multikulturnosti.
Kot smo že omenili je večina investicij v turistično infrastrukturo v zadnjih letih bila
namenjena ravno poslovnemu turizmu (hotel Grand Hotel Domina Media, Mons Hotel).
Pozitiven je tudi prihod nizkocenovnega letalskega prevoznika Easy jet, saj število potnikov,
ki z njimi potujejo, narašča. Ljubljana uspešno trži kongresno ponudbo v okviru nacionalnega
kongresnega združenja ter mednarodnih združenj. Na kakovostno delo na področju
poslovnega turizma v Ljubljani kaže tudi nagrada IMEX Academy Award za področje
Evrope, ki jo je prejela vodja področja Kongresne dejavnosti na Zavodu za turizem Ljubljana
na borzi IMEX, eni največjih svetovnih sejemskih prireditev na področju poslovnega turizma.
Ljubljana je bila nekoč pomembno sejemsko središče, ki pa je to vlogo bolj kot ne izgubila.
Ponovno je potrebno oživiti sejemsko dejavnost, s poudarkom na vsebinah, ki so dolgoročno
zanimive za Ljubljano in Slovenijo. Pozitivna je posodobitev Gospodarskega razstavišča.
Poleg kakovostnih storitev s področja poslovnega turizma je potrebno oblikovati tudi
spremljajočo turistično ponudbo, prilagojeno poslovnim gostom. V ta namen je potrebno
povezati kongresne hotele s ponudbo destinacije, da bodo poslovni gostje celovito doživeli
mesto. S tem se bo skušalo poslovnega gosta sistematično spremeniti v kasnejšega
počitniškega gosta, kar je velik potencial za Ljubljano. V ta namen bo potrebno izboljšati
prometno povezavo med letališčem in mestom ter prilagoditi odpiralni čas trgovin in
popestriti gostinsko ponudbo.
Glavni strateški cilj poslovnega turizma: Ljubljana še bolj utrdi svoj položaj med evropskimi
kongresnimi destinacijami in središči za politična in diplomatska srečanja. Pri tem pa
inovativno in edinstveno vključuje doživljajski turizem v poslovni turizem.
2. Ljubljana-mesto umetnosti in kulture (City of Arts & Culture).
Ljubljana je mesto z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. Je tudi središče alternativne
in sodobne umetnosti, ki privlači zlasti mlade. V mestu se tekom leta odvije okoli 10.000
prireditev. Slaba stran je, da so organizatorji potovanj pogosto prepozno seznanjeni s
programov prireditev, tako da jih težje vključijo v svojo ponudbo. Po mnenju organizatorjev
prireditev je javnost pozno obveščena zaradi zapletov, vezanih na financiranje prireditev.
Pozitivno je, da je mesto pričelo za kulturne prireditve bolje izkoriščati grajsko dvorano,
Ljubljanico in druge lokacije, ki so bile premalo izkoriščene.
Kulturni turizem je zanimiv za vse štiri ciljne skupine: poslovne turiste, družine, mlade in
seniorje.

37

Okrepiti je potrebno sodelovanje s ponudniki kulturnih prireditev in pripraviti skupne
programe, kjer je to možno. Poleg primarnih kulturnih elementov (zgodovinske znamenitosti,
arhitektura, literatura) je potrebno razvijati tudi sekundarne elemente kulturnega turizma (kot
so področje življenjskega stila prepričanja, kulinarike, tradicije, folklore ter področje
kreativnih industrij mode, grafičnega oblikovanja, filma,…). Razviti je potrebno prireditev
kulturnega značaja, ki bi bila prepoznavna v prostoru Evropske unije, okrepiti sodelovanje
med izobraževalnimi ustanovami s področja kulture s ciljem izmenjave in povezovanja
profesorjev in študentov. Pomembna je tudi podpora slovenskim umetnikom na razstavah v
tujini, saj ti prispevajo k prepoznavnosti države. Obuditi je potrebno kulturno sodelovanje s
partnerskimi mesti Ljubljane.
Raznolik in kakovosten program prireditev in festivalov je potrebno vključiti v integralni
turistični proizvod. Lahko pa so prireditve in festivali sami po sebi tako prepoznavni in
zanimivi, da postanejo primarni motiv obiska Ljubljane. Potrebno je razviti nove turistične
proizvode in programe, ki izhajajo iz dediščine mesta in ki diferencirajo Ljubljano od drugih
mest. K prepoznavnosti mesta lahko prispevajo tudi novi turistični proizvodi, ki se sicer ne
naslanjajo na dediščino in zgodovino mesta, vendar lahko prispevajo k prepoznavnosti mesta.
Glavni strateški cilj na področju kulturnega turizma: Ljubljana postane privlačna evropska
turistična destinacija s prepoznavno ponudbo kulturnega turizma, ki na edinstven način
povezuje preteklost s sedanjostjo.
3. Ljubljana-mesto doživetij (City of Delights)
Kljub bogati kulturni in zgodovinski dediščini je Ljubljana še vedno prepoznana kot poslovno
mesto. Vendar lahko Ljubljana ponudi več tudi tistim turistom, ki si želijo različnih doživetij.
Doživljajski turizem ima izrazito motivacijsko usmeritev, povpraševanje po tej zvrsti turizma
narašča. V zadnjih letih je mesto obogatilo svojo ponudbo z izgradnjo vodnega mesta v BTC,
panoramskega dvigala na Grajski grič, z novo vsebino avtokampa ter kompleksa Ljubljana
Resort. V letu 2006 je ZTL izvedel kar nekaj doživljajskih programov, med njimi plesna
predstava Urška in Povodni mož, živi kip Jožeta Plečnika idr.
S ciljem predstaviti Ljubljano kot mesto doživetij je potrebno premišljeno razviti programe, s
katerimi bomo v Ljubljani razvili povsem nove turistične proizvode, ki bodo Ljubljano
predstavili v drugačni luči. Doživljajski turizem je potrebno razvijati na podlagi zgodb o
mestu, ki izhajajo iz zgodovine, ljudi, legend (npr. kolišča na Ljubljanskem barju). Posamezna
doživetja je potrebno povezati v splet doživetij, ki bo obiskovalca vodil od enega do drugega
doživetja. Oblikovati je potrebno programe, ki vsebujejo veliko izkustveno noto in ki gradijo
na elementih drobnih pozornosti in presenečenj. Obiskovalce je potrebno vplesti v dogajanje v
mestu na način, da bodo sami oblikovali program glede na želje in interese. Doživljajsko
ponudbo Ljubljane je potrebno povezati s turistično ponudbo njene okolice.
Nuditi je treba edinstvena in raznolika doživetja, v prepoznavnost in promocijo mesta
vključiti zgodbe, ki so lastne Ljubljani in ki ji dajejo identiteto in dušo.
Ciljne skupine za doživljajski turizem so vse štiri, med njimi je najbolj primeren za mlade,
družine in seniorje, najmanj pa je ta zvrst turizma zanimiva za poslovneže.
Glavni cilj doživljajskega turizma: Ljubljana postane bogata doživljajska mestna destinacija,
ki nudi različna doživetja, izkušnje in integrira obiskovalca v dogajanje mesta.
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Skozi razvoj doživljajskega turizma se bodo rekreacijske dejavnosti najbolje vključevale v
turistično ponudbo Ljubljane.

4. Ljubljana- mesto za odkrivanje Slovenije (City for Slovenia)
Ljubljana s svojo središčno lego najbolje odraža novo vizijo in opredeljeno pozicijo Slovenije
kot Evrope v malem, saj je mesto s svojo središčno lego idealno izhodišče za odkrivanje
drugih krajev Slovenije in krajev v širši regiji. V ta namen je potrebno oblikovati tržno
privlačne programe za odkrivanje Slovenije iz Ljubljane, za kar je potrebno sodelovanje z
receptivnimi organizatorji potovanj. Turistični paketi naj bodo cenovno ugodni in prilagojeni
dejstvu, da lahko obiskovalec preko Ljubljane spozna celotno Slovenijo in to 365 dni na leto.
Glavni strateški cilj na področju odkrivanja Slovenije iz Ljubljane: Ljubljana postane vstopna
točka v Slovenijo. Tako bo vsak, ki bo želel spoznati Slovenijo, najprej spoznal Ljubljano in
nato iz Ljubljane spoznal druge lepote Slovenije.
Že v okviru strateških usmeritev razvoja turizma v Ljubljani za obdobje 2001-2004 je bila kot
ena izmed nalog opredeljena vključitev izvenmestnih občin, ki nudijo možnost za dnevno
rekreacijo meščanov, v ponudbo mesta. V okviru tega je MOL realizirala projekte, vezane na
turistično ponudbo Janč ter kolesarskih poti na Barju. Zavod za turizem Ljubljana je izdal
knjižico 24 izletov v okolico Ljubljane, ki je bila namenjena domači javnosti. Danes je na
spletni strani Zavoda za turizem Ljubljana predstavljenih 17 izletov v okolico Ljubljane.
Predlagajo obisk Arboretuma Volčji potok, kjer se lahko obiskovalci poleg ogleda
botaničnega parka odločijo tudi za igranje golfa. Južni rob mesta meji na Ljubljansko barje,
edini primer nižinskega visokega barja v Sloveniji. Danes je barje v veliki meri osušeno in
obdelano. Zaradi močvirnatega značaja, ki se je na določenih mestih še ohranil, ter številnih
tudi redkih ptic, ki tu gnezdijo ali so v preletu, je Ljubljansko barje uvrščeno na seznam IBA
(mednarodno pomembno območje za ptice) in SPA (posebno zaščiteno območje). Tako se
lahko turisti odločijo za obisk Ljubljanskega barja pod strokovnim vodstvom ornitologa. V
Bistri pri Vrhniki je tehnični muzej z zanimivo zbirko tehnične dediščine. Ostali izleti v
okolico Ljubljane so: Borovnica in Pekel, Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, Iški Vintgar, Janče,
Kamnik pod Krimom in Jezero, Kurešček, Polhov Gradec, Rakitna, Rašica, Škofja Loka,
Šmarna gora, Turjak ter Zbilje z Zbiljskim jezerom (Ljubljana-turizem, 2006).
Agencije, ki ponujajo izlete tujim turistom, se osredotočajo zlasti na že zelo dobro poznane
kraje kot sta Bled in Bohinj na Gorenjskem, obisk Predjamskega gradu, Škocjanskih jam,
Pirana. Določene agencije organizirajo tudi dvodnevne izlete, kot je krožna pot po zahodni
Sloveniji, ki zajema ogled Bleda, Bohinja, Bovca, Kobarida, Krasa, Pirana, Škocjanskih jam.
Ponujajo tudi spoznavanje lepot Notranjske z obiskom Križne jame, Rakovega Škocjana ter
Cerkniškega jezera.
V kolikšni meri se turisti iz Ljubljane odpravijo na izlet v druge kraje Slovenije sem
povprašala tudi organizatorje izletov po Sloveniji. Žal mi vsi niso posredovali informacij.
Hostel Celica je oblikoval program Culica doživetij, v okviru katerega ponujajo izlete
prilagojene mladim turistom. V okviru programa organizirajo nekoliko drugačen ogled
Ljubljane, izlete po Sloveniji povezujejo tudi z rekreativnimi dejavnostmi, kot so kolesarjenje
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po dolini Soče ali spust s Pokljuke proti Bohinju, rafting ali kopanje v Soči, veslanje do
Blejskega otoka. Pod blagovno znamko Culica doživetij so v testni sezoni poletje/jesen (od
julija 2006 do konca leta) prodali skupaj 11 doživetij, ki se jih je udeležilo 116 oseb. Žal mi
natančnega podatka, koliko turistov se je odpravilo na posamezen izlet, niso posredovali.
Sporočili so le, da so poleg različnih ogledov Ljubljane ciljni kraji Bled, Cerkniško jezero s
Križno jamo ter Posočje (Hostel Celica, 2007).
Z agencijo Kompas je potovalo po Sloveniji okoli 15.000 potnikov. V to številko so vključeni
tako individualni potniki kot zaključene skupine. Najbolj pogosto so se odločali za obisk
Bleda, Postojnske jame in Predjamskega gradu, Lipice, Pirana in Portoroža ter Maribora in
Ptuja (Kompas, 2007).
Turistična agencija, ki ne želi biti imenovana, je v lanskem letu iz Ljubljane na izlet po
Sloveniji popeljala 1.038 potnikov. Med njimi se jih je 542 odpravilo na izlet na Primorsko, v
okviru katerega si lahko turisti ogledajo Predjamski grad, Škocjanske jame, Lipico in Piran.
488 turistov se je odpravilo na izlet na Gorenjsko, ki poleg Bleda in Bohinja vključuje tudi
ogled Škofje Loke. 8 turistov pa se je odpravilo na dvodneven izlet, ki poleg Gorenjske
vključuje spoznavanje z lepotami Posočja, Krasa in Pirana (Turistična agencija, 2007).
Z namenom spoznavanja ostale Slovenije so konec 2003 v središču Ljubljane odprli
Slovenski turistični center Ljubljana, ki poleg informacij o Ljubljani nudi obiskovalcem tudi
informacije o ostalih znamenitostih Slovenije. Med drugim v STIC-u prodajajo oziroma
ponujajo izlete različnih turističnih organizacij. Predvsem jih zanima ponudba, ki je zanimiva
za turiste Ljubljane in je drugačna od drugih. Po podatkih STIC-a so od maja do oktobra 2006
prodali različne izlete 716 turistom. Največ jih je obiskalo Gorenjsko, Bled in Bohinj: 339
turistov, 255 se jih je odpravilo na Primorsko, 81 jih je obiskalo Postojnsko jamo in
Predjamski grad, Portorož in Piran 19, Lipico in Škocjan 8, rafting v Tolminu na Soči 7,
Maribor in Ptuj 3, Škofjo Loko 2 in ostalo. STIC torej samo posreduje izlete po Sloveniji
drugih turističnih organizacij, medtem ko sami organizirajo predvsem oglede Ljubljane in
okolice. Sodelujejo pa z različnimi turističnimi organizacijami, da le te ponudbo STIC
Ljubljana vključujejo v svojo ponudbo ter da tako turiste iz drugih krajev po Sloveniji (Bled,
Portorož, Maribor, nekatera zdravilišča) pripeljejo na izlet v Ljubljano (STIC, 2007a).
Čeprav zbrani podatki o udeležbi turistov na izletih po Sloveniji niso popolni, pa le
prikazujejo, za katere kraje je med turisti največ zanimanja. Večina izletov je usmerjena v
zahodni del Slovenije, medtem ko vzhodni del države ni tako promoviran in obiskan. Vzhodni
del države je z vinorodnimi območji ter naravno in kulturno dediščino prav tako zanimiv in
vreden obiska. Poleg Maribora in Ptuja so vredni ogleda še Prekmurje in pa Bela krajina. Tudi
v agenciji Spin Travel, ki je pričela z organiziranjem izletov po Sloveniji konec leta 2006,
opažajo, da je zanimanje med turisti zgolj za zahodni del države, medtem ko se izletov na
Koroško, v Belo krajino in Prekmurje ni udeležil niti en turist (Spin Travel, 2007).
Število turistov, ki se odpravijo na izlet po Sloveniji, je še večje, saj se mnogi odpravijo na
izlet po Sloveniji v lastni režiji. K projektu spoznavanja Slovenije so se vključile tudi
Slovenske železnice, ki ponujajo omrežno kartico »Slovenia rail«, ki je namenjena tujim
turistom in omogoča neomejeno število voženj, veljavna je od 3 do 8 dni. Na progah proti
Divači (izhodišče za obisk Škocjanskih jam), Postojni (Postojnska jama), Lescam (za obisk
Bleda) in do slovenske obale je vozni red prilagojen enodnevnim izletom z dopoldanskim
odhodom in popoldanskim prihodom. Na Slovenskih železnicah opažajo povečanje zanimanja
turistov za Slovenijo. Ti se odločajo tudi za nakupe povratnih vozovnic ter vozovnic ob
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vikendih, ko imajo popust. Po podatkih Slovenskih železnic je bilo od julija do konca leta
2006 prodanih 53 Slovenian rail vozovnic, največ za veljavnost 5 dni (Slovenske železnice,
2007b).
Na majhnem ozemlju Slovenije se stikajo štiri velike makroregije Evrope, vsaka med njimi
daje svoj pečat. Zato menim, da je potrebno oblikovati izletniške programe za vsako izmed
makroregij. Vendar se je pri tem potrebno izogniti prevelikemu drobljenju ponudbe in se
osredotočiti na nekaj izbranih krajev in te ustrezno tržiti.
Igralniški turizem
Strategija razvoja turizma v Ljubljani za obdobje 2005-2008 je poleg poslovnega, kulturnega
in doživljajskega turizma opredelila tudi igralniški turizem kot eno izmed oblik turizma, ki jo
je potrebno v bodoče razvijati v Ljubljani. Nova strategija turizma za obdobje 2007-2013 pa
igralniškega turizma posebej ne izpostavlja, ampak kot četrti turistični proizvod predstavlja
Ljubljano kot izhodišče za odkrivanje ostale Slovenije.
Igralniški turizem je v Sloveniji pomembna oblika turizma in tudi v Ljubljani je igralništvo
pomembna dodatna turistična ponudba mesta (tudi v turističnih vodičih po Ljubljani je
igralništvo predstavljeno kot dodatna ponudba mesta).
Povečan obisk igralnic bo v mestno proračunsko blagajno prinesel več koncesijskih dajatev s
področja prirejanja iger na srečo. Pri razvoju igralništva je potrebno paziti, da bosta obseg in
vsebina primerno dopolnili turistično ponudbo ter se pri tem izognili negativnim vplivom
igralništva.
Ciljne skupine pri razvoju igralniškega turizma so poslovneži, seniorji in družine.

4.3. STRATEŠKE RAZVOJNE USMERITVE
Strategija razvoja turistične destinacije Ljubljana temelji na treh razvojnih strateških
usmeritvah, ki predvidevajo sledeče dejavnosti za razvoj turizma (Strateški razvojni in
trženjski načrt…, 2006):
1. strategija diverzifikacije:
Turistična dejavnost postaja vedno bolj pomembna, vendar je tudi konkurenca vedno
večja. Zato se je potrebno prilagajati konkurenci, bolje izkoristiti sedanje danosti v
turizmu ter spodbujati večjo inovativnost. V ta namen je potrebno oblikovati raznoliko
in raznovrstno ponudbo, razvijati nove proizvode, iskati nove trge. Okrepiti je
potrebno medorganizacijsko sodelovanje, odpirati nova podjetja, v turizem vključevati
tudi nove, komplementarne dejavnosti (informacijska tehnologija). Namen
diverzifikacije je tudi zmanjšanje sezonske odvisnosti in drugih tveganj na evropskih
in svetovnih trgih.
Diverzifikacija je lahko:
- nadgradnja obstoječih proizvodov, storitev, infrastrukture za obstoječe trge in
tržne segmente (nadgradnje oblike, kakovosti, dodatne storitve, investicije v
infrastrukturo)
- nadgradnja obstoječih proizvodov za nove trge in tržne segmente (proizvodi so
prilagojeni zahtevam novih trgov in trendov)
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-

razvoj novih, inovativnih, kreativnih proizvodov in storitev za obstoječe trge
razvoj novih, inovativnih proizvodov za nove trge-pritegnitev novih tržnih
segmentov z večjo dodano vrednostjo (predvsem izkoriščanje tržnih niš)

Analize so pokazale, da ima Ljubljana velik razvojno-trženjski potencial za vse štiri
usmeritve, vendar se bo v največji meri usmerila v prva dva sklopa, to je nadgradnja
obstoječih proizvodov za sedanje in nove trge, hkrati pa bo velik poudarek na iskanju
in zapolnjevanju tržnih niš.
2. strategija diferenciacije:
Ponuditi je potrebno raznovrstno ponudbo, tako po kakovosti, dizajnu, podpornih
storitvah ter imidžu in prepoznavnosti.
Ljubljana se mora razlikovati od drugih konkurenčnih evropskih in svetovnih mestnih
destinacij, zato mora poiskati točke diferenciacije. To je mogoče na naslednjih
področjih:
- doseganje odličnosti v proizvodih (drugačna vsebina, inovativnost, privlačnost,
povezovanje v sestavljen turistični proizvod z dodano vrednostjo)
- kakovost storitev
- turistična infrastruktura (razvitost, prilagajanje potrebam turista)
- v obstoječo ponudbo vključiti podporne storitve (telekomunikacija, transport,
trgovina, trženje)
- ustvarjanje turističnih blagovnih znamk in intenzivne, kakovostne, ciljne
promocije
- učinkovita promocijska strategija pred prihodom, novi načini rezervacije,
čustveno vpletanje turistov v dogajanje, izobraževanje turistov
- vključevanj vseh mestnih služb, ki bodo skrbele za kakovostno, varno in udobno
življenjsko okolje
To pomeni, da je potrebno nenehno slediti spremenjenim pogojem delovanja turizma
ter zahtevam kupcev, obvladovati vstopanje in izstopanje novih tekmecev
(ponudnikov nizkocenovnih letalskih prevoznikov, mednarodne avtobusne in
železniške povezave, organizatorji potovanj), vključevati celotno mestno upravo v
zagotavljanje kakovostnega in varnega okolja za prebivalce in obiskovalce.
3. Strategija upravljanja destinacije:
Upravljanje destinacije mora biti učinkovito, da bo skrbelo za rast in razvoj turizma.
Razviti je potrebno učinkovit destinacijski menedžment, ki bo uspešno povezoval
javni in zasebni sektor ter okrepiti strateške povezave na tujem, med ključnimi
udeleženci v mestni turistični industriji.
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5. REKREACIJA
Hiter tempo življenja je vplival na razmah rekreacije, saj se ob rekreativnih dejavnostih ljudje
sprostijo in za nekaj časa pozabijo na vsakodnevne skrbi. Na razmah rekreativnih dejavnosti
vpliva tudi vedno večja skrb ljudi za zdravo življenje. To se kaže tudi v turističnem
povpraševanju, saj so v porastu aktivne in doživljajske počitnice, pa tudi bolj sproščujoči
wellness programi.
Jeršič (1999) pravi, da so na razvoj rekreacije vplivale naslednje težnje:
-

-

-

-

-

večanje obsega prostega časa. V 50. letih je še prevladoval delovni čas, sedaj pa se je
težišče preneslo na prosti čas (s 1600 ur se je prosti čas povečal na 2100 ur letno)
prevrednotenje prostega časa. Tradicionalnim družbenim vrednotam kot so marljivost,
poslušnost, red, so se priključile nove prostočasne vrednote, ki se izražajo z motivi
veselja, uživanja življenja, družbenih stikov ter z lastnostmi kot so biti aktiven,
spontan, sproščen. Mnogim ljudem je postal prosti čas samostojno življenjsko
področje, skozi katero doživljajo osebnostni razvoj, uveljavljanje, samopotrditev in
samouresničitev.
aktivno preživljanje prostega časa. Čedalje več ljudi ne želi preživljati prostega časa v
nedelu, spanju in počitku, ampak želijo svoj prosti čas preživeti čim bolj aktivno in
intenzivno.
obnavljanje telesnih in duševnih moči. Vedno več ljudi svoj prosti čas namenja
športnim aktivnostim, ki so tudi doživele sledeče spremembe: seznam športnih
aktivnosti je vedno širši, saj se vedno znova pojavljajo nove aktivnosti, znotraj
posameznih športov se pojavljajo nove specifične oblike (npr. kolesarjenje se deli na
cestno in gorsko kolesarjenje), s posebno športno opremo in izgradnjo pokritih
športnih objektov so določeni enosezonski športi postali celoletni (npr. tenis,
plezanje). Kljub številnim novim športom, ki se izvajajo v zaprtem prostoru, pa športi,
navezani na odprto naravo, ne izgubljajo na pomenu.
hedonizem. Poklicno delo je zelo naporno, zato se mu kot protiutež pojavlja želja po
veselju, zabavi in hedonizmu. Hedonistične težnje imajo na rekreacijsko ravnanje zelo
močan vpliv.
uživanje narave. Prebivalstvo je v zadnjih letih postalo bolj občutljivo glede
obremenitev okolja in vedno več si jih želi svoj prosti čas preživeti v pasivni
(ogledovanje narave, poležavanje, posedanje) ali aktivni obliki rekreacije na prostem.
Kljub temu, da večina ljudi želi preživljati svoje počitnice v čim bolj kakovostnem
okolju, pa to za mnoge ne pomeni v razmeroma naravnem okolju in brez udobja,
ampak v infrastrukturno opremljeni pokrajini.
zanimanje za »umetno« naravo in pokrajino. Poleg težnje po preživljanju časa v
kakovostnem naravnem okolju se povečujejo tudi zanimanje za tehnične prostočasne
objekte ter želja po njihovi dovršenosti in udobju. Tako se mnogi zadovoljijo z
umetnimi lagunami, palmami in slapovi grajenih kopališč, z neko psevdonaravo.
individualizacija in multifunkcionalno preživljanje prostega časa. Višja splošna
izobrazba in boljša informiranost ljudi vplivata na krepitev želje po razlikovanju od
drugih. V ospredje stopata zadovoljevanje lastnih potreb in interesov in ne množično
preživljanje prostega časa. Tako se tudi oblikujejo čedalje bolj heterogene in manjše
skupine s specifičnimi rekreacijskimi navadami. Hkrati se uveljavlja tudi težnja po
multifunkcionalnem preživljanju prostega časa, saj želi prebivalstvo v prostem času
užiti raznovrstna oziroma različna doživetja .
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Glede na to, koliko prostega časa imajo ljudje, ločimo rekreacijo na (Jeršič, 1999):
- aktivnosti med tednom, ki so vezane pretežno na dom in bližino doma ali območje
kraja bivanja
- dejavnosti ob koncu tedna in praznikih, ki se poleg domačega kraja izvajajo tudi v
njegovi okolici
- aktivnosti v počitniškem prostem času, vezane so na dopust, ki traja več dni ali celo
tednov. Praviloma jih preživimo v turističnih območjih s posebej ugodnimi pogoji za
določene aktivnosti, kot so npr. smučanje, plavanje, jadranje.
Pogosto so meje med posameznimi vrstami rekreacije zabrisane. Tako rekreacija v bližini
doma prehaja v rekreacijo v izletniških območjih (če so ta v bližini mest), izletniška območja
pa se pogosto prekrivajo s počitniškimi. Pri tem je potrebno poudariti tudi določene razlike
med temi kraji, saj se na počitnice ljudje odpravijo v bolj oddaljene kraje, pripravljeni so
porabiti več denarja, časa in energije, kar vpliva tudi na pokrajino, kjer se določena rekreacija
odvija. Tako se počitniška rekreacija navezuje na pokrajino z visoko ustreznostjo rekreacije
na prostem, medtem ko se za bližnjo rekreacijo ljudje zadovoljijo tudi z relativno nizko
pokrajinsko primernostjo (Jeršič, 1999).

5.1. REKREACIJA V LJUBLJANI
Skrb za rekreacijske dejavnosti v urbanem okolju je povezana z razvojem industrijskih mest,
ko so pričela mesta urejati parke, sprehajališča, rekreacijska igrišča in kopališča. S pojavom
suburbanizacije so se pričeli urejati parki tudi v suburbanem okolju. Hkrati se je s porastom
enodružinskih hiš rekreacija pričela navezovati na domače vrtove. Po letu 1945 se je povečalo
tudi zanimanje za športne aktivnosti, kar je vplivalo na izgradnjo športnih objektov. V
postindustrijskem času je porast rekreativnih dejavnosti še večji, pojavljajo se nove oblike
rekreacije, kot je npr. prostočasno nakupovanje (Williams, 2003).
Možnosti ukvarjanja z rekreacijo povečujejo kakovost bivanjskega okolja, hkrati pa tudi
vplivajo na privlačnost mest za druge obiskovalce. Pri prostorskem planiranju ima z vidika
potreb tujega gosta v mestu posebno vlogo načrtovanje infrastrukture in dejavnosti prostega
časa. Pri tem je Hesse (cv: Mušič, 1996) naštel naslednje cilje:
- večanje pomena prostega časa v mestu ter upoštevanje dejavnosti prostega časa kot
ene od urbanih funkcij;
- zagotovitev površin za dejavnosti prostega časa;
- diferencirana ponudba naprav in ureditev za prosti čas;
- odpiranje zelenih in prostih površin za dejavnosti prostega časa;
- odprava omejitve pri rabi igrišč in športnih naprav;
- sproščanje upravljanja športnih naprav;
- boljša prometna povezanost mesta z okolico;
- enakomerna porazdelitev površin za rekreacijo;
- prilagoditev ureditev za prosti čas potrebam prebivalcev;
- površine in naprave za šport in rekreacijo naj bodo večstransko uporabne.
V urbanem okolju večjih mest je glavnina rekreacije na odprtem vezana na mestne parkovne
ureditve. V Ljubljani imamo le en večji mestni park, zato so rekreativne dejavnosti v veliki
meri vezane na zeleno zaledje mesta.
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5.1.1. Rekreacija v naravnem (zelenem) okolju
Ljubljana je obdana z zelenimi površinami, ki se ponekod zajedajo v samo mestno središče.
Danes porašča gozd 40,32 % Mestne občine Ljubljana (Hrvatin, Perko, 2000). Gozd se je
ohranil predvsem v hribovitem svetu, v nižjih predelih občine pa se pojavlja na območjih, ki
so za kmetijstvo nezanimiva, predvsem ob savski strugi in na vodovarstvenih območjih.
Zlasti na mestnem območju je značilna relativna gozdnatost. Znotraj avtocestnega obroča je
57 % površin zazidanih, 23 % predstavljajo kmetijske in rekreacijske površine in le 20 %
porašča gozd (Plut, 2000).
Na kakovost bivanja in počutje meščanov odločilno vpliva dostopnost do zelenih površin.
Raziskava o kakovosti bivalnega okolja v Ljubljani je pokazala, da 65 % prebivalcev živi v
območju 500-metrske dostopnosti do zelenih površin3 (Špes, Lampič, Smrekar, 2000). Dobra
dostopnost je zelo pomembna, saj so raziskave pokazale, da se pri peš hoji, daljši od 10-15
minut od stanovanja, obiskovanje javnih zelenih površin zmanjša. Med bolj oddaljenimi
zelenimi površinami pa izstopa Šmarna gora, ki jo vsakodnevno obišče množica
Ljubljančanov (Jeršič, 2002). Poleg dobre dostopnosti je pomembno, da imajo prebivalci na
voljo čim več raznolikih zelenih površin (cv: Krajnc, Simoneti, Vidic, 2006).
Rekreacijske dejavnosti na prostem so lahko le dodatne ali občasne oblike rabe prostora na
kmetijskih in gozdnih zemljiščih, v nekaterih primerih je rekreacijska funkcija tudi osnovna.
a) Mestni gozdovi
V mestnih gozdovih sta poudarjeni ekološka in socialna funkcija. Med socialne funkcije
sodijo: zaščitna, rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna, naravnodediščinska, obrambna
in estetska.
V nadaljevanju bodo predstavljeni najpomembnejši mestni gozdovi ter njihova obiskanost (za
tiste mestne gozdove, za katere so bile analize narejene). V mestnih gozdovih so glavne
rekreacijske dejavnosti sprehajanje, tek, kolesarjenje, opazovanje narave, nabiranje gozdnih
sadežev.
¾ GRAJSKI GRIČ
Grajski grič predstavlja zeleni otok, sklenjen v mestne zazidave. Grič je dolg 800 metrov, v
osrednjem delu se dvigne na 372 m nadmorske višine, kar je dobrih 60 metrov nad mestom. V
preteklosti so na zahodni strani zasekali v grič, da bi pridobili gradbeni material ter prostor za
širjenje mesta, tako da je ta stran zelo strma. Ta zahodni del griča, vrh katerega se bohoti grad
z razglednim stolpom, je postal simbol Ljubljane. Slikovite pešpoti so po strmih pobočjih
speljane z Vodnikovega, Starega in Gornjega trga. Grajski grič omogoča sprehode po
dostopnih poteh, na razgledni Grajski planoti in po gozdu okrog Orlovega vrha (Jančar,
2001).

3

Upoštevane so bile tiste zelene površine, ki so ljudem javno dostopne: parki, urejene zelenice v mestnem
središču, travniki in gozdovi na obrobju Ljubljane, kjer je njihova primarna vloga rekreacijska in sanitarna.
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Slika 11: Ljubljanski grad na vrhu Grajskega griča.

Vir: Ljubljana-turizem, 2006
Zaradi svojevrstnega razgleda z razglednega stolpa je Grajski grič zelo pomembna turistična
točka Ljubljane in Slovenije. V letu 2005 je po podatkih Statističnega urada Virtualni muzej
in Razgledni stolp obiskalo 114.000 obiskovalcev. Samih obiskovalcev Grajskega hriba pa je
še bistveno več.
Z izgradnjo vzpenjače na Grajski grič je pričakovati, da se bo manj obiskovalcev odločilo za
peš vzpon na grič. Kljub temu je Grajski grič pomembna rekreacijska točka meščanov in
turistov.
¾ GOLOVEC
V preteklosti se je zanimanje za mestni gozd osredotočalo le na Rožnik in Šišenski hrib. Z
graditvijo novih stanovanjskih sosesk skoraj do samega gozdnega podnožja se je to
spremenilo. Najzahodnejši vrh je Golovec s 438 metri, proti vzhodu sledi Hruševski hrib s
403 metri, v osrednjem delu se dviga Črni hrib s 443 metri, nad Bizovikom in avtocesto se
najvišje vzpne Mazovnik s 450 metri. Celotno obrobje je vse bolj pozidano s stanovanjskimi
hišami, ki se že širijo tudi po gozdnih pobočjih. Zaradi goste pozidave, teras in ograj so
dostopi na Golovec otežkočeni in redki. Golovec s 49 % meji na stanovanjske soseske,
medtem ko je ta delež pri Rožniku 23 % ( cv: Osanič, Pirnat, 2003). Pomembni sta dve poti:
prva pelje mimo Grubarjevega prekopa po zahodnem pobočju mimo astronomskogeofizikalnega observatorija v osrčje gozdov, druga pot je Pot spomina. Drugi dostopi so
slabše poznani in označeni. V okviru terenskega dela študentov Visoke strokovne šole za
gozdarstvo so študentje 7. maja 2000 šteli obiskovalce na Golovcu. Opazovano območje je
obsegalo celoten zunanji gozdni rob od Malenc do Bizovika oziroma od enega do drugega
vhoda v tunel Golovec. Na 24-ih opazovalnih točkah so med 8. in 19. uro v smeri prihoda
našteli 1.608 obiskovalcev, v smeri odhoda pa 1.415. Po obiskanosti izstopajo 4 točke:
asfaltirana cesta na Orle, točki na poti čez Golovec, ki je del Poti spomina in tovarištva, ter
pot v smeri observatorija na Golovec. Za načrtovanje rekreacijske infrastrukture niso primerni
predeli, ki so reliefno zahtevni (strmine, jarki), ter predeli, katerih gozdni rob se stika s
pozidanimi površinami. Po grobih normativih naj bi bilo za obiskovalca zagotovljeno 0,1 do
0,2 ha površine. Glede na štetje obiskovalcev so ugotovili, da površina na obiskovalca znaša
na celotnem območju 0,42 ha, na ožjem pa 0,33 ha, kar je še vedno dovolj. Vendar pa je
gostota prometnic glede na število obiskovalcev nekoliko pod želenim normativom (Osanič,
Pirnat, 2003). Številne poti so slabše urejene, včasih le shojene. Zato bo potrebno smotrno
zasnovati in opremiti mrežo dostopnih, povezovalnih in sprehajalnih poti, ki bi še bolj
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omogočile rekreacijsko izkoriščenost parkovnih gozdov Golovca. Aktivnejšo športno in
rekreacijsko dejavnost nudita parka v bizoviški in rakovniški dolini ter športni park Kodeljevo
(Jančar, 2001).
¾ ROŽNIK IN ŠIŠENSKI HRIB
Skupaj s parkom Tivoli predstavljata Rožnik in Šišenski hrib poznano znamenitost Ljubljane.
Območje Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba je bilo z občinskim odlokom 1984 leta
razglašeno za krajinski park. Rožnik se dviga kot osamelec v mestnem okolju med Grajskim
gričem in Polhograjskimi dolomiti. Geološko pripada Golovcu in Grajskemu griču. Parkovne
gozdove Rožnika prekinjajo odprte travnate jase na Tivolskem vrhu, Šišenskem in na
Debelem hribu.
Rožnik je zelo dobro dostopen. Glavni dostopi so skozi Tivoli, na jugu mimo gostišča Čad na
Cankarjev vrh in skozi Mostec. Na Cankarjevem vrhu je gostišče, kjer je v letih 1910 in 1917
prebival Ivan Cankar. Na vrhu Rožnika je tudi cerkev, ki je vidna iz mesta in okolice. Zaradi
izjemne lege Rožnika je potrebno skrbeti, da se zazidalne površine ne bodo preveč stikale z
gozdnimi površinami. Pod velikim pritiskom zazidave je zlasti travnata površina med Večno
potjo in gostiščem Čad, imenovana Čadovi travniki. Prek Rožnika in Šišenskega hriba
potekajo trim steza in tekaške poti, ki bi jih bilo potrebno bolje vzdrževati (Jančar, 2001).
Ljubljančani vsako leto na vrhu Rožnika s kurjenjem kresov in zabavnim programom
proslavljajo 1. maj, praznik dela. Znamenitost Rožnika je tudi 3 km dolga učna pot,
poimenovana po botaniku Franu Jesenku. Ob poti je predstavljenih trideset različnih
drevesnih vrst.
V Mostecu je urejena trim steza s 20 vmesnimi postajami. Rekreacijski center Mostec
vključuje tudi otroško igrišče, balinišče ter gostišče. Tu se nahaja tudi smučarska skakalnica.
Verlič je v okviru svojega diplomskega dela izvedel anketo med obiskovalci gozda v
katastrski občini Zgornja Šiška (obsega območje Mosteca in Debelega hriba). Anketiranih je
bilo 417 ljudi na dva lepa jesenska dneva v oktobru 2005. Obravnavano območje obišče vsak
dan 25 % anketirancev, 19 % dvakrat na teden, trikrat tedensko 16 %, enkrat na teden 10 %,
enkrat mesečno 7 %. 60 % anketirancev se je prišlo v gozd sprehajat, 11 % je teklo, 9 % na
trim stezo, 8 % jih je sprehajalo psa, 3 % jih je prišlo kolesarit, prav toliko tudi nabirat
gozdne sadeže ali zaradi gostinske ponudbe. Kar 76 % obiskovalcev je bilo iz Šiške, 11 % iz
Bežigrada, 6 % iz Viča. To kaže na pomen dostopnosti in bližine mestnih gozdov. 1/3
obiskovalcev se zadržuje v obravnavanem gozdnem kompleksu, ostali so namenjeni naprej
proti Tivoliju, Rožniku (Verlič, 2006).
¾ ŠMARNA GORA
Nad Savo se z ravnine Ljubljanskega polja v dveh širokih, s sedlom povezanih stožcih dviga
osamelec Šmarna gora, ki je najbolj priljubljena izletniška točka Ljubljančanov. Vzhodni vrh
s cerkvijo je visok 670 metrov, zahodni vrh Grmada je nekaj metrov višji. Šmarna gora je bila
že v 13. stoletju obiskovana božja pot. Na vrhu je stala kapela, kasneje so zaradi vse večjega
obiska zgradili gotsko cerkev, sedanjo baročno cerkev so postavili leta 1729. Na vrhu je ob
cerkvi znano gostišče, od koder se razprostira razgled na Ljubljano, Ljubljansko polje,
Kamniške planine, Posavsko hribovje ter Polhograjsko hribovje. Na Šmarnogorski Grmadi so
kurili kresove, ki so opozarjali na turške vpade. Grmada je bolj strma, ponekod so stene celo
prepadne.
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Slika 12: Pogled na Šmarno goro iz Gameljn.

Vir: Simoneti, Matjašec, 2001.
Šmarna gora sodi med najpomembnejše rekreacijske točke Ljubljane. Prepredena je s
številnimi potmi, izhodišča poti so nanizana krog in krog podnožja. Na Grmado poteka tudi
gozdna učna pot s trinajstimi učnimi točkami, kjer so predstavljene rastlinske vrste in gozdne
združbe. Največ obiskovalcev se na Šmarno goro odpravi iz Tacna. Letno se na vrh Šmarne
gore povzpne okoli 100.000 obiskovalcev (Šmarna gora, 2007). Po drugih podatkih naj bi bila
številka okoli 300.000 obiskovalcev (Primožič, 2004).
Od leta 1979 se prireja športno-rekreacijski tek na Šmarno goro, ki je imel pomembno vlogo
pri razvoju gorskega teka v Sloveniji. Ob petindvajsetletnem jubileju teka je mednarodna
atletska zveza podelila Teku na Šmarno goro status »IAAF Permit«, ki ga podeli prireditvam
z dolgoletno kvalitetno organizacijo in mednarodno udeležbo. Tudi v letu 2006 in 2007 je Tek
na šmarno goro uvrščen v program WMRA Grand Prix.
Kot spomladanska različica Teka na Šmarno goro se vsako prvo soboto v februarju organizira
Rekord Šmarne gore, ki se ga udeležijo slovenski gorski tekači v spomin na preminulega
ljubitelja gora in Šmarne gore.
Na Šmarni gori je možno tudi plezati na Westrovi plezalni poti, ki je primerna za plezalce
začetnike ter je preskusna tura za visokogorske vzpone. V zimskem času se nekateri sankajo
na Šmarni gori, vendar pa sankanje ne poteka na urejeni progi in je na lastno odgovornost
(Šmarna gora, 2007).

Obisk mestnih gozdov pa nam razkriva tudi negativne posledice množične obiskanosti. Mnogi
ljudje hodijo in kolesarijo izven uhojenih poti ter tako uničujejo podrast, veliko je pasjih
iztrebkov, primanjkuje košev za smeti, počivališč. Mnogi se do mestnih gozdov pripeljejo z
avtomobili, ki jih parkirajo na obrobju gozda ter s tem otežujejo dostopnost in uničujejo
rastje.
b) Mestni parki
V gosto pozidanem mestnem okolju predstavljajo mestni parki prostor kjer se meščani in
obiskovalci mesta lahko umaknejo pred hrupom, prometom ter uživajo v zelenem okolju.
Mesta, ki s prostorskim načrtovanjem skrbijo za večje površine odprtih zelenih površin,
povečujejo kakovost bivalnega okolja. Mestni parki so v mnogih mestih ena izmed glavnih
turističnih znamenitosti.
Ljubljana ima številne manjše parke, v katerih obiskovalci predvsem posedajo. Mnogi med
njimi so slabo vzdrževani (premalo košev, po tleh so smeti, uničene klopce). Edini park, ki je
po velikosti primerljiv s parkovnimi ureditvami v drugih mestih, je park Tivoli.
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¾ TIVOLI
Tivoli je največji ljubljanski mestni park in predstavlja zelena pljuča Ljubljane. Ima izjemno
lego, saj se na eni strani razprostira skoraj do samega središča mesta, na drugi strani pa se
povezuje s parkovnimi gozdovi Šišenskega hriba in Rožnika, s katerimi tvori krajinski park.
Ogrodje parka so v osnovi sestavljali trije deli: Tivolski grad z grajskim parkom ob fontani in
polkrožni poti, Cekinov grad z nekdanjim parternim parkom ter kostanjevi, povezovalni
drevoredi. Znameniti ljubljanski arhitekt Plečnik je dal svoj pečat tudi Tivoliju z ureditvijo
Jakopičevega sprehajališča, ki je predstavljalo mestno promenado. S prestavitvijo železnice
1961 globlje v park so razrezali in uničili Jakopičev drevored in osamili ter izločili trikotni
park. Tivolska cesta je še dodatno ločila park od središča mesta (Jančar, 2001).
Slika 13: Jakopičevo sprehajališče.

Slika 14: Pogled na park Tivoli iz zraka.

Vir: Projekt Micelij, 2005.

Vir: Ljubljana-turizem, 2006.

Na južnem delu parka se nahajajo mestna vrtnarija, ribnik ter otroško igrišče. Dopolnitev
parka v tem delu predstavlja čolnarna, ki nudi obiskovalcem počitek, okrepčilo in druženje.
Na severni meji parka se od drevoreda Pod Turami proti športnemu središču razprostira
razsežna jasa, ki je znano sankališče in počivališče pod hrasti.
Poleg središčne lege in velikosti je bistvena vrednota parka bogastvo drevesne vegetacije, saj
najdemo v njem več kot 80 drevesnih vrst in zvrsti domačega in tujega drevja. V gosto
zaraslem severnem delu parka je zbirališče številnih vrst ptic, ki so vajene obiskovalcev. Ta
predel parka je pesnik Anton Debeljak poimenoval Tičistan (Jančar, 2001).
Poleg urejenih zelenic in travnikov ter sprehajalnih poti se v sklopu Tivolija nahajajo tudi
športnorekreacijski center s košarkarsko in hokejsko dvorano, drsališče, igrišče za mini golf,
bazen, savna in fitnes.
¾ POT SPOMINOV IN TOVARIŠTVA
V zelenem sistemu imajo pomembno vlogo ureditve, ki povezujejo posamezne večje površine
in programska območja in ki omogočajo zveznost sistema in lažjo dostopnost. Takšne
ureditve so pešpoti, kolesarske in jahalne poti. Pogosto so to zgodovinsko pogojene poti, ki
povezujejo kulturno sporočilno vrednost z rekreativnimi in turističnimi potrebami mesta.
Med takšne poti sodi tudi Pot spominov in tovarištva (krajše POT), ki predstavlja
zgodovinsko obeležje poteka bodeče žice, s katero je bila Ljubljana med drugo svetovno
vojno obdana 1171 dni. POT so pričeli urejati leta 1960. Ob POT-i so postavili okoli 100
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spominskih kamnov na mestih, kjer so stali utrjeni italijanski bunkerji. POT je razglašena za
zgodovinski spomenik in spomenik oblikovne narave (Jančar, 2001).
V sistemu zelenih površin Ljubljane ima POT pomembno mesto, saj predstavlja ¼ vseh
parkov in parkovnih ureditev. Sprehajalna in rekreacijska pot je dolga 32,74 km. Načrtovana
je bila kot zvezna pot okoli mesta, vendar je danes na več mestih nezvezna. Nesklenjenih
delov poti je 2, 26 km.
POT povezuje mestne predele ter mestne zelene površine in zaledje mesta. 60 % trase poteka
po urbanem oz. bolj ali manj grajenem območju, 29 % pa po odprti krajini. 11 % POT-i
poteka skozi gozd (Krajnc, Simoneti, Vidic,2006). Kjer je dovolj prostora, je POT urejena
kot štiri metre široka pešpot z obojestranskima tratama in dvojnim drevoredom (Jančar,
2001).
Slika 15: POT z drevoredom lip.

Slika 16: Spomenik ob POT-i.

Vir: Krajnc, et.al., 20006

Vir: Ljubljana-turizem, 2006

POT doživljajsko obogatijo različni programi, ki se zvrstijo ob poti. Na več odsekih se
navezuje tudi na večje odprte rekreacijske površine in na pomembne dele mestnega zelenega
sistema, kot so Koseški bajer s Šišenskim hribom in Rožnikom, Mostecem in Tivolijem ter
Golovec z navezavo na Posavsko hribovje. Posredno je vezan tudi na druge rekreacijske poti
v mestu, ki še niso v celoti urejene, to sta rekreacijska pot ob Ljubljanici in prostor ob Savi.
Z izletom po POT-i se obiskovalec seznani tako z mestnimi soseskami, industrijskimi območji
kot tudi z mestnim pokopališčem, gozdom, kmetijskimi in drugimi rekreacijskimi površinami.
Pogledi s POT-i navznoter na Rožnik, Grajski hrib in Golovec ter navzven na Krim, Tošč,
Šmarno goro in Kamniške Alpe odkrivajo značilen zeleni okvir ljubljanske krajine.
Slika 17: Oznaka POT-i.

Vir: Ljubljana-turizem, 2006

Karta 1: Potek POT-i okoli mesta.

Vir: Ljubljana-turizem, 2006
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Po anketi časopisa Delo se po POT-i vsak dan sprehaja vsak deseti Ljubljančan, skoraj
polovica Ljubljančanov vsaj nekajkrat na mesec, slaba petina nekajkrat na leto, dobra petina
pa nikoli. Rekreacijski pomen poti je prisoten od samega začetka. POT nudi možnost
sprehodov, teka, kolesarjenja, teka na smučeh pozimi itd.
Najpogosteje se prebivalci sprehajajo po posameznih odsekih poti, saj je pohod po celi poti
praktično enodnevni izlet in traja okoli 8 ur. Najmanj obiskani so odseki, ki potekajo mimo
industrijskih območij in daljših odsekov infrastruktur ter območij, ki so redkeje poseljena (na
primer na vzhodnem območju). Najbolj so obiskani odseki, kjer se zelene površine stikajo z
večjimi naselitvenimi območji (to sta zlasti odseka med naseljem BS3 in Novimi Jaršami ter
odsek med Kosezami in Brdom). Največja gostota poselitve na trasi 300 m oddaljenosti ob
poti je na območju Kosez in Šiške, Bežigrada in Novih Jarš. Poleg dostopnosti peš je
pomembna tudi dostopnost z javnim prevoznim sredstvom in možnost parkiranja, ki prav tako
naraščata s gostoto poselitve ob poti (Krajnc, Simoneti, Vidic, 2006).
Na priljubljenost POT-i kaže tudi dejstvo o ustanovitvi Iniciativnega odbora za ohranitev Poti
spomina in tovarištva (današnji Zeleni prstan), ki je skušala po spremembi političnega režima
ob osamosvojitvi tedanji oblasti preprečiti uničenje poti. POT je najbolj obiskana v času
pohoda, ki se ga vsako leto udeleži več pohodnikov. V zadnjih letih naj bi se število
udeležencev pohoda gibalo okoli 20.000.
Kulturno zgodovinski pomen POT-i je potrebno ohranjati tudi v prihodnje. Žal je POT na
določenih mestih neurejena in slabše označena. Zato bo potrebno v prihodnje POT v smislu
programske pestrosti in razširitve ponudbe nadgraditi ter še razširiti pešaške poteze POT-i. Pri
tem je potrebno uskladiti interese lokalnih skupnosti in rednih uporabnikov z interesom POT-i
kot dela mestne celote in turistične ponudbe. Programska nadgradnja poti se lahko doseže s
postavitvijo klopi in počivališč kot tudi s postavitvijo drugih programskih točk, kot so kotički
za igro, obstoječi bunkerji, kjer se lahko postavijo različni kulturni programi (rekonstrukcija
tiskarne, muzej na prostem,…). Na območjih, kjer je traso poti možno razširiti, se lahko
programsko navezuje na programe kulturne, izobraževalne, športne narave v povezavi z
dejavnostmi, ki že potekajo (Krajnc, Simoneti, Vidic, 2006).

c) Vodni in obvodni svet
Večina mest je nastala ob vodnih površinah, ki so imele pomembno vlogo pri razvoju mesta.
V mnogih mestih so obrežja rek središče živahnega dogajanja v mestu - imajo urejena
sprehajališča, na njih se nahajajo kavarnice, prirejajo različne prireditve,… Po rekah plujejo
turistične ladjice.
Skozi mesto teče Ljubljanica, ki daje mestu poseben pečat. S širitvijo poselitve proti severu se
je mesto naslonilo na reko Savo.
¾ LJUBLJANICA
Osrednja reka v mestu je Ljubljanica. Je kraška ponikalnica. Vode se stekajo v Ljubljanico iz
dveh krakov: Cerkniški krak izvira pri meji s Hrvaško in večkrat menjava podzemne in
nadzemne tokove, poimenovane: Trbuhovica, Obrh, Stržen in Rak. Pivški krak se pojavi pri
Knežaku kot reka Pivka, ki ponikne v Postojnsko jamo in naprej v Planinsko jamo, kjer se
združi z reko Rak. Na dan pride kot Unca, teče prek Planinskega polja in ponikne v ponorih.
Zopet pride na dan v mnogih izvirih od Vrhnike do Bistre, ki se združijo v Ljubljanico. Zaradi
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njene dolge kraške poti jo imenujejo Reka sedmerih imen. Po Ljubljanskem Barju teče
Ljubljanica mirno, strugo obrašča hidrofilno rastje, širše ga obdajajo kmetijske površine. Na
Barju dobi reka pritok Iško, v bližini mesta pritok Ižico, v mestu pa Mali graben in Glinščico
(Jančar, 2001).
Na območju MOL je Ljubljanica skoraj v celoti obdana s pozidanimi površinami, njen tok pa
je v celoti reguliran. Južni del Ljubljanice od sotočja z Iško do Špice predstavlja prehod iz
naravnega v grajeno okolje. Na tem območju je del obrežja stihijsko zazidan, velik problem
predstavljajo komunalne odplake iz Rakove Jelše. V zaledju desnega brega poteka POT, ki pa
na reko ni navezana. Središče športne rekreacije je na Livadi, kjer deluje tudi kajak-kanu klub.
Stik z vodo je vzpostavljen v Trnovskem pristanu, s stopničasto urejenimi brežinami. Tu je
tudi začetek ali konec sprehajalne poti ob Ljubljanici do središča mesta. Skozi središče mesta
je stik z reko pretrgan, z obrežnih poti vidimo le rečno korito, reko pa le z mostov (Jančar,
2001).
Programsko zelo pusto in neurejeno je območje od zapornic do sotočja z Grubarjevim
prekopom. Rekreacijski pomen dobi reka zopet na območju stanovanjskih sosesk
Štepanjskega naselja in Fužin, kjer ima bolj naraven značaj. Ob njej so speljane pešpoti. V
ravninskem delu do izliva s Savo je tok reke hitrejši s številnimi brzicami. Meandrirajoča reka
ima bolj naraven značaj. V spodnjem delu se kakovost vode zaradi industrijskih odplak še
poslabša. Tik do reke segajo intenzivne kmetijske površine.
Slika18: Trnovski pristan.

Vir: Vodič po Ljubljani-za mlade. 2006
V preteklosti je bilo na Ljubljanici osrednje kopališče v mestu. Danes zaradi onesnaženosti
kopanje v reki ni možno. Športno-rekreacijsko središče ob Ljubljanici je na Livadi, kjer se
nahaja kajak-kanu klub, ter na Špici, kjer je veslaški klub Ljubljanica (prireja regato na
Ljubljanici). Območje Špice danes v veliki meri propada, zato bi ga bilo potrebno urediti v
mestni park.
Skozi mesto je reka plovna do Plečnikovih zapornic. Miren tok reke omogoča veslanje tudi po
toku navzgor ter omogoča povezavo mesta z barjansko ravnino. V zadnjih letih je urejen
turističen ogled mesta z ladjico po Ljubljanici.
Cankarjevo nabrežje v središču mesta je prevzelo vlogo »ljubljanske promenade«. Tu se
nahajajo številni gostinski lokali, ob nedeljah je organiziran bolšji sejem. V zadnjih letih so
bile v središču mesta urejene sprehajalne poti ob Ljubljanici, postavljene so bile klopi in koši
za smeti. V prihodnje bi bilo potrebno urediti sprehajalne in kolesarske poti vzdolž celotnega
toka (to na določenih odsekih ni možno, saj nekatere zgradbe segajo tik do brežin reke) ter jih
navezati na sprehajalne poti v zelenem zaledju mesta. Sprehajalne poti ob toku navzgor bi
navezale mesto na krajinsko in biološko pestro območje prihodnjega krajinskega parka
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Ljubljansko barje. Na drugi strani pa bi se sprehajalne poti od Most navzdol navezale na
športno-rekreacijski park Kodeljevo, ob Fužinah pa bi jo navezali na POT in na Golovec.
¾ OB SAVI
Ob strugi Save se menjavajo nižinski hrastovi in borovi gaji z odprtimi livadami, ki
omogočajo številne športno-rekreacijske dejavnosti. Območje dodatno bogatijo Šmarna gora,
ki je najbolj obiskana izletniška točka v Sloveniji, Rašica, Straže ter črnuški gozdovi. Ravno
razgiban relief, menjavanje kmetijskih in gozdnih površin, predvsem pa atraktivna bližina
vodne površine so vplivali na razvoj rekreativnih dejavnosti. Poleg tega je prostor na
določenih odsekih od Tacna do Šentjakoba krajinsko kakovosten ter še dokaj nepozidan.
Najbolj so obiskana obrežja Save med Vikrčami, mimo Črnuč do Šentjakoba ob Savi. Pri
Tacnu so v Savi že leta 1948 zgradili umetno progo za kajak. Tu tudi prirejajo različna
državna in mednarodna tekmovanja. Nad zajezitvijo je nastala večja, mirna vodna površina,
primerna za rekreacijo. Na desnem bregu Save v bližini Ježice so urejena teniška igrišča ter
nekaj improviziranih nogometnih igrišč. Na Ježici je avtokamp, urejeno kopališče Laguna Spa
& Fun ter adrenalinski park. V Stožicah leži ob Savi hipodrom z dolgoletno jahalno in
kasaško tradicijo. V neposredni bližini hipodroma je v načrtu izgradnja stadiona ter velike
večnamenske športne dvorane. Kljub že dolgoletnim usmeritvam obsavskega prostora kot
rekreacijskega območja pa najdemo v prostoru tudi infrastrukturo, ki kali privlačnost
pokrajine (ob Savi vzhodno od Ježice potekata daljnovod in plinovod).
Slika 19: Sava nad Ježico.

Vir: Simoneti, Matjašec, 2001.
Najbolj zastopana oblika rekreacije v obsavskem prostoru je sprehajanje. Urejene sprehajalne
poti so le na odseku med Črnučami in Tomačevim. Ljudje se pogosto sprehajajo izven
urejenih poti ter tako uničujejo travnike in podrast. Slikovit svet ter dolžina, ki omogoča
krajše izlete, privablja tudi številne kolesarje. Problem predstavlja uporaba istih poti tako
pešcev kot kolesarjev, jahalcev, avtomobilov ter delovnih strojev. Ostanki savskih teras, ki
ustvarjajo razgiban relief, ter obsežno krajinsko kvalitetno območje omogočajo v zimskem
času ureditev tekaških smučarskih stez na Ježici. Kljub onesnaženosti Save ter nizki
temperaturi vode se v poletnem času kar nekaj obiskovalcev hladi v reki. Bolj kot za kopanje
je reka s svojimi naravnimi in umetnimi brzicami primerna za kajakaštvo ter tudi za bolj
rekreativno vožnjo s kanuji. Posamezna obrežja ter večje ravne prodnate površine so primerne
za sončenje. Na manjših odsekih, kjer je velika pokrajinska privlačnost (jasa, rob gozda) ter
dobra prometna dostopnost, je možnost prirejanja piknikov. Naravno okolje in pestrost ribjega
bogastva sta vplivala na razvoj ribištva na Savi. V zadnjem času se kot rekreacijska dejavnost
v obsavskem prostoru pojavlja tudi opazovanje ptic (Grmek Romih, 2000).
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Najbolj je rekreacijsko privlačen obvodni prostor med Tacnom in Ježico. Izjemno vrednost
ima zlasti desni breg, kjer so možnosti širitve rekreacijskih površin na nepozidane kmetijske
površine proti Obvozni poti, Savljam, Klečam in Vižmarjem. Tu naj bi se oblikoval
rekreacijski park, ki bi omogočil dnevni ali popoldanski oddih. Omogočal naj bi sprehode v
zelenem okolju, igranje tenisa, piknike, posedanje in sončenje, tek in kolesarjenje. Med Ježico
in Šentjakobom je desni breg zelo pozidan, vasi in naselja se nenadzorovano približujejo rečni
strugi. Levi breg prekrivajo svetli, nižinski borovi gozdovi. Od Šentjakoba do sotočja Save z
Ljubljanico in Kamniško Bistrico je rečna struga regulirana, obrežje je skoraj brez drevja in
neprivlačno za rekreacijo (Jančar, 2001).
Prostor ob Savi se srečuje s številnimi navzkrižnimi interesi. To je zelo pomembno območje
podtalnice. Vendar pa se pojavljajo vedno nove želje po izrabi prostora v druge namene. Tako
je to območje ugodno za intenzivno kmetijsko rabo, ki pa uporablja veliko mineralnih gnojil
in pesticidov ter tako onesnažuje podtalnico. Poleg tega so savski nanosi primerni za kopanje
gramoza. Veliko je divjih, nenadzorovanih kopov. Gramozne jame kalijo videz in privlačnost
zelenega prostora, pogosto postanejo nenadzorovano odlagališče odpadkov. Poleg tega se širi
tudi nedovoljena gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb.
d) Parki za zabavo, razvedrilo in učno-vzgojne namene
To so območja, kjer so obiskovalcem na razpolago različne privlačnosti za zabavo in
sprostitev, nekatera pa imajo prvenstveno učno-vzgojni pomen, kot sta živalski in botanični
vrt.
¾ BOTANIČNI VRT
Botanični vrtovi sodijo v mestih med bolj obiskane zelene površine mesta. Botanični vrt v
Ljubljani je bil ustanovljen 1810. leta in je najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna
ustanova z neprekinjenim delovanjem pri nas. Meri približno 2 ha, v njem se nahaja več kot
4.500 rastlinskih vrst. Nahaja se na koncu Ižanske ceste ob Karlovškem mostu. Parkovno
urejen je primeren tudi za sprehajalce, ki nimajo želje po botaničnih informacijah. Leta 1991
je bil Botanični vrt imenovan za spomenik oblikovne narave na mestni ravni.
Zaradi prostorske utesnjenosti in brez možnosti za širitev je bil sprejet odlok o novem
botaničnem vrtu pod Rožnikom. Stari obstoječi Botanični vrt se bo ohranil in bo imel funkcijo
javnega parka. Žal poteka izgradnja novega botaničnega vrta v Biološkem središču zelo
počasi. Tako je bil do danes tam zgrajen le en rastlinjak (Botanični vrt, 2007a). Vodenega
ogleda v Botaničnem vrtu se je v letu 2006 udeležilo 7.577 obiskovalcev, medtem ko podatka
o individualnih obiskih, ki so brezplačni, ne vodijo (Botanični vrt, 2007b).
¾ ŽIVALSKI VRT
Ljubljanski Živalski vrt je bil ustanovljen 1949. leta. Sprva je bil postavljen v samo središče
mesta, a so ga po treh letih preselili na današnjo lokacijo v krajinski park Rožnik. Meri 19
hektarjev, od tega je 14 hektarjev površin z obori za živali, ostalih 5 hektarjev pa je še
neuporabljenih gozdnih površin (Jančar, 2001). Gojijo 148 živalskih vrst. Poleg vzgojnoizobraževalne vloge ima Živalski vrt tudi rekreacijsko in turistično vlogo. Po vrtu je
razpredenih 6,5 km sprehajalnih poti. Ljubljanski živalski vrt je daleč naokoli brez
konkurence, saj so najbližji živalski vrtovi v Zagrebu, Innsbrucku in na Dunaju. V letu 2006
je Živalski vrt obiskalo 188.385 obiskovalcev (Živalski vrt, 2007).
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¾ ADRENALINSKI PARK
Po Jeršiču sodijo med parke za zabavo tudi adrenalinski parki, ki postajajo priljubljena oblika
sprostitve. Na severu mesta se nahaja Adrenalinski park Ježica. Vadba v adrenalinskem parku
predstavlja reševanje gibalno zapletenih nalog na višini 10 m. Je drevesni adrenalinski park in
ima trenutno 13 nalog na višini, pet nalog za vstop in sestop ter tri posebne naloge.

5.1.2. Rekreacija v grajenem okolju
Ukvarjanje z mnogimi rekreacijskimi aktivnostmi zahteva ustrezno infrastrukturo kjer se te
aktivnosti lahko izvajajo. Pojavljajo se vedno nove športne panoge, priljubljenost posameznih
panog se s časom spreminja. Temu se prilagaja tudi ponudba športnorekreacijskih programov.
V samih središčih mest je velika koncentracija ljudi, saj so tu prebivalci središča mesta,
zaposleni v središču mesta ter številni obiskovalci. Ponavadi je v središču mesta največje
pomanjkanje rekreativnih površin na prostem, zato skušajo možnosti za rekreacijo izboljšati z
notranjo rekreacijo. V suburbanem območju so bivanjski pogoji boljši, več je zelenja in s tem
so tudi možnosti za zunanjo rekreacijo boljše. Pri načrtovanju rekreacijskih površin v urbanih
območjih je potrebno upoštevati, komu bodo rekreativne površine namenjene, na kakšnem
območju se nahajajo (konfiguracija, teren) ter kakšna je dostopnost- dostopnost z javnimi
prevoznimi sredstvi, pešpoti, kolesarske poti (Pigram, Jenkis, 2006).
Športne površine so dvojne narave (Prostorska zasnova, 2002):
-

po eni strani so del ureditev javnih prostorov, saj so osnovna socialna struktura mesta,
ki je namenjena vsem prebivalcem.
po drugi strani postajajo športne površine vedno bolj specializirane in koncentrirane in
odraz družbe, ki ima več prostega časa in ki skrbi za zdravje in telesno kondicijo.

V letu 2005 je bilo v Ljubljani skupaj 602.590 m2 športnih površin, od tega je bilo 545.439 m2
odkritih in 57.151 m2 pokritih površin. V mestu je delovalo 284 športnih društev in
organizacij, ki so imele 58.404 vpisanih članov (Ljubljana-glavno mesto, 2006).
V Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji je določeno, da je potrebno zagotoviti
3 m2 odprtih športnih površin na prebivalca ter 0,5 m2 grajenih pokritih športnih površin na
prebivalca (Prostorska zasnova, 2002). Po podatkih Službe za statistiko in razvojno analizo je
bilo v letu 2005 v Ljubljani le:
- 2,04 m2 odkritih športnih površin / prebivalca
- 0,21 m2 pokritih športnih površin / prebivalca.
Ljubljana torej ne dosega standardov, ki jih določa Nacionalni program športa. Spodnja
tabela, ki prikazuje število športnih igrišč po panogah v MOL, kaže, da so v občini zastopani
različni športi, tako tradicionalni kot tudi športne zvrsti, ki so postale priljubljene v zadnjih
letih. Na raznolikost športne infrastrukture je vplivala tudi diferenciacija samega športa na:
šolski šport, izrazit tekmovalni šport s profesionalno vejo in prostočasni šport. Spremenil se je
tudi časovni razpored športnega udejstvovanja. Nekateri športi, ki so se izvajali predvsem
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zunaj, se selijo v zaprte prostore, s čimer se povečuje število pokritih športnih objektov in
naprav. Vendar pa je športna infrastruktura zlasti v večjih tradicionalnih centrih stara,
dotrajana in potrebna obnove (Leskovec, 1999). Javno dostopna športno-rekreacijska mreža
kot del socialne infrastrukture izginja iz prostora, ker jo izrivajo druge, tržno donosnejše rabe
prostora (tako v sklopu novih stanovanjskih sosesk ni urejenih športnih površin) (Prostorska
zasnova, 2002).
Tabela 10: Število športnih igrišč po panogah v Mestni občini Ljubljana v letu 2004.
Atletska dvorana
Atletska steza krožna
Atletski stadion
Atletsko metališče
Badminton
Badminton-dvorana
Balinanje
Balinanje-dvorana
Balinanje-pokrito
Baseball
Bazen-letni
Bazen letni+šotor
Bazen-zimski
BMX proga
Bowling
Drsanje
Fitnes
Golf-mini
Golf-vadbišče
Golf-vadbišče-dvorana
Holmerjeva st.
Kajak kanu proga
Kegljanje
Konjeništvo
Košarka
Košarka-masa
Košarka-mini
Košarka-ulična
Kotalkanje
Lokostrelstvo
Mali nogomet-dvorana
Nogomet
Nogomet-peščeno
Nogomet-umetna trava
Odbojka
Odbojka-masa
Odbojka-mivka
Odbojka-tenisit
Poligon-rolanje

1
4
4
1
3
22
50
18
26
3
11
1
3
1
6
1
20
1
2
1
1
3
34
3
54
4
1
4
3
2
1
23
2
1
12
3
3
3
3

Rugby
Rokomet
Rokomet-masa
Rokomet-um.trava
Smučarski skoki
Smučarski skoki-plastika
Smučarski tek
Smučanje alpsko
Speedway
Squash
Strelstvo
Strelstvo z malokalibrsko puško
Športna dvorana
Športna dvorana-ledena
Telovadnica-mala
Telovadnica-velika
Telovadnica-boril.
Telovadnica-gimnastična
Telovadnica-dviganje uteži
Telovadnica-judo
Telovadnica-karate
Telovadnica-namizni tenis
Telovadnica-plesna
Telovadnica-trim
Teniška steza
Tenis-asfalt
Tenis-dvorana
Tenis-masa
Tenis-masa+razsvetljava
Tenis-tenisit
Tenis-tenisit+razsvetljava
Tenis-tenisit+šotor
Tenis-umetna trava
Tenis-umetna trava+razsvetljava
Tenis-umetna trava+šotor
Travnata igrišča
Trimska steza
Univerzalna ploščad R+K
Veslanje

3
20
1
1
2
7
4
1
1
19
106
40
6
2
10
10
1
4
1
3
1
6
3
2
15
9
15
5
4
93
61
30
4
6
12
1
4
2
1

Vir: Statistični letopis Ljubljane 2005. 2005
Pri načrtovanju športa v prostoru je pomembna razvrstitev elementarnih športnih zvrsti za vse
kategorije prebivalcev v območju dnevnih rekreacijskih izohron. Pri tem je zlasti potrebno
poskrbeti za dostop do športnih objektov otrokom, starejšim osebam in invalidom (Leskovec,
1999).
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V Ljubljani so določeni objekti regionalnega ali celo nacionalnega pomena, nekaj objektov
ima mestni pomen, veliko pa le lokalnega. V mestu se je oblikovalo nekaj športnih centrov,
med katerimi so najpomembnejši: Zavod Tivoli ŠRC (hokej, košarka, namizni tenis,
gimnastika, dviganje uteži, umetnostno drsanje), ŠP Ljubljana (atletika), ŠP Kodeljevo
(Univerzitetni športni center), ŠC Ježica (badminton, košarka), ŠC Krim (športno ritmična
gimnastika, namizni tenis, rokomet), ŠP Ilirija (speedway, nogomet), ŠD Tabor (gimnastika).
Žal je večina teh središč v slabem stanju in potrebnih obnove. Ljubljana je prestolnica, ki naj
bi prirejala mednarodna športna tekmovanja in prireditve, a za to nima ustrezne infrastrukture.
Zgled sodelovanja gospodarstva in lokalne oblasti je Celje, kjer so v zadnjih letih zgradili nov
nogometni stadion ter sodobno dvorano. Je pa mesto v zadnjih dveh letih pridobilo dve (tudi z
vidika turizma pomembni) kopališči: obnovljeno je bilo kopališče Ježica, v BTC-ju je bilo na
novo zgrajeno Vodno mesto Atlantis.
Če je v mestu športna infrastruktura zastarela, pa mu kljub temu ne primanjkuje športnih
prireditev. V letu 2005 se je 23% vseh športnorekreativnih prireditev v Sloveniji zvrstilo v
Ljubljani.
Naj na tem mestu omenim aktivnost, ki jo nekateri avtorji (npr. Williams) že uvrščajo kot
posebno obliko rekreacije, to je prostočasno nakupovanje. Najpogosteje je takšno
nakupovanje vezano na velike trgovske centre, kjer ljudje ogledujejo izložbe, nakupujejo in
kjer jim vzdušje nakupovalnih centrov nudi zadovoljstvo. Nakupovalni centri so pogosto tudi
turistična atrakcija. V splošnem lahko rečemo, da je nakupovanje pomembna aktivnost
turistov, ki pa ni vezana samo na velike trgovske centre, ampak tudi na tržnice in majhne
trgovine s spominki v središču mesta. Hkrati postajajo veliki nakupovalni centri vedno bolj
multifunkcionalni, saj poleg številnih trgovin obsegajo tudi restavracije, kinodvorane, igrišča
za otroke in podobno. Največji nakupovalni center v Ljubljani BTC združuje poleg zgoraj
omenjenih aktivnosti tudi športne aktivnost: plavanje, savna, masaže v Vodnem mestu
Atlantis, igranje squasha, različne oblike telovadbe v centru Millenium, bowling in biljard.
Tudi kinodvorane so se iz središča mesta prestavile v BTC.
BTC City se razprostira na površini 475.000 m2 . V letu 2004 je BTC City obiskalo 18
milijonov obiskovalcev, ki so lahko ogledovali 4,8 km prodajnih izložb in obiskali 12 kino
dvoran. Za lansko leto so številke verjetno še večje. Poleg Ljubljančanov prihajajo v BTC
City obiskovalci iz bližnjih in bolj oddaljenih krajev Slovenije, v zadnjem letu pa je zlasti
veliko obiskovalcev iz sosednje Hrvaške. Tudi mnogi turisti se tekom bivanja v Ljubljani
odpravijo v največje nakupovalno središče mesta (BTC v letu 2004, 2006).
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5.1.3. Razporeditev con prostočasnih funkcij v Ljubljani in okolici
Preživljanje prostega časa vpliva na oblikovanje con z različno prostočasno usmeritvijo. Jeršič
(2002) je na podlagi kartiranja prostočasnih dejavnosti in objektov v Ljubljani in na njenem
območju bližnje rekreacije izločil naslednje cone.
1. Središče mesta.
Mestne ceste, trgi in parki imajo od nekdaj tudi prostočasni pomen, saj se ljudje na njih
sprehajajo, ogledujejo, navezujejo stike. Z zaprtjem določenih cest za motorni promet in
odprtjem lokalov se je prostočasni pomen ulic in trgov zopet okrepil. K okrepljeni prostočasni
funkciji središča mesta vpliva tudi povečanje števila različnih prireditev ter večje število
lokalov. Vendar pa na drugi strani upada nakupovalna privlačnost središča mesta, ki je
povezana z odprtjem nakupovalnih središč na obrobju mesta. Poleg središča mesta so funkcije
druženja tudi v posameznih mestnih središčih, zlasti tam, kjer se povezujejo trgovski in
gostinski lokali. Tako je večja koncentracija gostinskih lokalov npr. v bližini tržnic v Spodnji
Šiški in za Bežigradom, v okolici visokošolskih ustanov ob Aškerčevi in Rimski cesti ter v
bližini Ekonomske fakultete ter Fakultete za družbene vede.
V središču se nahajajo številne kulturne ustanove, medtem ko se je ogled kinopredstav iz
središča mesta preselil v nakupovalno središče BTC.
Športnemu udejstvovanju na prostem je namenjeno malo objektov, ki so se umaknili drugim
urbanim rabam prostora. Tako so v središču mesta ostali le tisti športni objekti, ki se nahajajo
na javnih zelenih površinah mestnega parka Tivoli.
Skoraj v samo središče mesta segajo javne zelene površine mestnih gozdov Rožnika,
Šišenskega hriba, Grajskega griča ter Golovca, ki imajo ravno zaradi svoje dostopnosti
izjemen pomen. Žal določeni sektorji težijo h izrabi teh površin.
2. Predmestje.
Za predmestje Ljubljane so poleg zgoraj omenjenih gozdnih površin značilni predvsem športu
namenjeni objekti in naprave. Z uveljavljanjem določenih športnih panog so se širile tudi
nove oblike objektov. Sem sodijo zlasti teniška igrišča, fitnes centri, squash centri. Te nove
organizacijske oblike se povezujejo tudi s prestižnim ambientom in opremo (npr. povezovanje
s plavalnim bazenom, savno) ter z gostinskimi lokali. Športni objekti so sorazmerno
enakomerno razporejeni po ljubljanskih predmestjih, na kar je vplivalo dvoje dejstev:
- prostočasni šport je v veliki meri vezan na šolska igrišča in telovadnice, ki jih šole
v popoldanskih časih oddajajo različnim uporabnikom,
- tudi zasebni najemniki skušajo športne objekte in storitve umestiti čim bližje
uporabnikom, torej v okolico stanovanjskih območij.
Zelo pomembna dejavnost v predmestju je obdelovanje vrtička, pri kateri se prepletata
rekreacijska in oskrbovalna funkcija. Obdelovanje vrtička je povezano tudi z željo po
spremembi okolja. Vrtički se nahajajo tako znotraj mestnega območja med pozidanimi
površinami kot tudi na obrobju mesta, na površinah, kjer je bila kmetijska raba opuščena.
Dejavnost obdelovanja vrtička je problematična zlasti s prostorsko-urejevalskega vidika, saj
so mnogi vrtički postavljeni na črno, nahajajo se na območjih, kjer kazijo izgled mestne
strukture.
3. Obrobje mesta.
Poleg vrtičkov se v tej coni nahajajo tisti rekreacijski objekti, ki zahtevajo večje površine, kot
so na primer strelišča, objekti za jahanje, večji kompleksi teniških igrišč.
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4. Širše območje.
Ta cona zajema bližnjo okolico mesta, kjer prevladuje kmetijsko-gozdna raba. Rekreacijske
možnosti so vezane z doživljajsko zmožnostjo odprte pokrajine. Doživljajske užitke povečuje
reliefna energija z razglednimi vrhovi ter razne drobne pokrajinske prvine. Hriboviti svet v
okolici Ljubljane je prepleten s številnimi planinskimi potmi. Večina okoliškega hribovja je
dostopnega z avtom, kar pa je povezano z navzkrižno rabo prostora številnih obiskovalcev, ki
parkirajo avtomobile ter hodijo prek kmetijskih zemljišč.
V širšem območju so prisotne tudi dejavnosti, ki potrebujejo več prostora, kot je rekreativno
jahanje, letenje ter igranje golfa, katerega pomen se v zadnjih letih povečuje.
Kopanje in plavanje v rekah je v bližini mesta zaradi onesnaženosti rek praktično nemogoče.
Kopanje je možno na mestnih kopaliških bazenih. Nekateri med njimi so v slabem stanju in
potrebni obnove. Od nastanka Jeršičevega članka je bilo v Ljubljani obnovljeno kopališče na
Ježici, zgrajeno je bilo tudi Vodno mesto Atlantis. Kljub temu se Ljubljančani tudi zaradi
večje doživljajske vrednosti odpravijo na morsko obalo, k Blejskemu in Bohinjskemu jezeru
ter v termalna kopališča.
5. Širša okolica mesta.
Z motorizacijo in izboljšanjem cest se je prostor bližnje rekreacije razširil. Tako je v poletnem
času najbolj privlačna morska obala, v pomladnem in jesenskem času hriboviti predeli v
okolici mesta, v zimskem času pa je najbolj privlačen alpski gorki svet. Potovanja v širšo
okolico mesta so pogojena z različni motivi, od utilitarnih (trgatev, nabiranje gozdnih
sadežev), do druženja (obisk različnih kulturnih, zabavnih, športnih prireditev), športnih
dejavnosti (jadranje, alpinizem, smučanje), počitka (npr. sončenje),… Ugotovitve kažejo, da
relativno majhen delež ljudi ob koncih tedna redno odhaja v širšo okolico mesta.
Prosti čas Ljubljančanov je vezan na prostor v bližini doma, na širšo okolico doma, pa tudi na
širšo okolico mesta. Zaradi raznolikosti preživljanja prostega časa, njegove razporeditve ter
omejene mobilnosti različnih prebivalcev mesta mora sodobno mesto zagotavljati prostočasno
funkcijo tudi znotraj mesta. Ponudba prostočasnih dejavnosti prehaja iz javnega v zasebni
sektor. Vendar je pri tem potrebno paziti, da se ne bodo razvijale samo prostočasne
dejavnosti, ki so komercialno zanimive, zanemarjalo pa tiste, ki so za kakovost življenja v
mestu bistvene, niso pa komercialno tako zanimive. To so javne mestne in obmestne zelene
površine s pripadajočimi potmi, javno dostopne vodne površine, otroška igrišča, kolesarske
steze in drugo. Pomembno je, da mestne oblasti določijo, katere površine so predvidene za
prostočasne dejavnosti.
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5.2. REKREACIJA PREBIVALCEV LJUBLJANE
Glavnina rekreacijskih dejavnosti v mestu je v prvi vrsti namenjena meščanom, zato bomo na
tem mestu predstavili, s katerimi rekreacijskimi dejavnostmi se ukvarjajo Ljubljančani.
Rekreacija Ljubljančanov je vezana tako na naravno kot tudi grajeno okolje. Po podatkih
Športno informacijskega centra (cv: Kakšen šport želimo v Ljubljani, 2006) na območju
mesta deluje 1247 organizacij (podatek je za marec 2006), povezanih s športom (mednje so
vključene tudi šole in zasebniki), organiziranih naj bi bilo več kot 1000 športno-rekreativnih
prireditev.
Raziskav v zvezi z rekreacijo Ljubljančanov je zelo malo. Anketa o športni rekreaciji odraslih
prebivalcev Slovenije (starih med 19 do 70 let) je pokazala, da je bilo v Sloveniji leta 2003
52,4 % odraslih športno dejavnih. Za ljubljansko regijo (regijsko pripadnost so opredelili
glede na poštne številke) je ta delež nekoliko večji, in sicer 54,67 % (Kovač, Doupona Topič,
2004).
Primanjkuje tudi podatkov o vrstah rekreacijskih dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo
Ljubljančani. Delno si lahko pomagamo z anketo Slovensko javno mnenje, ki sicer prikazuje
podatke za celo Slovenijo. V spodnji tabeli so prikazani odgovori oseb, ki so se ukvarjale s
športno oziroma katerokoli obliko rekreacijske dejavnosti.
Tabela 11: Delež oseb v Sloveniji, ki so se v zadnjih dvanajstih mesecih ukvarjale s
posameznimi športnimi in rekreacijskimi panogami.
1997
Hoja, izleti, sprehodi
Plavanje
Kolesarstvo
Smučanje alpsko
Planinarjenje
Košarka
Nogomet
Tenis
Jutranja gimnastika, vadba doma
Ples

35,3
26,2
20,7
17,5
14,1
12,5
10,8
10,1
9,9
9,3

2001
Hoja, sprehodi
Plavanje
Kolesarjenje
Planinstvo, gorništvo
Smučanje alpsko
Ples
Tek (v naravi)
Jutranja gimnastika, vadba doma
Nogomet
Badminton

30,2
22,5
20,3
15,5
13,2
11
10,4
10,0
10,0
9,2

Vir: SJM, 1997; SJM, 2001
Kot je razvidno iz tabele se največ prebivalcev ukvarja s hojo in sprehodi, sledi plavanje in
kolesarjenje, s katerim se v zadnjem desetletju ukvarja vedno več ljudi. Veliko ljudi se
ukvarja s tekom, ki se je v letu 2001 celo uvrstil na sedmo mesto med najbolj pogostimi
športnorekreacijskimi dejavnostmi. Zanimivo je tudi, da v letu 2001 med prvimi desetimi
mesti ni tenisa, ki je v devetdesetih letih beležil zelo velik porast.
V nadaljevanju povzemam raziskavo, ki jo je med leti 1994 in 1995 opravil Matjaž Jeršič. Z
anketo je skušal ugotoviti, kaj Ljubljančani počnejo v prostem času med tednom in ob koncu
tedna. Čeprav je raziskava nekoliko starejša, pa se dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo
Ljubljančani v prostem času, niso bistveno spremenile.
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Tabela 12: Dejavnosti Ljubljančanov v prostem času med tednom.
Dejavnosti v prostem času med tednom
Poletne
dejavnosti
(od
začetka aprila do konca
oktobra)

Delež
(%)

Sprehod, hoja
Obisk sorodnikov, znancev
Obdelovanje vrtička
Sončenje, kopanje
Obisk kult.ali zab. prireditev
Obisk lokala
Ogled kinopredstave
Kolesarjenje
Tenis
Obisk športne prireditve
Igre z žogo
Tek
Planinarjenje
Badminton, squash
Aerobika

71,3
57,4
36,5
27,0
26,1
17,6
16,8
10,8
9,6
9,3
6,5
4,5
2,5
1,8
1,6

anketirancev

Zimske dejavnosti (od začetka
novembra do konca marca)

Delež anketirancev
(%)

Obisk sorodnikov, znancev
Sprehod, hoja
Obisk kulturnih prireditev
Ogled kinodvorane
Obisk lokala
Alpsko smučanje
Obisk športne prireditve
Igre z žogo
Tenis
Kopanje v bazenu
Tek
Telovadba
Aerobika
Planinarjenje
Fitnes

65,3
62,7
31,0
24,7
17,6
11,1
9,3
3,9
3,2
1,8
1,7
1,6
1,4
1,4
1,4

Vir: Jeršič, 2002
Kot je razvidno iz preglednice med dejavnostmi prostega časa izstopa na eni stran ozek
seznam dejavnosti, s katerimi se je ukvarjal sorazmerno velik del Ljubljančanov, na drugi
strani pa je seznam dejavnosti, v katerih se je udejstvoval ožji krog ljudi, razmeroma dolg.
Podobno kot v drugih evropskih mestih kot glavna prostočasna dejavnost prevladuje hoja
oziroma sprehod. Pri tem je potrebno opozoriti, da je velik del anketirancev kot rekreacijsko
motivirano hojo in sprehod uvrstilo tudi hojo izven pravega prostega časa, kot je hoja v
trgovino, na tržnico ali po drugih opravkih. Na tretje mesto se je uvrstilo obdelovanje vrtička,
ki ni čisto prava rekreativna dejavnost, saj je poleg rekreacije lahko v ospredju tudi
ekonomski motiv. Med 10 najpogostejših prostočasnih dejavnosti sta se poleg hoje in kopanja
uvrstili še dve športnorekreativni dejavnosti, to sta kolesarjenje in tenis. V zimskem času se
Ljubljančani v prostem času ukvarjajo s podobnimi prostočasnimi dejavnostmi kot v poletnem
času, le da so izvzete dejavnosti, ki so pogojene s podnebnimi razmerami, to sta predvsem
obdelovanja vrtička ter sončenje, kopanje, v ospredje stopi alpsko smučanje.
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Tabela 13: Dejavnosti Ljubljančanov v prostem času ob koncu tedna.
Dejavnosti v prostem času ob koncu tedna
Poletne dejavnosti (od začetka
aprila do konca oktobra)

Delež
anketirancev
(%)

Zimske dejavnosti (od začetka
novembra do konca marca)

Delež
anketirancev (%)

Sprehod, hoja
Obisk sorodnikov, znancev
Kopanje, sončenje
Nabiranje gob, gozdnih sadežev
Ogled nar. in kult. Znamenitosti
Piknik
Planinarjenje
Kolesarjenje
Obisk šport., kult, zabav.
prireditev
Delo na lastni kmetijski parceli
Pomoč pri kmečkih opravilih
Različne igre na prostem
Obisk lokala
Lov, ribolov
Tekmovalni športi

61,9
52,2
37,6
33,7
27,0
24,5
22,4
21,2
18,7

Obisk sorodnikov, znancev
Sprehod, hoja
Alpsko smučanje
Obisk šport., kult., zabav., prireditev
Ogled naravnih in kult. znamenitosti
Obisk lokala
Hoja in tek na smučeh
Planinarjenje
Kopanje v bazenu

59,7
55,8
32,6
21,9
15,5
14,7
8,3
7,8
3,7

17,0
12,9
11,2
9,3
4,2
3,0

Delo na lastni kmetijski parceli
Različne igre na prostem
Tekmovalni šport
Pomoč pri kmečkih opravilih
Kolesarjenje
Drsanje

3,3
2,8
2,5
1,8
1,1
1,0

Vir: Jeršič, 2002
Tudi ob koncu tedna sta glavni prostočasni dejavnosti Ljubljančanov sprehod oziroma hoja ter
obisk sorodnikov in znancev. Sledijo kopanje, sončenje ter nabiranje gozdnih sadežev, ki se je
uvrstilo presenetljivo visoko, saj je ta dejavnost vezana le na ožji del leta. Ljubljančani so še
vedno zelo vezani na podeželje, saj je zelo velik delež tistih, ki ob koncu tedna delajo na lastni
kmetijski parceli ali pomagajo pri kmetijskih opravilih pri znancih ali sorodnikih. Delež
športnih dejavnosti je sorazmerno majhen. Tudi v zimskem času sta tudi na prvih dveh mestih
sprehod, hoja ter obisk sorodnikov in prijateljev. Na tretjem mestu je alpsko smučanje,
medtem ko je delež drugih športnih dejavnosti bistveno manjši.
V primerjavi s starejšimi anketami je ta anketa pokazala, da se najpogostejše prostočasne
dejavnosti niso bistveno spremenile. Bistvena razlika je v seznamu prostočasnih dejavnosti, ki
je bistveno širši, zajema pa nizke deleže odgovorov.
Iz odgovorov anketirancev je razvidno, da sprehod in hoja nista vezana samo na zeleno okolje
mesta, to je v mestnih parkih, gozdovih, ob obalah voda in v okoliški podeželski pokrajini,
ampak tudi na mestne ulice, v središču mesta ali v bližini stanovanja, saj so hojo povezovali
tudi z ogledovanjem izložb, trgovin, nakupovanjem, obiskom lokalov.
Poleg tega je anketa pokazala, da so anketiranci povezovali prostočasno udejstvovanje z
drugimi dejavnostmi. Pogosto je težko ločiti med dejavnostmi prostega časa ter dejavnostmi,
ki so povezane z delom, oskrbovanjem, družbenim življenjem ter drugimi osnovnimi
človekovimi funkcijami. Tako so mnogi anketiranci kot prostočasno dejavnost doživljali
pešačenje ali kolesarjenje na delo, v šolo. Tudi obdelovanje vrta in nabiranje gozdnih sadežev
ima za nekatere ljudi dvojen pomen, tako rekreacijski kot oskrbni. Tako gre pri določanju
prostočasnih dejavnosti v bistvu za subjektivno mnenje vsakega posameznika.
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5.3. ZELENE IN REKREACIJSKE POVRŠINE V NADALJNJEM RAZVOJU MESTA
Z večanjem pomena prostega časa prostočasne dejavnosti niso samo dejavnik rasti mest in
obmestij (npr. širitev različnih prostočasnih objektov in naprav, zelenih površin), temveč
postajajo bistveni element ugleda mesta ter povečujejo kakovost bivanjskega okolja. Zato je
potrebno mestne predele preurediti in obnoviti za različne prostočasne dejavnosti (Jeršič,
2002). Žal v Ljubljani v zadnjih sto letih razen nujno potrebnega zelenja v novih
stanovanjskih soseskah ni bilo omembe vrednih krajinskih ureditev. Še ti starejši parki so pod
nenehnim pritiskom po preoblikovanju in oženju njihovih površin v korist drugih funkcij.

5.3.1. Prostorska zasnova zelenih površin
V letu 2002 je nastala Prostorska zasnova Mestne občine Ljubljana, ki predstavlja podlago za
nadaljnje prostorsko planiranje v občini. V Prostorski zasnovi je posebno mesto namenjeno
tudi načrtovanju zelenih in rekreacijskih površin ter športnih objektov.
Nova prostorska zasnova povezuje zelene in odprte površine v mestu v zeleni sistem, katerega
glavni cilj je zagotoviti trajno zavarovanje najpomembnejših med njimi ter tako uresničevati
naravovarstvene, okoljevarstvene, prostorske in družbene funkcije zelenih in odprtih površin.
Sedanje zelene površine so odraz naravnih razmer in načrtnega prizadevanja za urejanje
zelenih površin. Skrb za urejanje zelenih površin je spodbudilo postopno izginjanje manjših
zelenih površin iz »mestnega tkiva«. Hkrati so sedanje zelene površine pomanjkljivo urejene,
s skromno ponudbo programov. Hrbtenico zelenih klinov predstavljajo (Prostorska zasnova,
2002):
- pobočja Golovca in Grajskega hriba v njegovem podaljšku ter Rožnika in Šišenskega
hriba s Tivolijem
- s severa se mestu približa ponekod zelo razširjen pas ohranjenih zelenih in odprtih
površin vzdolž reke Save
- pas vzdolž Ljubljanice omogoča povezavo z Barjem, na vzhodu pa s sotočjem treh
rek.
Posamezne parkovne ureditve naj bi povezovala krožno povezovalna pot.
Pri pripravi zasnove zelenega sistema so sledili sledečim izhodiščem: enakomerna
razporeditev zelenih površin, enaka dostopnost do zelenih površin ne glede na ekonomsko in
fizično sposobnost prebivalstva, povezovanje zelenih površin z zaledjem, zeleni sistem mesta
daje mestu poseben pečat, izboljšuje kakovost bivalnega okolja, zelene površine omogočajo
preživetje določenih rastlinskih in živalskih vrst, potrebno je zagotoviti različno izbiro
preživljanja prostega časa v zelenem sistemu glede na starostno obdobje prebivalstva, fizično
sposobnost ter ekonomsko zmogljivost.
Zelene površine v mestu so prostor javnega interesa in sodijo med znake razvitosti mesta, ki
ne prinašajo neposrednih ekonomskih koristi. Zlasti manjše zelene površine v mestu so pod
velikim pritiskom drugih dejavnosti, ki izrivajo zelene površine iz mesta.
Prostorska zasnova predstavlja zgolj koncept, natančen uradni prostorski plan bo izdelan v
letošnjem letu 2007. Prostorska zasnova ni temeljila na katastrskih načrtih, zato so zelene
površine le okvirno določene. Ker bo potrebno za realizacijo načrta določene površine
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odkupiti, urediti in programsko definirati, obstaja možnost, da načrt ne bo v celoti izveden. To
zlasti velja za manjše površine (cv: Drobnič, 2006).
Karta 2: Prostorska zasnova zelenega sistema MOL.

Vir: Prostorska zasnova, 2002.
Prostorska zasnova (2002) sistema zelenih površin razčleni površine zelenega sistema na
površine z izključno rabo prostora in na površine z dopolnilno rabo.
a) površine z izključno rabo prostora
Glavna pridobitev mesta so mestni parki. Poleg parka Tivoli in Grajskega griča bo mesto
dobilo še tretji park, to je severni mestni park Navje. Obstoječi park Navje (pokopališče in
park), ki je v slabem stanju, naj bi razširili na sosednje površine, tako da bi novi park obsegal
površino četrtine Tivolija. Vsi trije parki so neposredno povezani s središčem mesta in so
namenjeni vsem prebivalcem mesta, s tem pa tudi obiskovalcem mesta.
Lokalnega pomena so parki, v katerih so prevladujoče rabe dejavnosti prostega časa in
bivanje na prostem. Dopolnjujejo jih linearne ureditve odprtega prostora, kot so na primer
parkovne poteze ob vodah in povezovalne poteze. Večje površine so ob Savi na Ježici, ob
Ljubljanici (Trnovo, Prule, Kodeljevo, Fužine), Mostec ter Biološko središče.
Prostorska zasnova predvideva tudi nekaj novih potencialnih parkov, ki bodo manjši, a
intenzivno opremljeni. Pri tem so upoštevali načelo, da naj ima vsaka mestna četrt svoj mestni
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park. Večinoma pa to niso povsem novi parki, ampak so vezani na obstoječe parke ob šolah,
vrtcih, domovih za starejše občane in podobno.
Poleg mestnih parkov so z vidika turizma pomembni tudi tematski parki s prepoznavno
vodilno temo. Vsebinsko so zelo različni, od igralnih, rekreacijskih do parkov z
izobraževalnim in razstavnim značajem. Mednje sodijo športno-rekreacijski parki, spominski
parki, živalski vrt, botanični vrt, pokopališča. Posebno kategorijo predstavljajo tematske
parkovne poteze, ki so linearna območja s prepoznano enovito tematiko. Mednje sodijo učne
poti, rekreacijske poti ter POT.
Največji delež zelenega sistema predstavljajo rekreacijske površine, ki imajo večje krajinske
kvalitete. Lahko se kombinirajo s športom, vendar brez grajenih objektov. Namenjene so
vsem prebivalcem mesta. Mednje sodijo območja parkovnih gozdov na vzpetinah, kot so
Rožnik in Šišenski hrib, Golovec ter Šmarna gora, pa tudi območja ob vodotokih in
ravninskem delu kot so Rekreacijski park Sava in Rekreacijski park Barje, območja ob
Ljubljanici, Malem Grabnu in Zajčja Dobrava.
Prostori posebne ekološke vrednosti so zaščitena območja z večjo stopnjo naravne
ohranjenosti. Navezujejo se na vodotoke. V zasnovi so opredeljena tri takšna obsežnejša
območja: ob Savi, Ljubljanici in na Barju, v nadaljevanju bodo opredeljene tudi manjše
lokacije.
b) Območja, ki jih prekrivajo režimi zelenega sistema-dopolnilna raba
To so vsa tista relevantna območja zelenih površin in odprtega prostora, ki so sicer
opredeljena z drugimi namenskimi rabami. Nanašajo se tako na odprti kot na grajeni prostor
mesta, na primarne rabe prostora (kmetijska raba, gozdovi s posebnim namenom, zavarovana
območja ipd.) kot tudi na območja stanovanj, proizvodnje (Prostorska zasnova, 2001). To
kaže na modernistično obravnavanje zasnove kmetijstva in gozdarstva, katerih gospodarski
pomen se je zmanjšal, posredni kulturni vpliv pa povečal. Prostor primarne rabe tako v
bodoče ne bo pojmovan kot »izključna, ampak kot vključna mestotvorna funkcija (Drobnič,
2006, str. 31).«
Varovanje z režimom zelenega sistema varuje krajinsko kakovostna območja ter območja, ki
to krajino soustvarjajo, kot sta tradicionalno kmetijstvo ter kulturna krajina. Z varovanjem se
bo preprečilo pozidavo teh površin ter poskrbelo za odprtost in povezanost z zaledjem. Kot
zaledje zelenega sistema so opredeljena območja: Barje, Polhograjski dolomiti, Šmarna gora,
Dobeno, Rašica, Savsko zaledje in Zasavsko hribovje. Urejanje z režimom zelenega sistema
je namenjeno za območja z drugo namensko rabo, ki pa so pomembna za zeleni sistem zaradi
morfoloških značilnosti ali ekološkega pomena.
Prostorska zasnova predvideva tudi ustrezno ureditev povezav med posameznimi območji
zelenega sistema in povezav v naravno zaledje mesta za pešce in kolesarje. Urediti je
potrebno prehode prek infrastrukturnih objektov (obvoznice, železnic, cest) in vodotokov ter
ustrezno urediti vstope v območja zelenega sistema iz grajenega prostora mesta.
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Na severnem in južnem obrobju mesta je še velik del odprte pokrajine, ki je prepuščena
individualni prostočasni iniciativi in devastacijskim procesom (Jeršič, 2002). Ureditev
parkovnih površin na teh dveh območjih bo še izboljšala rekreacijske možnosti meščanov,
hkrati pa se bo lahko ta prostor z ustreznimi programskimi dopolnitvami vključil v ponudbo
doživljajskega turizma, ki sodi med oblike turizma, ki se jim bo v bodoče mesto še bolj
posvetilo.
Mestna občina Ljubljana je za ureditev območja ob Savi ter območja Ljubljanskega barja
naročila izdelavo predloga ureditve prostora. V nadaljevanju predstavljam predloga, ki jih je
izdelal Ljubljanski urbanistični inštitut. V kolikšni meri bodo predlogi upoštevani ter kdaj se
bo pričelo z realizacijo še ni določeno.

5.3.2. Predlog ureditve obvodnega sveta Save
Po naročilu MOL je bila izdelana naloga o razvojnih možnostih obrečnega prostora Save v
Ljubljani. Savska obrečna krajina je bila dolgo časa obrobnega pomena in slabo povezana z
urbanim razvojem mesta. Stik z reko in naravno okolje nudita velike možnosti za rekreacijo,
vendar pa je ta prostor do danes ostal programsko neurejen. Urejenih sprehajalnih poti ni
(razen na odseku od Črnuč do Tomačevega), urejeni in dostopni so samo določeni deli
obrežja, slaba je opremljenost s koši, klopmi, …
Kljub temu se obsavski prostor uvršča med nosilne rekreacijske prostore v Ljubljani, med
katerimi je v ospredju po fizični razsežnosti in krajinski pestrosti. Prostor ima izreden pomen
pri zagotavljanju ekološkega ravnovesja, saj čez Savo segajo ekološke povezave v smeri
sever-jug čez mesto do Barja in navzven v primestje.
Z ustrezno ureditvijo prostora lahko bistveno vpliva na kakovost bivanja in postane »nova
prepoznavna razvojna smer mesta«.( Simoneti, Matjašec, 2001)
Nova zasnova Savske obrečne krajine predvideva na mestni strani, na desnem bregu,
vzpostavitev programov za vsakodnevno rekreacijo meščanov, na levem bregu so predvideni
večji posegi in ureditve, primerni za množično uporabo in obiskovalce iz zaledja. Desni,
mestni breg in levi, regionalni breg bi povezovala trideset kilometrov dolga krožna
rekreacijska pot z nizom programskih točk in jeder. Krožna rekreacijska pot je zasnovana
tako, da omogoča izbor različno dolgih krožnih poti, ki so namenjene tako pešcem kot
kolesarjem. V enem delu je krožni poligon za uporabo pripomočkov kot so rolerji, skate ipd.
Neodvisno je urejena tudi krožna jahalna pot. Nova rekreacijska pot je povezana z zanko Poti
spomina in tovarištva (to je sicer predvideval že Dolgoročni plan Ljubljana 2000 iz leta 1986,
pa do danes še ni uresničeno). Na razdalji pol ure hoda oziroma dveh kilometrov je
predvideno nizanje osnovnih programskih točk, to je počivališč, kritij pred neugodnim
vremenom, sanitarij, javne razsvetljave. Programska jedra pa se razmeščajo tako ob rob
obstoječe poselitve kot v bližino vode in vmesne prostore. Navezujejo se lahko na obstoječe
programe (npr. gostišče) ali pa se uredijo povsem na novo (Simoneti, Matjašec, 2001).
Programska središča naj bi presegala potrebe mestnega prebivalstva in bi s svojo ponudbo in
privlačnostjo pritegnila tudi druge obiskovalce. Mednje se lahko uvrščajo številni športni
programi, zabaviščni parki in drugi podobni programi z vso potrebno dodatno infrastrukturo
(parkirišča, prenočitvene in prehrambene kapacitete, informacijska središča).
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Z vidika potencialov prostora je predvidenih 5 programskih središč (Simoneti, Matjašec,
2001):
- Tacen. Obstoječi program športov na divjih vodah je potrebno smiselno dopolnjevati
in nadgrajevati.
- Tomačevski prod. Zaradi izrazite navezave na mesto ima lahko urbano-parkovni
značaj. Raba je omejena z upoštevanjem varstva vodnih virov.
- Jarški prod. Zaradi razsežnosti prostora je primeren za programe, ki potrebujejo večje
površine. Pri tem je potrebno upoštevati ohranjanje obrečnega gozda ter režim
varovanja vodnega vira.
- Pod Šentjakobom. Ima dobro dostopnost (bližina štajerske avtoceste). Primerno je tudi
z okoljevarstvenega vidika, saj sodi v tretji varstveni razred varovanja vodnih virov.
- Sotočje. Zaradi izjemnega geomorfološkega pojava sotočja treh rek je doživljajsko
zelo zanimivo.
Kljub predvideni izgradnji hidroelektrarn na Savi bi s primerno ureditvijo brežin
akumulacijskih bazenov lahko celoten obsavski prostor od Medvod do Zaloga uredili kot
mestni rekreacijski prostor, kjer bi se izvajale različne rekreacijske aktivnosti (sprehod,
kolesarjenje, pikniki, kopanje, sončenje).
V obsavskem prostoru se danes že nahaja Ljubljana Resort, na 8 ha raztezajoč turističnorekreacijski center, v okviru katerega se nahajajo avtokamp Ježica, hotel***, kopališče
Laguna Spa & Fun, pokrit športni center ter adrenalinski park. Ureditev prostora ob Savi bi še
dodatno obogatila koncept Ljubljana Resorta kot oaze v zelenju ter hkrati pritegnila tudi
turiste, ki so nastanjeni v drugih predelih mesta, da se sprostijo in rekreirajo v obsavskem
prostoru.
Jančar (2001) predlaga izgradnjo mestnega parka med Dunajsko in Obvozno cesto, ki bi se z
rekreacijskim parkom ob Savi prostorsko in vsebinsko dopolnjeval. Navezan naj bi bil na
stanovanjske soseske severnega Bežigrada kot tudi Črnuč. Ker leži ob mestnih vpadnicah, bi
imel obiskovalce tudi iz Trzina, Domžal in Mengša.

5.3.3. Predlog ureditve novega mestnega parka na robu krajinskega parka
Ljubljansko barje
Stik mesta z Ljubljanskim barjem predstavlja veliko razvojno priložnost, zlasti z vidika
prostočasnih dejavnosti. Ljubljansko barje je največja negozdna površina v Sloveniji, katere
izjemno vrednost predstavljajo različni življenjski prostori nastali z naravnimi procesi ter tudi
delovanjem človeka. Pomena mokrišč tako z vidika samočistilnih sposobnosti kot ohranjanja
številnih rastlinskih in živalskih vrst smo se pričeli zavedati šele v zadnjih letih. V letu 2008
naj bi skoraj celotno območje Ljubljanskega barja razglasili za krajinski park, s čimer bi
poskrbeli za sanacijo in zaščito območja ter tudi nadaljnji razvoj.
Na pobudo MOL so na Ljubljanskem urbanističnem inštitutu izdelali idejno zasnovo ureditve
športnorekreacijskega parka Barje. Zasnova predvideva ureditev sprehajalne, kolesarske in
jahalne poti na barju, ki bi povezovale različne programske točke ter nudile različne
doživljajske vsebine. Od osrednje krožne poti, ki je namenjena zgoščenemu doživljanju Barja,
bi se odcepile daljše povezovalne poti proti osrednjemu Barju, kjer je več naravnih in
kulturnih znamenitosti. Obiskovalci bi tako lahko opazovali ptice, vodne razmere, ki ključno
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zaznamujejo Barje, z ureditvijo etnografskega muzeja bi se seznanili z življenjem
mostiščarjev,… Avtomobilski promet bi ustavili na robu barja (Simoneti, Matjašec, Jankovič,
2002).
Na prehodu mesta v krajinski park naj bi nastal nov mestni rekreacijski park, ki ga je MOL
uvrstila med pomembnejše razvojne projekte. Lokacija novega mestnega parka združuje
izredne naravne danosti, lego ob avtocestnem priključku in bližino mesta.
Sodobni mestni parki niso namenjeni samo ogledu, ampak so prilagojeni preživljanju prostega
časa različnih skupin. Meja med aktivnim in pasivnim, rekreativnim, športnim in
izobraževalnim je zabrisana. Nov mestni park ima po predlogu pet delov (Simoneti, Jankovič,
Matjašec, 2002):
-

-

Center. Nahaja se na izteku mestne vpadnice. Objekt centra bi povezoval tako
poslovno okolje, ki lahko gosti tudi različne prireditve in rekreacijske programe in je
funkcionalno povezan z drugimi območji parka.
Urbani park. Poudarek je na novih doživljajskih izzivih, adrenalinskih pustolovščinah
Naravni park. Ob sotočju Ljubljanice in Iške je namenjen preživljanju časa v naravi.
Park je povezan s POT-jo in prek nje s Špico in središčem mesta. Z oživitvijo plovbe
po Ljubljanici bi uredili dva pristana - na levem bregu bi nudil možnost sestopa v novi
naravni park, na desnem bregu pa navezavo na novo krožno povezavo, ki predvideva
tudi nov pešaški most iz parka do Črne vasi.
Golf igrišče. Je že zgrajeno in bo pričelo delovati spomladi 2007.
Mestni vrtički. Vrtičkarstvo je pomembna oblika preživljanja prostega časa meščanov.
Model predvideva sodobnejše prakse urejanja prostorov za vrtičkarstvo.

Slika 20: Zamisel ureditve urbanega parka.

Slika 21: Zamisel ureditve območja vrtičkov.

Vir: Simoneti et.al., 2007
Vse dele povezujejo urejene sprehajalne poti z urejenimi počivališči (Simoneti, Jankovič,
Matjašec, 2002).
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5.3.4. Prostorska zasnova športnih objektov
Poleg ureditve zelenega sistema je za rekreacijo pomembna tudi ureditev športne
infrastrukture. V Prostorski zasnovi (2002) je predlagano, da so športna središča razdeljena v
štiri kategorije, pri čemer površine, ki jih uravnava trg povpraševanja in ponudbe, niso
opredeljena.
Športna središča I. kategorije predstavljajo najintenzivnejši nivo omrežij športnih površin,
namenjenih vrhunskemu športu. Po mnenju Trškana je potrebno v tej kategoriji zagotoviti
objekte s sledečimi površinami: plavalno središče s pokritim olimpijskim bazenom za 3.500
obiskovalcev, nogometni stadion za 15.000-20.000 obiskovalcev, večnamensko športno
dvorano z 8.000 sedeži za obiskovalce ter tri večnamenske športne dvorane s 3.000 sedeži za
obiskovalce. Športni kompleksi I. kategorije imajo tudi povezovalno funkcijo med mestom in
regijo, v katerih se poleg športnih prireditev odvijajo tudi poslovne in druge regijsko
pomembne dejavnosti. Umeščeni naj bodo ob vozlišča državnega, mestnega cestnega sistema
ter javnega potniškega prometa v naravnem zaledju mesta.
Športna središča I. kategorije bo potrebno še zgraditi, saj mesto nima ne ustreznega stadiona
ne večnamenske dvorane, pa tudi bazeni niso primerni za prirejanje večjih tekmovanj.
Izgradnja teh objektov bo v mestu ponovno oživela vrhunske športne prireditve, ki jih zadnjih
nekaj let zaradi neustrezne športne infrastrukture primanjkuje. Poleg tega se bodo lahko v
novi dvorani in na stadionu prirejali tudi različni koncerti svetovno znanih glasbenikov, ki
vedno pritegnejo obiskovalce tudi iz bližnjih držav. Po zagotovilih mestne oblasti naj bi nov
stadion in dvorano zgradili v Stožicah jeseni 2008. Glede na to, da občina še odkupuje
zemljišča ter ureja potrebno dokumentacijo, je malo verjetno, da se bodo obljube do
začrtanega datuma uresničile.
Športna središča II. kategorije so današnji večji športni kompleksi s površino okoli 20 ha in
kapaciteto 2.000-4.000 obiskovalcev. Sem sodijo dvorana Tivoli in Ilirija v Šiški, Centralni
stadion za Bežigradom, Svoboda na Viču in Športni park Kodeljevo.
Športna središča III. kategorije so manjši športni kompleksi, ki zasedajo okoli 3 ha in imajo
kapaciteto 500-2.000 obiskovalcev. Umeščena so v območja rekreacijskih parkov, ki
predstavljajo njihovo širše rekreacijsko zaledje. Namen športnih središč II. in III. kategorije je
obogatiti posamezne mestne četrti s programskimi središči ter omogočiti vsem prebivalcem
enakovreden dostop do športnorekreacijskih površin.
Športna središča IV. kategorije zasedajo manjše površine (manj kot 3 ha), imajo kapaciteto za
manj kot 500 obiskovalcev in nimajo motečih vplivov na okolico. Obsegajo urejene površine
za različne športe, večnamenske športne ploščadi in športne objekte šol. Analiza je pokazala,
da je potrebno dopolniti omrežje odprtih športnih površin v Dravljah, Šentvidu, Novih Jaršah,
na Brdu, Rudniku in v večini starih vaških naseljih zunaj mestne obvoznice (Prostorska
zasnova, 2002).
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6. VKLJUČENOST REKREACIJSKIH DEJAVNOSTI V TURISTIČNI
PONUDBI
V uvodnem poglavju smo že omenili, da se turizem in rekreacija v mnogih segmentih
prepletata. Čeprav turizem ni pogojen z rekreacijskimi motivi, pa so rekreacijske dejavnosti
velikokrat sestavni del turističnih potovanj. Zato bo to poglavje namenjeno analizi
vključenosti rekreacijskih dejavnosti v turistično ponudbo Ljubljane ter možnostim
nadaljnjega vključevanja.
¾ V hotelski ponudbi
Danes nastanitveni objekti želijo svojim gostom ponuditi čim boljše ugodje ter možnosti
sprostitve, zato imajo v okviru svojih objektov tudi športnorekreacijske dejavnosti. V
Ljubljani je glavnina nastanitvenih zmogljivosti v hotelih, zato sem analizirala ponudbo
hotelov z vidika rekreacijskih dejavnosti. V tabeli so predstavljene tako rekreacijske
dejavnosti, ki jih hoteli ponujajo brezplačno, kot tudi storitve, ki jih je potrebno doplačati.
Tabela 14: Ponudba rekreacijskih dejavnosti v ljubljanskih hotelih.

Antiq
Bit center
City hotel
Domina
Grand hotel Union Bussiness in
Executive
Grand hotel Union Garni
Hotel Emonec
Hotel Lev
Hotel Mons
Hotel Park
Hotel Slon
Hotel Stil
Ljubljana Resort
M hotel

fitnes

savna

masaža

x

x

x

x

x
x

x
x

bazen
whirlpool

tenis
badminton
squash

izposoja
koles

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

Vir: Spletne strani hotelov. 2007.
Kot vidimo ima večina hotelov v svoji ponudbi vsaj eno izmed rekreacijskih možnosti. Hoteli,
ki se nahajajo izven središča mesta, navezujejo svojo ponudbo na zeleno okolje, v katerem se
nahajajo (predlagajo sprehode, tek, kolesarjenje v naravi). Določeni hoteli pri ponudbi
rekreacijskih storitev sodelujejo s športnorekreacijskimi centri v njihovi bližini. Hotel Mons
ima oblikovane različne vikend pakete, med katerimi eden vključuje tudi igranje golfa, obisk
savne in fitnesa.
V letu 2007 je Zavod za turizem Ljubljana v sodelovanju z družbo RTC Krvavec in
turističnima agencijama Globtour in Kompas ob petkih, sobotah in nedeljah med 5.1. in 30.4.
organiziral za obiskovalce ljubljanskih hotelov brezplačen avtobusni prevoz od hotela do

70

smučišča Krvavec. Ker je projekt v teku, mi na ZTL niso mogli posredovati podatka, koliko
turistov se je odločilo za obisk Krvavca, so pa pričakovali okoli 1.000 potnikov.
¾ V ponudbi ogledov
Turisti, ki obiščejo mesto, se največkrat odpravijo tudi na ogled mesta in mestnih
znamenitosti. Tudi to sodi med rekreacijske dejavnosti, saj si pri ogledovanju mestnih
znamenitosti krepijo duha s spoznavanjem kulturne dediščine mesta, spoznavanjem mestnega
življenja, ljudi, hkrati pa s sprehodom obnavljajo fizično moč.
Mesto Ljubljana poleg različnih ogledov mesta peš ponuja tudi oglede z ladjico, kolesom,
balonom. Ogled mesta s kolesom vključuje poleg ogleda ljubljanskih znamenitosti v starem
mestnem jedru še ogled znamenitosti izven starega mestnega jedra. V ogled so vključene
sledeče znamenitosti: Osrednja ljubljanska tržnica, Zmajski most, Prešernov trg, Miklošičeva
ulica (številne znamenite secesijske stavbe), stavba Moderne galerije (zunaj), Park Tivoli,
Jakopičevo sprehajališče, pogled na Tivolski grad, stavba Narodne galerije (zunaj), Opera
(zunaj), Rimski zid na Mirju, Krakovo, Trnovski most, Šentjakobski most, Čevljarski most
(Ljubljana-turizem, 2006). Ogleda s kolesom se je v lanskem letu udeležilo le 73 turistov
(STIC, 2007b).
Ogled mesta iz balona
Posebno doživetje je tudi ogled mesta z balonom. Za takšen ogled se je v lanskem letu
odločilo 299 turistov (STIC, 2007b).
Ljubljansko kolo
V okviru projekta ljubljansko kolo si je možno sposoditi kolo na devetih sposojevalnicah,
med drugim na železniški postaji, v Hostlu Celica in Hotelu Park. Kolesa so na voljo med
10.4. in 31. 10. Tako si lahko za 2 uri sposodite kolo za 200 tolarjev oz. 0,83 evra, za več kot
dve uri pa za 1000 tolarjev oziroma 4,17 evra. Kupci turistične kartice si lahko kolo
brezplačno sposodijo za 4 ure (Ljubljana-turizem, 2006).
Slika 22: Ljubljansko kolo.

Vir: ZTL
S projektom Ljubljansko kolo je Zavod za turizem Ljubljana pričel v letu 2004. Tako je bilo v
letu 2004 izposojenih 21.000 koles, v letu 2005 pa 14.200 koles. V letu 2006 je izposoja
bistveno slabša, saj so do konca avgusta na petih lokacijah zabeležili 6.900 izposoj koles (od
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tega 768 celodnevnih, ostalo dveurne). K slabši sezoni v letošnjem letu je verjetno botrovalo
tudi dejstvo, da je bila več kot polovica koles ukradenih. Kljub nekoliko slabši sezoni pa na
Zavodu za turizem Ljubljana zatrjujejo, da bodo s projektom nadaljevali tudi v bodoče (Hitij,
2006).
Seveda bi k večji izposoji koles prispeval tudi bolj urejen prometni režim v mestu, ki bi bil do
kolesarjev bolj prijazen. Središče mesta bi bilo potrebno zapreti za motorni promet ter
postaviti dodatna parkirišča za kolesa.
¾ V ponudbi turistične kartice
Z uvedbo Turistične kartice Ljubljana je ZTL povezala različne ponudnike turističnih storitev,
med njimi tudi 6 ponudnikov, katerih storitve vključujejo rekreacijske aktivnosti. To so:
- Živalski vrt Ljubljana
- Botanični vrt Ljubljana
- Biosfera (adrenalinski park, vožnja s hovercraftom, paintball ter druge adrenalinske
aktivnosti)
- Laguna Spa & Fun (kopališče, v okviru katerega se nahajajo igrišče za odbojko na
mivki, košarko)
- Skok šport (ponujajo rafting na Savi, ki se ga lahko kombinira s kolesarjenjem)
- Vodno mesto Atlantis (kopanje, masaža v termalnih bazenih, savna)
Turistična kartica Ljubljana še vedno ni t.i. smart kartica, to je kartica, ki beleži, za katere
storitve jo je njen lastnik uporabljal. Zato ZTL tudi nima jasne analize, za katere storitve so
turisti s turistično kartico uveljavljali popuste oziroma so imeli prost vstop.
Čeprav se je v letu 2006 prodalo le 1.344 turističnih kartic Ljubljana (turistično kartico je
kupilo le 0,38 % turistov), sem vseeno kontaktirala zgoraj omenjene ponudnike storitev ter jih
prosila, naj mi posredujejo podatek, koliko obiskovalcev so imeli v letu 2006 ter koliko jih je
pri plačevanju storitev uveljavljalo ugodnosti s turistično kartico Ljubljana. Pri tem sem
izhajala iz predpostavke, da so turistično kartico kupili turisti, ki so v mestu ostali nekoliko
dlje časa in je zato večja verjetnost, da so s kartico uveljavljali ugodnosti tudi za storitve, ki
vključujejo rekreacijske dejavnosti.
Zaradi majhnega števila prodanih turističnih kartic Ljubljane omenjeni ponudniki ne vodijo
evidence, koliko obiskovalcev je pri plačevanju rekreacijskih storitev uveljavljalo popust s
Turistično kartico Ljubljana. V Živalskem vrtu ocenjujejo, da je bilo takšnih obiskovalcev
manj kot 50 (Živalski vrt, 2007), medtem ko v Botaničnem vrtu omenjenega popusta ni
uveljavljal nihče (Botanični vrt, 2007). Tudi v Vodnem mestu Atlantis nimajo podatka, koliko
turistov je uveljavljalo popust s Turistično kartico Ljubljana. Ocenjujejo pa, da predstavljajo
turisti okoli 5 % obiskovalcev - od 290.000 obiskovalcev v letu 2006 je bilo okoli 14.500
turistov (Vodno mesto Atlantis, 2007). Žal mi iz Biosfere, Lagune Spa & Fun ter Skok športa
niso želeli posredovati podatkov.
Turistična kartica Ljubljana še ni najbolj zaživela, tako da je tudi njena uporaba pri
ponudnikih rekreacijskih storitev slaba. Zgornji podatki kažejo, da se je razmeroma malo
turistov med bivanjem v Ljubljani udejstvovalo pri kateri izmed rekreacijskih dejavnosti,
vključenih v ponudbo omenjenih ponudnikov. Glede na podatek, ki ga je posredovalo Vodno
mesto Atlantis, pa število turistov, ki so jih v lanskem letu obiskali, ni tako majhno.
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¾ V vodičih po Ljubljani
Rezultat veljavnih strateških usmeritev turizma v Ljubljani je tudi izdaja novih publikacij
Vodič po Ljubljani, ki opredeljujejo oblikovanje turistične ponudbe, prilagojene štirim ciljnim
skupinam: mladi, družine, poslovneži in seniorji. Publikacije združujejo prek 200 turističnih
programov in turističnih ponudnikov in so zato zanimive tako za turiste kot tudi za meščane.
V vodičih je Ljubljana vsem štirim skupinam predstavljena kot živahno mesto. Vodiči so
rezultat projekta, ki sta ga sofinancirala ljubljansko turistično gospodarstvo ter Ministrstvo za
gospodarstvo s sredstvi, pridobljenimi iz evropskih strukturnih skladov.
V vodičih je posebno poglavje namenjeno predstavitvi možnosti rekreacije v Ljubljani z
naslovom Ostati fit in se zabavati - v Ljubljani je to mogoče. Večina predstavljenih aktivnosti
je za vse štiri ciljne skupine enaka, nekoliko so le vsebinsko prilagojene posameznim
skupinam.
Tabela 15: Rekreacijske aktivnosti, predstavljene v Vodičih po Ljubljani, namenjene
posameznim ciljnim skupinam turistov.
mladi
Sprehod in tek
Vodni športi

Kopanje
Tenis
Golf
Drugi šport
Adrenalinske
aktivnosti
Druge aktivnosti

Rafting
Safari ali veslanje na
Ljubljanici
Veslanje na Iški
Atlantis
Laguna Spa &Fun
Millenium
Bowling
Jahanje
Polet z balonom
Wellnes center

X
X
X
X
X
X

družine
X
X
X

poslovneži
X
X
X

X
X

X
X

X

Seniorji
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

Vir: Vodič po Ljubljani – za mlade, 2006; Vodič…-za družine, 2006; Vodič…- za
poslovneže, 2006; Vodič…- za seniorje, 2006.
a) sprehajanje in tek. Predlagajo sprehod na Grajski grič, Rožnik in Golovec ter po Poti
spominov in tovarištva, kjer so pozimi na določenih odsekih urejene tudi smučarske tekaške
proge. Posebej je izpostavljen sprehod ali jogging na Rožnik, ki nudi različne težavnostne
stopnje, ki so tudi posebej označene. Predlagajo tudi sprehod po Botaničnem vrtu. Društvo
Biosfera predlaga opazovanje Ljubljane s treh razglednih točk, to so Krim, ki se nahaja na
južnem robu Ljubljanske kotline, vrhniški stolp ter Šmarna gora.
b) veslanje. Predlagajo rafting po reki Savi na brzicah II. in III. težavnostne stopnje, ki poteka
od Medvod do športnega centra Skok na Brodu. Rafting je možno združiti s kolesarjenjem po
stranskih in gozdnih poteh do izhodiščne točke v Medvodah. Za tiste, ki imajo raje mirne
vode, predlagajo veslanje na kraški Ljubljanici. Pot je imenovana safari po Ljubljanici in
poteka po njenem najlepšem in najčistejšem delu. Prične se pod Vrhniko in konča v Podpeči.
V veslaškem klubu Ljubljana tudi izposojajo čolne, tako da lahko obiskovalci sami veslajo po
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Ljubljanici. Raziskovalno društvo Biosfera organizira tudi vožnjo s kanujem po Ljubljanici od
Močilnika do Špice ter veslanje po Iški, pritoku Ljubljanice, ki teče po ozkem vintgarju,
poznanem po globokih tolmunih, v katerih se je možno tudi kopati. Veslanje je možno
združiti tudi s športnim plezanjem.
c) kopanje. Predlagajo kopanje v Vodnem mestu Atlantis ali pa v kopališko-zabavnem
kompleksu Laguna. Ostala ljubljanska kopališča (Ilirija, Vevče, Kodeljevo) so v slabem
stanju in imajo manjše kapacitete, zato se veliko meščanov odpravi na kopanje ali v termalna
kopališča v okolici ali na morje.
d) druge športne aktivnosti: predlagajo igranje tenisa, badmintona, obisk fitnes centra
Millenium.
e) golf. Vodiči predlagajo igranje golfa v Arboretumu Volčji potok ter na vadbiščih v okviru
Bit centra ter vadbišča v Guncljah. Od letošnje pomladi bo za igralce golfa odprto tudi golf
igrišče v južnem delu Ljubljane ob Cesti dveh cesarjev. Zaradi naraščajočega zanimanja za
golf je golf igrišče Trnovo pomembna pridobitev mesta.
e) adrenalinske aktivnosti. Bolj drzni lahko obiščejo Adrenalinski park Ježica, ki je drevesni
adrenalinski park in ima na višini trinajst različnih nalog. Lahko se odločijo za vožnjo
hovercrafta, igro paintballa, skakanje na bangy trampolinu. Po podatkih Biosfere, podjetja, ki
organizira te aktivnosti, je zaenkrat zanimanje turistov za tovrstne storitve majhno. Njihovi
obiskovalci so predvsem organizirane skupine šolarjev, podjetij.
f) Druge aktivnosti. Jahanje poteka pod vodstvom inštruktorja v Dragomerju pri Brezovici. Z
ureditvijo obsavskega prostora bi lahko turistično jahanje organizirali med hipodromom
Stožice in Črnučami.
S to ponudbo so vodiči zajeli glavnino rekreacijskih dejavnosti v Ljubljani, ki bi lahko bile za
turiste zanimive.

6.1. VKLJUČENOST REKREACIJSKIH DEJAVNOSTI V STRATEŠKIH
DOKUMENTIH LJUBLJANSKEGA TURIZMA
Strateški dokumenti predstavljajo glavno vodilo pri nadaljnjem razvoju turizma. Strategije
opredeljujejo tudi konkretne naloge, ki jih je potrebno opraviti za dosego zastavljenih ciljev.
Nekatere izmed teh nalog se nanašajo tudi na izboljšanje rekreacijskih možnosti v mestu ter
njihovo vključitev v turistično ponudbo mesta. Strateške usmeritve Zavoda za turizem
Ljubljana so bile opredeljene za obdobje 2005-2008. Glede na to, da je polovica strateškega
obdobja že pretekla, bomo na tem mestu analizirali realizacijo zastavljenih nalog, ki se
dotikajo področja rekreacije.
V Akcijskem načrtu nalog Zavoda za turizem Ljubljana za obdobje 2005-2008 so določili
sledeče naloge, ki se vsebinsko dotikajo tudi področja rekreacije:
Naloga: Oživitev nabrežij Ljubljanice
- spodbujanje ureditve sprehajalnih poti in rekreacijskih točk ob Ljubljanici
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-

ureditev pristanov za turistično plovbo po Ljubljanici
operacionalizacija zamisli o plaži ob Ljubljanici (Špica)
skrb za čisto okolje s postavitvijo košev za smeti ob klopcah ob Ljubljanici.

V letu 2006 je bila urejena sprehajalna pot na levem bregu Ljubljanice, od Šentjakobskega
mostu do veslaškega kluba Ljubljanica. Na obrežjih so postavljeni koši za smeti in klopce. V
letošnjem letu naj bi bila čez Grubarjev prekop zgrajena peš in kolesarska brv, ki bo povezala
Špico s prihodnjimi šolami na drugem bregu in naprej z botaničnim vrtom.
Sprehajalne poti ob Ljubljanici je potrebno urediti vzdolž celotnega toka Ljubljanice in ne
zgolj v središču mesta. S turističnega vidika so zlasti zanimiva obrežja Ljubljanice od Livade
do Špice, kjer imajo obiskovalci neposreden stik z reko. Tu se lahko turisti in meščani
umaknejo od mestnega vrveža ter uživajo v naravi. Sprehajalne in rekreacijske poti je
potrebno navezati na POT ter na bodoči mestni park na robu Ljubljanskega barja. S tem bi
turistično ponudbo mesta doživljajsko obogatili. Zlasti z vidika rekreacije meščanov pa je
potrebno bolje vzdrževati rekreacijske poti ob Ljubljanici v stanovanjskih naseljih Moste,
Štepanjsko naselje in Fužine, kjer so obrežja zaraščena, ni urejenih počivališč in razgledišč ob
reki.
MOL je 2004 izvedla natečaj za ureditev prostora Ljubljanice in Grubarjevega prekopa, s
katerim so želeli pridobiti ideje za ureditev obrečnega prostora, ki bi jih vključili v plane
urejanja prostora. Natečaj predvideva ureditev Špice kot mestnega parka, navezavo območja
na rečno in obrečno infrastrukturo, rešitve za ureditev mestnega pristanišča ter ureditev
pešpoti, kolesarskih poti, ureditev brežin ter parkovno zasaditev. V ožjem izboru so štiri
idejne rešitve. Žal bo preteklo še določeno obdobje, preden se bodo ti načrti realizirali ter bo
Špica zopet zaživela kot zbirališče meščanov in obiskovalcev.
Za plovbo po Ljubljanici predstavlja pomembno prelomnico uredba vlade iz leta 2004, ki se
nanaša na plutje po Ljubljanici, dopolnil pa jo je odlok mestnega sveta o plovbi po reki
Ljubljanici, Grubarjevem kanalu in Ižici. Leta 2003 začasno urejenemu pristanu na Ribjem
trgu sta se 2005 pridružila še Dvorni trg in Gallusovo nabrežje, v letu 2006 pa tudi pristan na
Bregu.
Slika 23: Turistična ladjica in Tromostovje.

Vir: Ljubljana-turizem, 2006
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Trenutno je trinajst kapitanov, ki imajo opravljen izpit in ki lahko prevažajo potnike v
komercialne namene. Za plovbo so registrirane 4 ladjice, čeprav se s pridobitno plovno
dejavnostjo ukvarja 14 plovil. Ti naredijo na leto 30 do 40 voženj. Za ureditev mestnega
pristanišča je predviden desni breg Grubarjevega prekopa, ni pa še določeno število privezov.
V letu 2006 je na dober odziv meščanov in turistov naletela tudi akcija brezplačne izposoje
kanuja za eno uro za veslanje po Ljubljanici.
Naloga: Podpora razvoja infrastrukture za doživetja, ki prinašajo spremembo, zabavo,
gibanje, preizkušanje lastnih sposobnost i- doživljajski turizem
-

v turistično ponudbo Ljubljane vključiti nove pridobitve (vodno mesto, zabaviščni
park,..)
spodbujanje razvoja turistične ponudbe na Barju (balonarstvo, konjeništvo,
pohodništvo, kolesarstvo,…)
spodbujanje selektivne širitve igralniške ponudbe
spodbujanje razvoja in obnove plesnih in drugih zabaviščnih objektov v ponudbo
Ljubljane
spodbujanje kolesarske in druge rekreacijske ponudbe za meščane in turiste
spodbujanje razvoja in obnove infrastrukturnih znamenitosti in vključevanje v
turistično ponudbo (športni objekti, živalski vrt,…)
poskrbeti za ohranjanje infrastrukture v središču mesta za mlade
poskrbeti za zabavo starejših.

Nove pridobitve mesta, kot sta vodno mesto in adrenalinski park, se vključujejo v turistično
ponudbo mesta. Glavni obiskovalci so meščani ali obiskovalci mesta, v manjši meri pa turisti.
Turistična ponudba na Barju se počasi razvija. V TIC-ih ponujajo brezplačno izletniško karto
Ljubljanskega barja, brošuro s ponudbo voženj z vozovi po barju, polet z balonom, možno je
veslati po Ljubljanici od Močilnika do Špice,… Z vidika turizma in rekreacije bi bilo
potrebno urediti sprehajalne in kolesarske poti, ki bi vodile iz mesta na barje.
Kolesarska ponudba mesta se počasi izboljšuje. Ljubljanska urbana regija (LUR) je izvedla
projekt zasnove mreže kolesarskih povezav v LUR. Cilj zasnove je bil povezati posamezne
kraje z mrežo kolesarskih poti ter jih navezati na turistično ponudbo. V MOL bi lahko
kolesarsko mrežo navezali na turistično ponudbo ljubljanskega podeželja na eni ter na
turistično ponudbo Ljubljanskega barja na drugi strani. Izvedba zasnove poteka počasi.
Ljubljana naj bi kot prestolnica gostila različne športne prireditve in tekmovanja, vendar to
zaradi slabe in neustrezne športne infrastrukture ni možno. Obnoviti je potrebno Halo Tivoli,
Centralni stadion, športni park Kodeljevo, kopališče Ilirija,…Na tem področju se stvari še
vedno odvijajo počasi. Uresničitev projekta izgradnje novega stadiona in večnamenske
dvorane v Stožicah bi športno ponudbo mesta bistveno izboljšala.
Živalski vrt je pomemben element v turistični ponudbi mesta in se ga kot takega tudi
promovira. V letu 2006 sta ZTL in LPP izboljšala dostopnost živalskega vrta z vzpostavitvijo
povezave mestnega potniškega prometa med središčem mesta in živalskim vrtom, a je bila
proga po prenehanju sofinanciranja ZTL ukinjena.
Še vedno v mestu ni dvoran, kjer bi prirejali plesne večere, prav tako še vedno ni poskrbljeno
za zabavo starejših.
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Pri turistični ponudbi so opredelili sledeče naloge:
-

večje izkoriščanje Ljubljanice v turistične namene (razvoj programov, ki temeljijo na
legendah in zgodovinskih izročilih in so povezani z Ljubljanico, dopolnitev turistične
ponudbe s plovbo po Ljubljanici)
večje izkoriščanje Tivolija v turistične namene (povečanje števila programov in
prireditev v parku Tivoli, s čimer bi parku vrnili nekdanji sloves)
večje izkoriščanje Barja v turistične namene (razvoj posebnih turističnih programov,
vezanih na Barje, vzpostavitev povezave med mestom in Barjem po Ljubljanici)
v turistično ponudbo Ljubljane vključiti tudi njeno zeleno obrobje (podeželje)
(oblikovanje programov, vezanih na podeželje, spodbujanje razvoja nastanitvenih
zmogljivosti na podeželju, spodbujanje razvoja prostorov za organizacijo piknikov in
integralne ponudbe, vezane na organizacijo piknikov).

Ljubljanico se v zadnjih letih skuša v večji meri vključiti v turistično ponudbo mesta. Poleg
ureditve plovbe po Ljubljanici za turistične namene se počasi oživljajo tudi nabrežja
Ljubljanice. Tako je ob nedeljah na Cankarjevem nabrežju bolšji trg, poleti ob vikendih deluje
na Špici potujoča knjižnica, na Čevljarskem mostu so obudili stari običaj namakanja
goljufivih pekov v Ljubljanici, borbe čolnarjev na reki,… Tudi projekt Prostorož (poulična
postavitev v okviru Festivala pomladi v Stari Ljubljani, ki želi oživiti neopažene prostore v
Stari Ljubljani) se je v letu 2006 osredotočil na Ljubljanico. Projekt je nakazal možnosti za
večjo izkoriščenost Ljubljanice in za povezavo reke z mestom in ljudmi. V prvem sklopu so
predstavili reko kot plovno pot. Obstoječe dostope do vode so podaljšali z začasnimi
plavajočimi ploščadmi. Na obstoječih pristaniščih je bila urejena izposoja kanujev za veslanje
po reki. Vmesne prostore med reko in mestom so zapolnili z različnimi postavitvami, s
katerimi so želeli prikazati, da je prostor ob Ljubljanici primeren za igro otrok,
pripovedovanje zgodb o Ljubljanici, pitje kavice, galerije in razstave (Prostorož, 2006).
Vendar je poleg Ljubljanice potrebno oživiti in urediti tudi obrežja Save. V proračunu za leto
2007 so predvidena sredstva za spodbujanje vzpostavitve dodatne turistične ponudbe in
programske pestrosti na območju Špice ob Ljubljanici. Še vedno je potrebno bolj preurediti
pristane za plovbo po Ljubljanici. Urediti je potrebno Petkovškovo nabrežje, ki še vedno v
veliki meri služi kot parkirišče. Predvidena je preureditev gasilske ploščadi na Petkovškovem
nabrežju v teraso.
ZTL je na natečaju izbral idejo za ureditev Tičistana v Tivoliju, ki bi ponovno privabljal
obiskovalce zaradi številnih ptic. Poleg različnih programov, ki bodo popestrili dogajanje v
glavnem mestnem parku, je po mojem mnenju potrebno izboljšati povezavo med Tivolijem in
središčem mesta ter ponovno oživiti »promenado«.
Povezava med mestom in Barjem po Ljubljanici še ni vzpostavljena. Prav tako še ni
oblikovanih posebnih turističnih programov na Barju.
Podeželje se počasi vključuje v turistično ponudbo mesta. Urejene so bile tematske in učna
pot, prirejajo se različni pohodi, kresovanja, organizirajo naravoslovni dan za
osnovnošolce,… Še vedno bo potrebno povečati nastanitvene zmogljivosti na kmetijah ter
gostinsko ponudbo.
Kot smo videli so določene naloge že bile uspešno izvedene, določene pa še čakajo na
realizacijo. Na tem mestu je potrebno poudariti, da je za uresničitev posameznih nalog
potrebno sodelovanje celotne mestne uprave, ki mora delovati usklajeno in težiti k skupnim
ciljem.
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Nadaljnje naloge, začrtane za obdobje 2007-2013
V letu 2006 je bil sprejet nov strateški dokument Strateški razvojni in akcijski trženjski načrt
turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013. Tudi ta strateški dokument opredeljuje
določene naloge, ki se vsebinsko nanašajo na rekreacijsko ponudbo mesta.
Naloga: uresničitev investicijskih projektov v ureditev infrastrukture za razvoj turistične
ponudbe: :
- revitalizacija starega mestnega jedra (med drugim je potrebno: oživiti
Petkovškovo nabrežje ter ostala obrežja Ljubljanice, dopolnilna ponudba in
prilagoditev obratovalnega časa osrednje Ljubljanske tržnice, dodatni gostinski
vrtovi,…)
- Ljubljanica (izgradnja pristanov in pristanišča ob Ljubljanici, projekt
Ljubljanica kot vodna transverzala mesta, ureditev Špice, oživiti dogajanje na
reki)
- ostale predvidene investicije in potrebni projekti (projekt Evropska kulturna
prestolnica 2012, obnova in razvoj infrastrukturnih objektov in njihovo
vključevanje v turistično ponudbo - športni objekti v Tivoliju, skrb za
parkovne površine, prenova Plečnikovega stadiona in izgradnja nove športne
dvorane, izgradnja golf igrišča, prenova Nebotičnika, povezati ponudbo ožjega
mestnega središča z nakupovalno-zabaviščnim centrom BTC, Pot Spominov in
tovarištva pozicionirati kot največji evropski spomenik na prostem ter
vzpostaviti kolesarske poti, ki se bodo navezovale na mednarodne kolesarske
poti, stalna skrb za urejeno okolje).
Investicijski projekti za privlačne infrastrukturne zanimivosti:
- natečaj za zbiranje in nato izbor idej za postavitev turistično privlačnega objekta
v Ljubljani ali bližnji okolici,
- izgradnja muzeja na prostem na Ljubljanskem barju-kolišča,
- izgradnja zabaviščnega parka v bližini mesta.
Uresničitev investicijskih projektov za izboljšanje mobilnosti in dostopnosti:
- zaprtje starega mestnega jedra za promet-oblikovanje brezplačne krožne
avtobusne proge, uvedba cestne železnice ter alternativnih prevoznih sredstev v
središču (ladjice, kočije).
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6.2. NADALJNJE MOŽNOSTI VKLJUČITVE REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI
V TURISTIČNO PONUDBO
V današnjem času si turisti želijo doživljajsko bogatih počitnic in potovanj, kjer bodo tudi
sami čim bolj aktivni. Tega se zavedajo tudi snovalci usmeritev turizma v Ljubljani, saj mesto
počasi uvaja v svojo ponudbo tudi doživljajske aktivnosti. Ravno v okviru doživljajskega
turizma so najboljše možnosti za še večjo vključenost rekreacijskih dejavnosti v turistično
ponudbo. Pri tem predstavlja veliko prednost Ljubljane stik mesta z zelenim zaledjem. Veliko
bo k izboljšanju tako rekreacijskih možnosti kot doživljajskih ugodij prispevala ureditev
obsavskega prostora ter ureditev parka na stiku mesta z Ljubljanskim barjem. V prihodnje bi
lahko v sklop turistične ponudbe vključili tudi Pot spominov in tovarištva, ki združuje
kulturnozgodovinske elemente z rekreacijskimi. V ta namen je potrebno poskrbeti za
dodatno ponudbo in mednarodno povezanost in prepoznavnost POT-i.
ZTL je 2006 izdala predstavitveno brošuro o Poti spomina in tovarištva ter jo na ta način
vključila v turistično ponudbo Ljubljane. Strategija 2007-2013 kot enega izmed projektov
predvideva pozicioniranje Poti Spominov in tovarištva kot največjega evropskega spomenika
na prostem. V svetu so znani primeri, ki se lahko s POT-jo primerjajo na fizični, sporočilni ali
strukturni ravni. Takšne so npr. Red trail v Bostonu, ki fizično sicer obstaja le kot rdeča črta v
tlakovcih in vodi obiskovalca po posameznih točkah iz zgodovine mesta, trasa Berlinskega
zidu, ki ima s POT-jo skupno simbolno raven. Z vidika urejanja pešcem prijaznega mesta je
zanimiv primer iz Kopenhagna, kjer so ulice v središču mesta spremenili v izključno pešaške
cone. Ta primer je zanimiv z vidika navezave središča mesta na POT in navezave s POT-i v
naravno zaledje (Krajnc, Simoneti, Vidic, 2006).
V prihodnje bo potrebno POT nadgraditi tako v smislu programske pestrosti ob POT-i kot
tudi s širitvijo pasu in pešaških potez. S tem bi izboljšali možnost za kakovostno preživljanje
prostega časa meščanov in obiskovalcev mesta na POT-i. Pri tem je potrebno ustrezno
uskladiti interese lokalnih rednih uporabnikov območij z interesom POT-i kot »delom mestne
celote in turistične ponudbe (Krajnc, Simoneti, Vidic, 2006, str. 92).« POT je potrebno
skleniti, da bo prepoznana kot prostor za rekreacijo in prosti čas ter kot kulturni spomenik.
Traso POT-i je potrebno ustrezno urediti (kjer je možno jo je potrebno razširiti, urediti
prehode prek cest, železnic), postaviti dodatne oznake, jo še dodatno opremiti s počivališči,
klopmi in koši za smeti ter jo programsko nadgraditi. Možnost nadgradnje prikazuje spodnja
shema.
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Karta 3: Možnosti za programsko nadgradnjo ob POT-i in za
dopolnitev trase z drevoredom ali pločnikom (1: 100000) (vir:
Krajnc, Simoneti, Vidic, 2006)

predvajanje filmov na prostem, organizirane rekreacijske prireditve.
3- Obstoječi bunker ob železniški progi - Zaradi slabe dostopnosti in prometa ob bunkerju je sem
primerno umestiti skromnejše programske vsebine, kot so manjše razstave, podajanje informacij
o POT-i.
4- Zeleni pas med POT-jo in obvoznico bi bil lahko prostor za ureditev tematskega parka, ki bi v
širšem industrijskem območju ponudil drugačne - družabne vsebine (demonstracijski park hiše
eksperimentov)
5- Obstoječi bunker ob večjem stanovanjskem območju - Manjše razstave, podajanje informacij o
POT-i.
6- Območje vrtičkov - Ureditev vrtičkarskega območja. Rekreacijsko območje. Park za pse.
7- Območje BTC - bajkerski in skejtarski park, akrobatski športi
8- Območje vojašnice - Ureditev vojaškega muzeja. Muzej na prostem z rekonstrukcijo žične
zapore in vojaške nadzorne točke. Lahko tudi ločeno, a v primerni razdalji.
9- Območje ob Ljubljanici pri Fužinskem gradu – Ureditev večjega parkovnega območja v
navezavi na Ljubljanico in na pot ob Ljubljanici ter na program v Fužinskem gradu
10- Območje ob Golovcu med Spodnjo Hrušico in Bizovikom - rekreacijski park ob vznožju hriba,
na kmetijah možnost ponudbe pridelkov ali oddiha v smislu kmetije odprtih vrat. Označi se
izhodiščne točke za peš in kolesarske poti v zaledje.
11- Območje ob Ljubljanici - ureditev poti, ki POT povezuje z mestom in z Barjem. Ker je prostor
ob vodi privatiziran, se uredi javni park na območjih razširitve pasu poti. Program na Špici in
čolnarne ob Ljubljanici se navezujejo na POT. Na Livadi - Mesarica načrtovana ureditev
vrtičkarskega območja - možnost ureditve degustacijskega centra - organizirano vrtičkarstvo preizkušanje vrst in sort povrtnin.
12- Mali Graben, Murgle - Ureditev parka poljavnega značaja, prenova otroškega igrišča. Na
celotnem stiku POT-i z Malim Grabnom se omogoči stik z vodo, uredi dostope in poskrbi za
primerno vzdrževanje obvodnega prostora.

Trasa POT-i
Možnost ureditve pločnika ob cesti
Možnost ureditve drevoreda
Možnost razširitve pasu POT-i
bunker
1- Koseški bajer - obstoječo programsko točko se nadgradi z ureditvijo okolice bajerja, označi se
izhodiščne smeri za peš in kolesarske izlete, uredi se parkiranje na širšem območju. Prostor je
primeren tudi za različne vrste prireditev, v zimski in poletni sezoni.
2- stanovanjsko območje, osnovna šola Koseze – razširitev pasu na zeleno travnato površino ob
POT-i bi lahko v povezavi z bližnjo šolo nudila različne aktivnosti, kot so:

13- Mali graben, Vič - Ureditev vrtičkarskega območja, rekreacijsko območje. Park za pse.
14- Vič - Izhodiščna točka v smeri Barje s potrebno infrastrukturo, vendar v čim manjšem
obsegu. Ščiti se nepozidano stanje s travniki in ostankom močvirskega gozda, gozdna zaplata je
primeren prostor za subtilno ureditev, npr: dvignjene poti ali trim steza.
15- Na Grbi - Kvalitetna točka za razgledišče. Ohrani in izkoristi se razgled. Razgledni stolp v
obstoječi gruči dreves. Varovanje odprtega prostora.
16- Navezava na ilegalno tiskarno - Cesta na Brdo 95. Rekonstrukcija tiskarne
17- Park prijateljstva na travnikih ob Glinščici pri BF. Ureditev ruševin bunkerja v razstavni
prostor z avditorijem (Koželj, 2003, natečajno gradivo, 1984), možnost rekonstrukcije žične
zapore. Prestavitev barikad z Litijske. Na vseh območjih v čim večji možni meri odprti prostor
varovati pred pozidavo.
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Rekreacijske poti v mestu so vezane na zeleni sistem Ljubljane. Štiri programska jedra
zelenega sistema so: Golovec z Grajskim hribom, Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Barje in
Sava, ki so bolj ali manj prepleteni s peš in kolesarskimi potmi. Te poti omogočajo navezavo
tudi na širše zaledje, to je proti Polhograjskemu hribovju, Posavskemu hribovju, od Barja
proti Rakitniški planoti na jugu. Zlasti poti ob Savi in na barju niso najbolj urejene in varne.
Kot posebnost je potrebno izpostaviti rekreacijsko pot ob Ljubljanici, ki je velik, a
neizkoriščen potencial. Urejena pot bi lahko tvorila krožno navezavo na grajski hrib ter
vključevala navezavo središča mesta na barje ter na POT (Krajnc, Simoneti, Vidic, 2006).
Karta 4: Predlog rekreacijskih poti v mestu.

POT

Mestne poti
Poti ob vodi
Gozdne in parkovne poti
Poti v zaledju

Vir: Krajnc, Simoneti, Vidic, 2006.
Med omenjenimi potmi ima POT poseben položaj načrtovane ureditve. POT pomeni rešitev
za vzpostavitev omrežja komunikacij, namenjenih pešcem in kolesarjem, meščanom in
turistom, rekreativcem in športnikom. Na POT naj bi se navezovale zaledne krožne poti in
tako povezale mesto z zaledjem. Rekreacijske poti bi s svojim različnim značajem in
prepoznavnostjo postale izjemna prostočasna in kulturna infrastruktura mesta. Sistem
ljubljanskih poti naj bi spodbujal rekreacijo in postal turistično privlačen. Te poti bi slonele na
obstoječi kakovosti urbane in kulturne krajine, potrebno pa bi jih bilo, podobno kot POT,
dopolniti z ustreznimi programskimi sklopi (Krajnc, Simoneti, Vidic, 2006).
Zelo priljubljena rekreacijska dejavnost postaja v zadnjem času kolesarjenje. Pri povezovanju
rekreacije in športa imajo kolesarske poti eno najpomembnejših vlog. Poleg POT-i bi
kolesarjenje navezali na Ljubljansko barje ter podeželje občine. V ta namen bi lahko
organizirali kolesarski izlet na Ljubljansko barje, kjer bi obiskovalci seznanili z nastankom
barja, biotsko raznovrstnostjo, Ljubljanico kot reko sedmerih imen. Izlet bi lahko kombinirali
z veslanjem na Ljubljanici ali jahanjem na barju. Za ljubitelje gorskega kolesarjenja pa izlet
na ljubljansko podeželje (npr. do Janč), kjer bi poleg uživanja v naravi spoznali še kmečko
življenje in kakšne stare običaje ter uživali v tradicionalnih slovenskih jedeh.

81

Za realizacijo teh izletov pa je potrebno izboljšati prometno infrastrukturo. Prostorska
zasnova kolesarskega prometa med drugim predvideva vzpostavitev in navezavo kolesarskih
poti in stez iz urbanega prostora skozi parkovne sisteme na naravno zaledje mesta.
Navezovale bi se na naravno zaledje Save (od središča mesta proti Tomačevu, čez Savo in
naprej proti Soteškemu hribu), Posavskega hribovja (do Podlipoglava), Ljubljanskega barja
ter Polhograjskega hribovja (proti Vrhovcem in Podutiku). Kolesarske rekreacijske poti
potekajo ob desnem bregu Save od Tacna proti Sneberju, od Sostrega preko Posavskega
hribovja do Janč, od Fužin preko Golovca in bi se pri Rakovi Jelši navezale na kolesarsko pot
proti Barju. Odsek rekreacijske kolesarske poti naj bi potekal od Podutika do Pržana
(Prostorska zasnova, 2002). Kolesarske poti je potrebno ustrezno označiti (smeri, različne
težavnostne stopnje), ob poti urediti počivališča ter točke razgledišča. Poskrbeti je potrebno
tudi za izposojo koles, bodisi v hotelih bodisi v izposojevalnicah po mestu. Omogočiti bi bilo
potrebno tudi izposojo kolesa na enem mestu, vrnitev pa na drugem mestu (npr. v eno smer s
kolesom, nazaj pa z avtobusom).
S takšnimi doživljajskimi in rekreacijskimi programi bi lahko zadržali turiste v mestu dlje
časa. Hkrati bi s programsko nadgraditvijo POT-i ter ureditvijo kolesarskih stez poskrbeli tudi
za rekreacijo Ljubljančanov.
V splošnem bi lahko bile rekreacijske dejavnosti vključene že v turističnih paketih, v še večji
meri bi bilo potrebno povezati ponudnike nastanitvenih zmogljivosti ter rekreacijskih
dejavnosti ter jih prilagoditi različnim ciljnim skupinam turistov. Nastanitveni paket bi lahko
vseboval npr. izlet s kolesom na barje, podeželje ali pa po POT-i, igranje golfa ali tenisa za
poslovneže, rafting na Savi za mlade, …
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7. ZAKLJUČEK
V stresnem in dinamičnem vsakdanu postaja prosti čas vedno bolj pomembna vrednota.
Vedno več prostega časa se nameni turizmu in rekreaciji.
Trendi v turizmu se spreminjajo. Vedno pomembnejši segment turističnega povpraševanja
postaja mestni turizem. Mesta so središča različnih dejavnosti in storitev, imajo različne
znamenitosti, zato so tudi motivi obiska mest raznoliki: poslovni, izobraževalni, sprostitev,
zabava, obisk sorodnikov in prijateljev, ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti, ogledi
različnih prireditev,… Pogosto je razlogov za obisk mest več in se prepletajo med seboj.
Poleg velikih mest postajajo za turiste zanimiva tudi manjša, še ne poznana mesta.
Tudi v Ljubljani turistično povpraševanje v zadnjih letih, zlasti po vstopu v Evropsko unijo,
narašča. Vloga Ljubljane kot glavnega mesta ter upravno-političnega in gospodarskega
središče države je enkratna prednost mesta tudi z vidika turizma. Dolgo časa je bil v Ljubljani
v ospredju poslovni turizem, ki sicer ustvarja višje donose kot nekatere druge oblike turizma,
vendar je usmeritev zgolj v eno obliko turizma slaba. Tega se zavedajo tudi ustvarjalci
strategije nadaljnjega razvoja turizma v Ljubljani. Ljubljana počasi gradi prepoznavno podobo
mestne turistične destinacije v Evropi, ki ne temelji zgolj na poslovnem turizmu, ampak
predstavlja Ljubljano kot majhno, živahno mesto z visoko kakovostjo bivanja. Smernice
nadaljnjega razvoja turizma v Ljubljani bodo tržile Ljubljano v okviru štirih celostnih
turističnih proizvodov: mesto za srečanja, mesto umetnosti in kulture, mesto doživetij ter
mesto za odkrivanje ostale Slovenije. Čeprav ima Ljubljana opredeljene ciljne skupine
turistov pa turistična ponudba v mestu še ni dovolj razčlenjena in prilagojena posameznim
ciljnim skupinam turistov.
Ljubljana je s svojo središčno lego in dobro prometno povezanostjo idealno izhodišče za
odkrivanje ostale Slovenije. V lanskem letu se je kar nekaj turistov odpravilo iz Ljubljane na
izlet po Sloveniji. S trženjem Ljubljane kot mesta za odkrivanje ostale Slovenije pa naj bi bila
v bodoče ta številka še večja. Glavnina izletov je usmerjenih v zahodni del države, medtem ko
je zanimanje turistov za izlete v vzhodno Slovenijo manjše. To je odraz manjše ponudbe in
slabšega trženja vzhodne Slovenije. Večja udeležba turistov na izletih po Sloveniji bi
podaljšala dobo bivanja turistov v Ljubljani.
Poleg večje udeležbe na izletih po Sloveniji predstavlja priložnost tudi večja usmerjenost
turistične ponudbe h doživljajskemu turizmu. Trendi v turizmu med drugim kažejo, da se
veča zanimanje za krajše počitnice, zahteva se večja kakovost, udobje, povečuje se
povpraševanje po ponudbi, ki vključuje animacijske in sprostitvene elemente ter wellnes
programe, narašča zanimanje za aktivne počitnice, v turistična potovanja se vključujejo
kultura, umetnost, zgodovina,… (Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma…, 2006).
Izpostavljajo se skrb za zdravje, varnost, skrb za okolje. Prednost Ljubljane je ravno v njeni
majhnosti, visoki kakovosti bivanja ter navezanosti mesta na naravno zaledje, ki med drugim
predstavlja pomemben prostor za oddih, sprostitev in rekreacijo.
Z višanjem izobrazbene ravni in večjo ozaveščenostjo ljudi o pomenu rekreacije za zdravje
postaja rekreacija pomembna oblika preživljanja prostega časa. Rekreativne dejavnosti so
vedno bolj raznolike, nekatere se odvijajo v naravnem, druge v grajenem okolju. Raznolike
možnosti za rekreacijo, ki so dostopne širšemu krogu ljudi, zvišujejo kakovost bivanja
meščanov, hkrati pa v mesto pritegnejo tudi druge obiskovalce. Kljub raznoliki ponudbi ima
Ljubljana glede na standarde, določene v Nacionalnem programu športa, premalo grajenih
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športnih površin. Poleg tega so mnogi večji objekti v tako slabem stanju, da ne ustrezajo
standardom mednarodnih športnih organizacij ter tako niso primerni za prirejanje tekmovanj
in prireditev. To prestolnici članice Evropske unije nedvomno ni v ponos. Je pa v zadnjih
dveh letih Ljubljana pridobila tri tudi z vidika turizma pomembne športnorekreacijske
objekte: Vodno mesto Atlantis, kopališče Laguna Spa & Fun ter golf igrišče Trnovo.
Za razliko od grajenih športnih površin pa je Ljubljana obdana z zelenimi površinami,
nekatere med njimi segajo v samo središče mesta. Te zelene površine imajo poudarjeno
rekreacijsko funkcijo, pomembno programsko dopolnitev predstavljajo tematske poti.
Obiskanost zelenih površin je pogojena z njihovo dostopnostjo. Tako so obiskovalci
posameznih zelenih površin v največji meri prebivalci bližnjih stanovanjskih naselij, izjema je
Šmarna gora, ki je kljub nekoliko večji oddaljenosti najbolj obiskana izletniška točka
Ljubljančanov. Tako na Šmarni gori kot tudi drugih gozdnih površinah ima množična
obiskanost tudi negativne posledice, kot so poteptana tla in podrast, smeti, pasji iztrebki,… V
bodoče bo potrebno urediti določene poti ter obnoviti trim steze čez Rožnik in Mostec, urediti
počivališča ter postaviti več košev za smeti, predvsem pa je potrebno vplivati na miselnost
ljudi, da bodo bolje varovali okolje. Velik pomen v zelenem sistemu in rekreacijskih
površinah ima Pot spomina in tovarištva, katere glavna vrednota je njena krožna zasnova
okoli mesta. Zato bi bilo potrebno ostale rekreacijske poti navezati nanjo. Na severnem in
južnem delu občine so velike površine, ki imajo poleg prostorske razsežnosti tudi veliko
krajinsko pestrost. Žal sta tako obsavski prostor kot obrobje Ljubljanskega barja neustrezno
urejena in prepuščena prostočasni iniciativi posameznikov. Z ustrezno ureditvijo kolesarskih
in pešpoti, klopmi in koši za smeti ter ustreznimi programskimi dopolnitvami bi lahko ta
prostor še bolj približali Ljubljančanom kot tudi drugim obiskovalcem mesta.
Kot je bilo prikazano v uvodu ima pojem rekreacije raznolik pomen. Upoštevajoč rekreacijo v
širšem smislu lahko rečemo, da sodi rekreacija med glavne dejavnosti turistov v mestu (ogledi
znamenitosti, obiski prireditev, prostočasno nakupovanje, ipd.). V diplomskem delu sem
obravnavala rekreacijo v ožjem smislu, in sicer v smislu športne rekreacije. Ponudba in
možnosti ukvarjanja s športnorekreacijskimi dejavnostmi v Ljubljani je pomembnejša z vidika
kakovosti bivanja kot pa z vidika turizma.
Vendar so z večanjem pomena rekreacije v vsakdanu posameznika rekreacijske aktivnosti
postale pomemben element turistične ponudbe. Ponudniki nastanitvenih storitev imajo v
okviru svojih objektov tudi različne rekreacijske aktivnosti. Tem trendom sledijo tudi
ljubljanski hoteli, saj večina med njimi ponuja določeno obliko rekreacijske dejavnosti,
povezujejo pa se tudi z rekreacijskimi centri izven mesta – kot je smučišče Krvavec. Večje
zanimanje turistov za rekreacijo opažajo tudi na Turistično informacijskem centru v Ljubljani.
Zato so možnosti rekreacije predstavljene tudi v Vodičih po Ljubljani ter na spletnem
turističnem portalu mesta.
Strategije razvoja turizma v Ljubljani so se v določenih nalogah dotaknile tudi področja
rekreacije. Te naloge se navezujejo predvsem na središče mesta - na ureditev Ljubljanice in
njenih nabrežij ter večjo vključenost mestnega parka Tivoli v turistično ponudbo. Malo pa je
poudarka na zelenem zaledju mesta. Ravno navezanost Ljubljane na naravno zaledje še ni
dovolj izkoriščena prednost mesta. To prednost bi lahko mesto v bodoče bolje izkoristilo z
oblikovanjem turističnih proizvodov, ki bi kulturo, umetnost, zgodovino in naravne
znamenitosti povezali z rekreacijskimi dejavnostmi. S tem bi povečali tudi doživljajsko
vrednost ogledov. Ti bi se lahko navezovali na legende in zgodbe o mestu. Poleg
Ljubljanskega barja, ki ima izjemno krajinsko in biotsko vrednost, bi lahko v turistične
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programe v večji meri vključili tudi ljubljansko podeželje ter POT, ki ima poleg rekreacijske
funkcije za mesto tudi zgodovinski pomen. Pogoj za večjo vključenost rekreacijskih
dejavnosti v turističnih ogledih navedenih območij je predvsem urejena infrastruktura, kot so
urejene kolesarske in pešpoti, ustrezne oznake poti, počivališča ter programske dopolnitve. S
tem bi tudi izboljšali rekreacijske možnosti za meščane. Pri tem je potrebno dati velik
poudarek ohranjanju narave in krajinskih značilnosti ter k sodelovanju pritegniti lokalna
turistična društva. Ureditev izpostavljenih območij z ustrezno rekreacijsko infrastrukturo je v
večji meri vključena v Prostorsko zasnovo MOL, ki predstavlja temeljni dokument ureditve
prostora. Kdaj in v kolikšni meri bodo zastavljene naloge realizirane je odvisno od finančnih
sredstev in zavzetosti mestne oblasti.
8. SUMMARY
In a stressful and dynamic everyday life leisure is becoming a more and more important
value. More and more free time is dedicated to tourism and recreation.
The trends in tourism are changing. City tourism is becoming an increasingly important
segment in the tourist demand. Cities are the centres of different activities and services and
have different sights. This is why the motives for visiting cities are so diverse: business,
education, relaxation, entertainment, visiting relatives and friends, sightseeing, seeing
performances etc. Often, there are several reasons for visiting a city and those reasons are
interconnected. Not only big cities, but smaller, still unknown cities are also becoming
interesting for tourists.
In Ljubljana, the tourist demand is increasing, especially since Slovenia’s accession to the
EU. Ljubljana as the capital and an administrative, political, and economic centre of Slovenia
has an advantage also in regards to tourism. For a long time, business tourism has been in the
forefront. Such tourism creates higher profits, but being directed towards a single form of
tourism is not good. The creators of the strategy for the further development of tourism in
Ljubljana have realized that. Ljubljana is becoming a well-known city tourism destination in
Europe. The image is not only based on business tourism, it also presents Ljubljana as a small,
lively city with high quality of life. The guidelines for the further development of tourism in
Ljubljana suggest promoting Ljubljana within four major tourist products: as a city for
meetings, a city of art and culture, a city of experience, and as a city for discovering the rest
of Slovenia. Although Ljubljana has defined target groups, the offer of the city is not
segmented enough nor enough adjusted to particular tourist target groups.
Ljubljana, with its central position and good traffic connections, is an ideal starting point for
discovering other parts of Slovenia. Most of the excursions are oriented towards the western
part of the country, while tourists are less interested in excursions to the eastern Slovenia.
That is a result of a smaller offer in eastern Slovenia and less efficient marketing. A larger
participation of tourists in excursions around Slovenia would extend the length of their stay in
Ljubljana.
Another opportunity is also the orientation of the tourist offer towards experiential tourism.
Trends in tourism show an increased interest in short vacations and bigger demands for
quality, comfort, for offers that include animation and relaxation elements, wellness
programs, and active vacations. Tourist journeys more and more often also include culture,
art, history etc. The concern for health, security, and environment is being emphasized. The
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main advantage of Ljubljana is in its smallness, high quality of life, and the attachment to its
natural hinterland which presents an important space for leisure, relaxation, and recreation.
With a higher level of education and a higher awareness of people of the significance of
recreation for health, recreation is becoming an important form of a free time activity.
Recreational activities are becoming more and more diverse, some take place in natural,
others in built environments. Different forms of recreation which are accessible to a wide
range of people increase the quality of life for the citizens, and at the same time they attract
other visitors. Despite the wide range of offers, Ljubljana does not come up to the standards
for built sport facilities as defined in the National programme of sport. Furthermore, a lot of
the sport infrastructure does not come up to the standards defined by the international sports
organizations because of their bad condition and are therefore not suitable for organizing
competitions and events. This is not something the capital of one of the EU members could be
proud of. However, in the last two years, Ljubljana has acquired three sports and recreational
structures which are important also from the point of view of tourism: Water city Atlantis,
Laguna Spa & Fun, and the golf course Trnovo.
In contrast to built sport facilities, Ljubljana is surrounded with green areas, some of which
extend all the way to the city centre. These green areas have an emphasized recreational
function. Visiting these areas depends on their accessibility. Some of the green areas are
mostly visited by the residents from the near neighbourhoods. An exception is the Šmarna
gora hill which is the most visited excursion spot by the Ljubljana residents. Mass visits at
green areas also have negative consequences, such as trampled grass and undergrowth,
garbage, dogs' excrements etc. In the green system and recreational areas the Path of
Remembrance and Comradeship has an especially important role because of its circular
design. At the northern and southern part of the municipality there are big areas with a variety
of landscapes. Unfortunately, the river banks and spaces along the Sava River and the edge of
the Ljubljana Marshes are inappropriately arranged and left to the initiatives of individuals.
With an appropriate arrangement of footpaths and cycle tracks, benches, wastebaskets, and a
suitable program completion, those areas could be brought closer to the citizens of Ljubljana
and city visitors.
As it was explained in the preface, the word recreation has a heterogeneous meaning. When
speaking of recreation in a wider sense, we can say that recreation is one of the main activities
of the tourists in the city (sightseeing, visiting entertainment, leisure shopping etc.). In the
B.A. paper I have dealt with recreation in its narrow sense, i.e. in the sense of sports
recreation. The offers and possibilities for sports recreation in Ljubljana are more important
for the quality of life than from the point of view of tourism. However, with recreation
gaining importance in the everyday life of an individual, recreational activities are becoming
an important element of the tourist offers. The providers of accommodation also offer
different recreational activities within their buildings. The hotels in Ljubljana also follow such
trends, most of them offer certain kinds of recreational activities, and they also connect with
recreational centres outside the city – like the ski centre Krvavec. A bigger interest of the
tourists in recreational activities was also noted at the Tourist information centre in Ljubljana.
That is why the possibilities for recreation are presented in guidebooks to Ljubljana and at the
tourist information portal of the city on the internet.
The strategy for the further development of tourism in Ljubljana in certain sections also
includes the field of recreation. These sections mostly refer to the city centre – the regulation
of the Ljubljanica River and its river banks and a bigger inclusion of the city park Tivoli in
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the tourist offer. Little emphasis is put on the green hinterland of the city. This attachment of
the city to its natural hinterland is not used enough for the advantage of the city. The city
could take advantage of this positive feature in the future by forming tourist products which
would connect culture, art, history, and natural sights with recreational activities. That would
contribute to the experiential value of sightseeing which could also be connected with the
legends and stories about the city. Besides the Ljubljana Marshes which have an exceptional
landscape and biotic value, the tourist programs could include also the countryside of
Ljubljana and POT (Path of Remembrance and Comradeship) which is not important only
recreationally but also historically. The main condition for a bigger inclusion of recreational
activities in the sightseeing of the afore mentioned areas is an arranged infrastructure, such as
cycle tracks, pathways, signposts, resting places, and program completions. That would also
improve recreational possibilities for the citizens. Great stress should be laid on the
preservation of nature and landscape characteristics, and the cooperation of the local tourist
associations should be invited. The arrangement of the mentioned areas with a suitable
recreational infrastructure is included in The Spatial Plan of the Municipality of Ljubljana.
When and to how big extent the set tasks will be realized depends on the financial resources
and the resolve of the city government.
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