
DNEVI SLOVENSKEGA TURIZMA 2017 
Kranjska Gora, 17. - 19. oktober 2017

SLOVENIJA ZA 5–ZVEZDIČNA DOŽIVETJA
Dogodek DST je organiziran v skladu s strateško usmeritvijo krepitve povezovanja pri razvoju in trženju 
slovenskega turizma z vsemi večjimi partnerskimi institucijami s področja turizma v Sloveniji: Ministrstvo za 
gospodarski razvoji in tehnologijo, Slovenska turistična organizacija, Turistična zveza Slovenije, Turistično 
gostinska zbornica Slovenije, Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Zbornica 
gorskih centrov – GZS, Združenje turističnih agencij Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Zavod 
Kongresno turistični urad, Društvo turističnih novinarjev Slovenije, Pohodništvo in kolesarjenje GIZ in druge. 
V okviru DST so bodo zvrstili pomembni dogodki kot so: Plenarno zasedanje DST s podelitvijo najvišjih priznanj 
v turizmu, 64. Gostinsko turistični zbor, prireditev Moja dežela - lepa in gostoljubna, 20. Slovenski turistični 
forum in prvi vseslovenski turistični hackathon.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 pred slovenski turizem postavlja 
pomembne izzive: kako zagotoviti, da bomo poleg dobrih rezultatov z vidika števila prihodov in 
prenočitev tujih turistov v Sloveniji beležili tudi bistveno višje prilive iz naslova izvoza potovanj 
in kaj moramo za to storiti na področju turističnih produktov v skladu z vizijo slovenskega turizma, 
kot globalne zelene butične destinacije za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna 
doživetja, notranji mir in osebne koristi. 

Slovenija je destinacija za 5–zvezdična doživetja. Pričakovanja tujih obiskovalcev so bila v preteklosti 
dosežena in presežena. Vzporedno s pozicioniranjem Slovenije kot Zelene.Aktivne.Zdrave destinacije 
in številnimi prejetimi nagradami, pa rastejo tudi pričakovanja gostov. Obenem pa rast prihodov 
in prenočitev tujih turistov zadnja leta merimo v dvomestnih številkah, kar predstavlja pritisk na 
zagotavljanje kakovosti in personalizirane izkušnje posameznika. 

Na okrogli mizi, se bomo osredotočili na vse ključne elemente za preskok k višji dodani vrednosti 
in boljši izkušnji gosta. Na 20. Slovenskem turističnem forumu bodo predstavljeni navdihujoči 
primeri oblikovanja inovativnih turističnih produktov za zahtevnega gosta, podani bodo primeri 
dobrih praks tistih, ki so bili drzni in so uspeli. Izvedeti želimo vse: kdaj, zakaj, kako, s kom, itd. 
Da je do dobre ideje mogoče priti v izjemno kratkem času, bo dokazal prvi vseslovenski turistični 
hackathon »Slovenija za 5–zvezdična doživetja«, ki bo potekal vzporedno  s plenarnim in 
forumskim delom DST.
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Program DST 

 

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

20.00 – 21.00

21.00 – 22.00

Moja dežela -
lepa in gostoljubna

Srečanje 
turističnih

društev

Upravni odbor
TGZS

Pozdrav prireditvi GTZ

Torek, 17. 10. 2017

64.

64.

Zaključek GTZ

HACKATHON: 
Slovenija za 
5–zvezdična 

doživetja

64.Plenarno 
zasedanje 

DST

Svečana 
prireditev 
s podelitvijo 

priznanj

Sreda, 18. 10. 2017 Četrtek, 19. 10. 2017

HACKATHON: 
Slovenija za 
5–zvezdična 

doživetja

Uporabna 
znanja

20. Slovenski
turistični

forum

Novinarska 
konferenca

Skupščina 
TNS 9.30-11.30

Upravni odbor 
ZTAS

10.00-12.00
Skupščina 

SSNZ

Upravni 
odbor 

Sek. gost. pri 
OZS

SREDA, 18. OKTOBER 2017 

PLENARNO ZASEDANJE (Paviljon DST, Nordijski center Planica)

09.00 – 10.00 Uradni ogled 64. GTZ Slovenije (Recepcija Hotela Kompas, Kranjska Gora)

11.00 – 12.00 Novinarska konferenca (Dvorana Čaplja, Nordijski center Planica)

12.00 – 13.00 Registracija udeležencev (Osrednji objekt, Nordijski center Planica)

13.00 – 13.40 

Ukrepi države za 5-zvezdična doživetja – Slovenija 2021

• Uvodni pozdrav 
 Janez Hrovat, župan občine Kranjska Gora
• Ukrepi za novo strateško obdobje 2017-2021 
 Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
• Trženje 5–zvezdičnih doživetij Slovenije 2018/2019
 mag. Maja Pak, direktorica, Slovenska turistična organizacija
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17.00 – 19.30 Odmor / Udeležba na zaključku 64. GTZ Slovenije / Uporabna znanja /  
Ogled skakalnic Nordijskega centra Planica

13.40 – 14.10

Osrednji govornik: dr. Nenad Filipović
IEDC – Poslovna šola Bled
Tektonski premiki v globalnem poslovnem okolju
Mednarodno uveljavljeni predavatelj in svetovalec, ki se med drugim ukvarja s 
prenovo poslovnih modelov v številnih panogah, bo govoril o načinih doseganja 
višje dodane vrednosti. Uvidi, ki nam jih ponuja analiza tektonskih premikov v 
globalnem poslovnem okolju nam lahko pomagajo do jasnejših odgovorov o nujnih 
ukrepih na ravni posameznega turističnega podjetja ter panoge v celoti.

14.45 – 15.15   

16.45 - 17.00  

14.25 – 14.45

15.15 - 16.45

Odmor

Podpis deklaracije o partnerstvu za trajnostno rast slovenskega turizma

dr. Dejan Verčič, predstojnik oddelka za komunikologijo na Fakulteti za družbene 
vede v Ljubljani in partner ter direktor za znanje v družbi Stratkom
X, Y, Z: Turizem v času hipermoderne
Hipermoderni čas označujejo vse večja hitrost družbenih sprememb in prilagoditev, vse 
večja obsedenost s sebstvom in sebki ter skoraj vseobsežno potrošništvo. Komuniciranje je 
globalno, hipno in hkratno, vse bolj mnogih z mnogimi, ki počivajo, uživajo in doživljajo 
sebe ter svet na najrazličnejše možne načine in so v stalnem gibanju. Kje in kako jih lahko 
lovimo?

Okrogla miza: »Cilj je jasen: 3,7 milijarde EUR. Kako uresničiti preskok k višji 
dodani vrednosti in boljši izkušnji gosta?«
Na okrogli mizi, se bomo pod taktirko moderatorke Elen Batista Štader, osredotočili na vse 
ključne elemente za preskok k višji dodani vrednosti in boljši izkušnji gosta. Inovativni, 
butični turistični produkti, zadovoljni zaposleni v gostinstvu in turizmu ter primerno 
upravljanje turističnih tokov, predstavljajo potrebne točke preboja. S strokovnjaki teh 
področij ter predstavniki države, bomo naslovili vse pereče problematike, ki pa so poleg 
investicij v infrastrukturo, ključne za dosego ambicioznega cilja 3,7 milijard eur prilivov iz 
izvoza potovanj.

• Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS
• Mattej Valenčič, direktor Luxury Slovenia
• dr. Nenad Filipović, IEDC – Poslovna šola Bled
• mag. Petra Stušek, direktorica, Turizem Ljubljana
• Miloš Cerović, generalni direktor, Hotel Intercontinental 5*, Ljubljana
• Andrej Prebil, predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije
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17.30 – 18.10

Register nastanitvenih obratov – poenostavitev poročanja, Zdenka Kajdiž, 
AJPES, vodja strokovne skupine za vzpostavitev Registra nastanitvenih obratov in 
poročanje v turizmu

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno 
aplikacijo eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za 
namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične 
takse ter za statistične namene. Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega 
portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) 
in občinam.

18.10 – 18.40

18.40 – 19.00

18.00-19.00

Operativni načrt trženja kulturnega turizma (ONKULT) 2018-2020, 
Neja Petek, direktorica NEA CULPA, Agencija za razvoj in komuniciranje v turizmu

It’s SLOVENIA CULTURE time – bodite pripravljeni na nosilno tematiko 
slovenskega turizma! 
Kultura bo nosilna tematika slovenskega turizma 2018-2019. Na STO, smo v sodelovanju 
s specialisti za kulturni turizem iz agencije Nea Culpa in s strokovno delovno skupino, 
pripravili Operativni načrt trženja kulturnega turizma Slovenije 2018-2020 (ONKULT 
2018-2020), ki vam bo v veliko pomoč pri vključitvi kulturne ponudbe v turistične 
produkte in pri trženju kulturnih privlačnosti Slovenije v skladu z makro destinacijami in 
personami slovenskega turizma.

Segmentacija - 12 PERSON slovenskega turizma,  
Barbara Zmrzlikar, vodja raziskav, STO

Spoznajte persone slovenskega turizma in izberite tiste, ki jih boste sami 
nagovarjali!

Danes se je potrebno osredotočiti na primarne motive gostov za prihod na destinacijo in 
temu primerno oblikovati turistične produkte za 5-zvezdična doživetja.

STO je v procesu identifikacije ciljnih skupin slovenskega turizma opredelila 12 person, 
ki se medsebojno razlikujejo po svojem odnosu do preživljanja prostega časa, motivih in 
pričakovanjih, ki jih vodijo pri obisku posamezne destinacije, višini izdatkov, nakupnih 
navadah idr. Poznavanje person omogoča ciljno trženje, kar je v dobi vsebinskega 
digitalnega marketinga nujno.

Ogled skakalnic Nordijskega centra Planica
Spodnja postaja sedežnice pri dvorani Čaplja.
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UPORABNA ZNANJA  
(praktične vsebine, ki bodo pomembne za poslovanje v prihodnosti)  
Dvorana Čaplja, Nordijski center Planica



Program DST Program DST 

19.30 – 22.00

SVEČANA PRIREDITEV S PODELITVIJO PRIZNANJ IN 
POGOSTITVIJO »OKUSITE SLOVENIJO« - ALPSKA SLOVENIJA 
Paviljon DST, Nordijski center Planica

 Podelili bomo sledeča priznanja: 

• Priznanje za izjemen prispevek k razvoju slovenskega turizma  (TGZ)

• Priznanje za življenjsko delo v gostinstvu in promocijo kulinarike v Zasavju  
 (Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS)

• Priznanje za izjemen prispevek pri razvoju turistične društvene   
 organizacije (TZS)

• Sejalec 2017 (STO)

• Kristalni Triglav 2017 (Društvo turističnih novinarjev Slovenije)

• Kristalni Triglav za osebnost 2017, ki je v letu 2017 prispevala največ k 
 turistični prepoznavnosti Slovenije v svetu (organizatorke DST)

• Ambasador slovenskega turizma 2017 (MGRT)

 Prireditev bo posneta s strani RTV Slovenija.
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RAVEN OBLAČENJA:  
POSLOVNO OBLAČILO/BUSINESS STANDARD
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 09.30 – 10.00
Mark Turrell, strateg, svetovalec, World Economic Forum Young Global Leader 
(Berlin, London)
Kako s pametnimi potezami omogočiti hitro rast na področju inovativnih turis-
tičnih produktov 

10.00 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 12.30

Moderiran pogovor z ustvarjalci novih zgodb 
Saša Arsenović, Mariborske zgodbe (Maribor Friendly Home)
Nataša Potočnik, Enigmarium Escape rooms
Eva Kelih & Bogdan Capuder, Garden Village Bled
Goran Kavs, Zipline Bovec Učja

Kreativno občinstvo
Moderator: Matej Golob, CorpoHub

Odmor za kosilo

OD IDEJE DO NEVERJETNEGA 

ČETRTEK, 19. OKTOBER 2017

08.30 – 09.00 Registracija udeležencev 
Osrednji objekt, Nordijski center Planica

20. SLOVENSKI TURISTIČNI FORUM  
Paviljon DST, Nordijski center Planica

09.00 – 09.05

09.05 – 09.25

Uvodni pozdrav in nagovor: 
mag. Maja Pak, direktorica, Slovenska turistična organizacija
Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo

Siniša Topalović, Horwath HTL, Managing Partner
Konkurenčni položaj turističnega sektorja v Sloveniji v primerjavi z Avstrijo 
in Hrvaško – stanje slovenskega turizma skozi ključne kazalnike poslovanja in 
prostor za rast.
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12.30-13.00
Niko Slavnić, PhD – podjetnik, poslovni angel, investitor
(InYourPocket & The Slovenia)
Najboljše prakse, inovacije in trendi na področju kulturnega turizma

13.00 - 14.00

14.00 - 14.30

Moderiran pogovor s priznanimi gosti 
Morena Milevoj, Istria Inspirit, IRTA d.o.o. 
mag. Gojko Zupan, Ministrstvo za kulturo RS, Direktorat za kulturno dediščino
Neja Petek, direktorica NEA CULPA, Agencija za razvoj in komuniciranje v turizmu
Igor Jurišič, Popotniško združenje Slovenije
Moderator: Matej Golob, CorpoHub

Odmor

KULTURIZEM

14.30 – 14.50

14.50 – 15.20

15.20 – 16.30

Uvod: Daniela Bervar Kotolenko, MBA, CorpoHub
Kreiranje inovativnih turističnih produktov na hackathonu

Pitchi (predstavitev) zmagovalnih hackathon skupin in idej pred občinstvom  
(4 zmagovalne ekipe)

Povzetek kreiranja inovativnih turističnih produktov – moderiran pogovor s 
člani hackathon žirije in oblikovanje zaključkov 20. Slovenskega turističnega 
foruma
Moderator: Matej Golob, MBA, CorpoHub

KAJ POVZROČI (TURISTIČNI) HACKATHON? 
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SREDA, 18. IN ČETRTEK, 19. OKTOBER 2017 
KRANJSKA GORA, HOTEL KOMPAS , večnamenska kongresna dvorana

Turistični hackathon
Gre za inovativno tekmovanje oziroma dvodnevni maraton, na katerem 
udeleženci, razporejeni v manjše skupine, rešujejo poslovne izzive, ki jih pozneje 
poskušajo implementirati v svoje poslovno okolje. V okviru DST bo izziv ekip, ki 
bodo sestavljene iz predstavnikov štirih makro destinacij – Alpske, Mediteranske, 
Termalne Panonske Slovenije ter Osrednje Slovenije & Ljubljane – oblikovati 
inovativne turistične rešitve oziroma produkte z višjo dodano vrednostjo.18.10. od 

9.00 - 19.10. do 
16.30



Kranjska Gora 2017 | Prireditveni prostori

Legenda:
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Paviljon DST

Osrednji objekt NC

Sedežnica
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Hotel Dom Planica

Gostilna Kavka

Dvorana Čaplja

Osrednji objekt NC

NORDIJSKI CENTER PLANICA

Letna skupščina društva TNS

Novinarska konferenca

Plenarno zasedanje DST
Svečana prireditev s podelitvijo 
priznanj

Uporabna znanja

20. slovenski turistični forum
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PRIREDITVENI PROSTORI DST 2017
Letošnji Dnevi slovenskega turizma se bodo odvijali v Kranjski Gori in tudi v Nordijskem centru Planica.  

Za vse udeležence je na voljo prevoz med obema lokacijama. 




