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I.
Trendi & izzivi



Veča se delež

starejših,

povpraševanje
po dobrem počutju,

zdravju…



po počitnicah,

povezanih z naravo.



IZZIVI:
- povečanje PRIHODKOV v turizmu;
- učinkovitejše TRŽENJE na tujih trgih;

- oblikovanje INOVATIVNIH produktov 
visoke dodane vrednosti, ki temeljijo 
na TRAJNOSTNEM turizmu;

- podaljšanje povprečne DOBE 
BIVANJA turistov.



II.
Usmeritve

2016/2017



Vsebinski digitalni marketing  
= nov portal, digitalne kampanje, integrirane z 

družbenimi mediji, multimedijo, iskalni 
marketing, vrhunska vsebina.

1.



Krepitev znamke

I FEEL SLOVENIA Zelena.Aktivna.Zdrava.

2.



Osredotočenje na BLIŽNJE ključne trge (6); 

razvoj novih trgov (Turčija, ZAE).

3.



Pospeševanje inovativnih produktov, ki 

temeljijo na trajnostnem turizmu.

4.



Večje vključevanje gospodarstva v 
pripravo in izvedbo programa trženja.

5.



III.
ZGODBA

SLOVENSKEGA 

TURIZMA



I FEEL 

SLOVENIA

Green. Active. Healthy.



Izjemna raznolikost
med Alpami, Sredozemljem,

Krasom in Panonsko nižino.



Slovenija, 

zelena, aktivna in zdrava 
ter raznolika 

butična destinacija 
na stičišču med 

Alpami, Sredozemljem in Panonsko nižino,  

ima turistične produkte, 
ki presegajo pričakovanja turistov, 

ki iščejo aktivnosti

v neokrnjeni naravi, skrbijo za svoje  

dobro počutje in ohranjanje zdravja ter

cenijo lokalni karakter destinacije in 
trajnostni vidik razvoja turizma.



PRODUKTI



Aktivne 

počitnice
Doživetja v 

naravi
Zdravje in 

dobro počutje

Gastronomija
Mesta in 

kultura
Poslovni 

turizem

Nišni produkti (Križarjenje, igralništvo, poroke itd)



IV.
Ključne vsebine

STO

1.Vsebinski 
digitalni 

marketing (b2c)

2.Poslovno 
komuniciranje 

(b2b)

3.Raziskave in 
razvoj



• Nov PORTAL v 2016/2017

• Kreativne inovativne  digitalne kampanje (z 

integriranim komuniciranjem na družabnih medijih 
in PR)

• Oblikovanje vrhunskih vsebin (video/foto zgodb), ki 

podpirajo krovno zgodbo I FEEL SLOVENIA

• Vključevanje ambasadorjev (športniki itd), 

gospodarske diplomacije itd

• Oblikovanje/upravljanje odlične baze CRM

1.VSEBINSKI DIGITALNI
MARKETING (VDM)



• Izvedba poslovnih borz v tujini (6) in v 

Sloveniji (SIW, SPACE, CONVENTA, NATOUR) in 

splošnih sejmov (29).

• Izvedba delavnic in študijskih potovanj  za 
organizatorje potovanj in novinarje.

• Izvajanje drugih predstavitev (delegacije, 
dogodki in predstavitve ob posebnih priložnostih, 
gospodarska diplomacija itd).

• Spodbujanje letalskih povezav.

2.POSLOVNO KOMUNICIRANJE, 
DOGODKI



3.RAZISKAVE IN RAZVOJ (R&R)

• ANALIZE TRGOV IN RAZISKAVE 
(Analiza tujih turistov v Sloveniji/triletna 

anketa SURS, profili trgov, TVŠ, mesečne 

analize podatkov itd)

• INOVATIVNOST: Sejalec, Snovalec, 

BTPS

• STROKOVNI DOGODKI: DST, BSF

(2016: turistični panel z UNWTO)

• EVOPSKI PROJEKTI (EK): EDEN

• ZELENA SHEMA     SLOVENSKEGA                                        

TURIZMA



V.
USMERITVE 

ZELENEGA TURIZMA



60% površine prekriva gozd. 36% 
površine je vključene v omrežje 
Natura 2000. 4 x več vode na 
prebivalca kot EU povprečje.

ZGODBA O LOVENSKI ZELENI je 
vpeta v
znamko I FEEL SLOVENIA.

OBLJUBO ZNAMKE bomo uresničili 

z razvojem zelenega turizma.

Strateške usmeritve zelenega 

turizma   Radenci, 2009

1.

2. SLOVENIJA 

3. SLOVENIJA 

ZELENO

KLJUČNA KONKURENČNA 
PREDNOST SLOVENIJE 
(WEF, 2013)

REPOZICIONIRANJE 

SLOVENSKEGA TURIZMA

Oblikovanje ZELENE SHEME



Razvojni ukrepi

1.Raziskave zelenega oz. trajnostnega turizma, 

povezovanje s stroko (od 2007)

2.Slovenski turistični forumi na temo zelenega 

turizma (Radenci 2009, Dolenjske Toplice 2010)

3.Strateške usmeritve razvoja zelenega turizma 

(2009)



• Priročnik za hotele za uvajanje 
trajnostnih poslovnih modelov

• Delavnice in konference

• Zeleni projekti

• EDEN, SlowTourism, drugi 
evropski projekti

• Egozero, GreenLight-WorldFlight

• Okoljski znaki

• 2014/2015 ZELENA SHEMA

Spodbujanje podjetij in 
destinacij k uvajanju 
trajnostnih modelov



Solčavsko

Dolina Soče

Reka Kolpa

Idrija

Laško

EDEN destinacije



VI.

ZELENA SHEMA

SLOVENSKEGA 
TURIZMA



Slovenia Green

ORODJE
za CERTIFICIRANJE 

in hitrejši RAZVOJ 

destinacij in 

ponudnikov na 
področju 

TRAJNOSTNEGA 

TURIZMA

Omogoča KREPITEV 

ZNAMKE
I FEEL sLOVEnia

in realizacijo 

OBLJUBE preko 
razvoja in ponudbe 

produktov višje 
dodane vrednosti, 

zasnovanih na 
trajnostnih 
principih.



Slovenia Green

NAMEN
oblikovati shemo, ki 

bo predstavljala 

praktično, 
učinkovito in 

preprosto orodje za 

implementacijo 
trajnostnih 

poslovnih modelov 

na ravni destinacij in 

ponudnikov.

CILJ
pospešiti 

uvajanje 
trajnostnih 

poslovnih 

modelov v 
prakso.



Destinacija: 

ODPRT

Povzetek treh scenarijev, ki smo 

jih predstavili

ODPRT 

SCENARIJ 

(SHEMA)

1.

POLODPRT 

SCENARIJ 
(SHEMA)

ZAPRT 

SCENARIJ 
(SHEMA)

2. 3.

• Temelji na principu 

partnerstva v ”Zeleni 

shemi slovenskega 

turizma” – SLOVENIA 

GREEN Partner).

• Sistem ponudi okvir 

za pospeševanje in 

večjo prepoznavnost 

prizadevanj na 

področju trajnostnega 

turizma v Sloveniji.

• Na ravni destinacij 

(ocena po orodju, ki 

temelji na globalnih 

GSTC kriterijih) - znak 

SLOVENIA GREEN.

• Raven ponudnikov 

pušča odprto, kjer 

podeljuje znak 

SLOVENIA GREEN 

tistim, ki imajo 

okoljske znake.

Ponudniki:

ODPRT

Destinacija: 

ZAPRT 
(certificiranje)

Ponudniki:

ODPRT

Destinacija: 

ZAPRT 
(certificiranje)

Ponudniki: 

ZAPRT 
(certificiranje)

• Najbolj celosten, 

vzpostavlja 

certificiranje na ravni 

destinacij in 

ponudnikov.

• Omogoča fazno 

izvedbo: prva faza 

polodprt sistem – zgolj 

certificiranje za 

destinacije, v roku 2 do 3 

let pa se razvije za 

ponudnike.

Ni certificiranja, zgolj okvir za 

ovrednotenje obstoječih 
prizadevanj

Certificiranje zgolj za 

destinacije, na ravni 
ponudnikov poveže obstoječe 

okoljske znake.

Na obeh ravneh vzpostavlja 
certificiranje z nacionalno 

shemo.



ZSST za 

DESTINACIJE

SLOVENIA GREEN 
ACCOMMODATION/
TOURIST AGENCY

SLOVENIA GREEN 
DESTINATION

ZSST za 

PONUDNIKE

Temelji za oblikovanje 

ZSST

N
acio

n
aln

i karakter



KORAKI

1. Oblikovanje končne ZELENE SHEME 
SLOVENSKEGA TURIZMA (april/maj 2015)

2. Testiranje in vstop prvih destinacij in 

nastanitev v shemo - POZIV (junij 2015)

3. Priprava znaka (september 2015)

4. Promocija sheme in destinacij/nastanitev (od 

2015 dalje)

5. Izobraževanje (delavnice, posveti, konference, 
STO& Goodplace)



• Vloga destinacije/ponudnika 
na STO (upravljalec sheme)

• Izpolnitev obrazcev 
(PRIROČNIK na 
www.slovenia.info)

• Podpis zelene politike

• Delavnice, pomoč v procesu 
(STO/GoodPlace)

• Evalvacija s strani tujega 
partnerja GREEN 
DESTINATION

• Zaključno poročilo in 
VLOGA na STO in

• Prejem certifikata in 
priznanja

Pogoji za vstop

http://www.slovenia.info/


Arhitektura znaka

1. SLOVENIA GREEN Destination

• ZLAT

• SREBRN

• BRONAST

2. SLOVENIA GREEN Accomodation

• Hoteli, kampi, kmetije in drugi nast. obrati

3. SLOVENIA GREEN Partner

Veljavnost: 2 leti



Certifikati



Prvi certificirani prejemniki priznaj 
2015

Destinacija
LJUBLJANA

Ponudniki
Thermana Park Laško

Terme Snovik
Turistična kmetija Urška

Kamp Koren Kobarid
Posestvo Trnulja

Apartmaji Ortenia



Prvi certificirani prejemniki priznaj 
2015



Promocija



Ljubljana – Zelena

prestolnica Evrope 2016



• Nov portal 
www.slovenia.info (5 mio 
obiska), digitalne kampanje, 
družabna omrežja

• KATALOG ZELENIH 
PONUDNIKOV (januar 2015)

• Sejmi & borze

• Podelitive priznanj 1x letno

• Odnosi z javnostmi

• Študijska potovanja za 
novinarje, agente itd

Promocija zelenih 
destinacij/ponudnikov

http://www.slovenia.info/


Hvala za 
pozornost.


