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INOVATIVNO JE DRUGAČNO 

  

»Včasih razmišljaš, da ljudje, ki so bogatejši od tebe, živijo 
boljše kot ti. Ker posedujejo veliko denarja, imajo tudi boljše, 
lepše in večje stvari kot ti. Ampak dejansko to ne drži. Tudi 
bogati pijejo enako Coca-Colo, jedo enake Hot doge, oblačijo 
se v enake obleke ter gledajo enake filme na televiziji kot ti. 
Kajti vse to je tako ameriško« (Andy Warhol) 
 
Poplava »ameriških« podob in idealov ubije v posamezniku moč 
razlikovanja in ga vodi v enoumje. Proti temu klišejskem 
obnašanju nihče ne ukrepa in vsi pristajajo nanj, saj je tako 
splošno in normalno.  
 



 



 

- Dejstvo je, da danes besedna zveza “običajno poslovanje” dejansko 
pomeni “globok potop v inovativnost”. Normalno je inovativno, 
običajno je drugače. 
 

- Vračamo se nazaj – enostavno je pravilno; 
 

- Za inovativno delovanja je potrebna strategija, ki vključuje cilje, načine 
in orodja,  

 Potrebno je uvesti inovativnost v procese, ki rezultirajo nove oblike 
poslovanja in rasti,  

 Organiziranost in strukture, ki omogočajo gojenje inovativnih idej – 
varne hiše za ideje. 

 
- Zgodovina bo obdobje 2005 – 2010 poznala potem, da se  je 

inovativnost premaknila iz obrobja poslovnih sistemov v glavni poslovni 
tok (Scott Anthony) 
 

 
 
 



 



KOLUMBOVO JAJCE 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Columbus_Breaking_the_Egg'_(Christopher_Columbus)_by_William_Hogarth.jpg




• Turizem je promocija….. 
 

• Naravne lepote in dediščina nas uvršča med turistične občine…. 
 

• Intenzivno smo se posvetili razvoju turizma  - postavili smo nove panoramske table, 
označili kolesarske poti in izdali promocijsko zloženko…. 
 

• Občina je odprla nov TIC in s tem postala turistično razvita občina…. 
• Zakaj ne uporabljamo slogana Slovenija Moja dežela, ker nam je vsem tako všeč…. 

 
• Za razvoj turizma moramo prvo odpreti vsaj en hotel v občini….. 

 
• Razvojni dokumenti s področja turizma so Strategija in analiza stanja….. 

 
• Turizem postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga…. 

 
• Naravne danosti Slovenije ponujajo odlične možnosti za razvoj zdraviliškega 

turizma.... 
 

• Kljub prisotnosti Turističnega društva se turizem, čutimo pomanjkanje razvoja 
turizma…. 
 



 



Ljubljana Brežice

Bled Moravske Toplice

Kranjska Gora Izola/Isola

Podčetrtek Koper/Capodistria

Bohinj Rogaška Slatina

Zreče Bovec

Maribor Ptuj

Laško Radovljica

Nova Gorica Šmarješke Toplice

Radenci Lendava/Lendva

Veržej Šoštanj

Dolenjske Toplice Dobrna

Hoče - Slivnica Kamnik

OSTALE OBČINE SKUPAJ

Statistika prenočitev po Občinah - 90%.xlsx


 



Ciljni način pozicioniranja Slovenije   

Slovenija prodaja 
osnovne dobrine – 

NARAVO

Slovenija prodaja 
TURISTIČNE PROIZVODE

Slovenija prodaja 
STORITVE

Slovenija prodaja 
edinstvena DOŽIVETJA

Cenovno pozicioniranje

Konkurenčno 
pozicioniranje

Visoko razlikovanje

Visoko razlikovanje

Nizko razlikovanje

Tržna cena Premium cena

Potrebe sodobnega 
turista

Nizka stopnja 

pozornosti

Visoka stopnja 

pozornosti

Ciljna pozicija in način 

pozicioniranja

Danes je Slovenija 
še vedno zaznana 
tako, da prodaja 
naravne lepote 





TURISTIČNI PRODUKT 

Turistični proizvod je z vidika turista vedno celovit in integralen. Zato vsaka 

podjetniška dejavnost na področju turizma zahteva ciljno sodelovanje različnih 

subjektov; 

 

Kompleksnost in celovitost turistične ponudbe zahtevata partnersko sodelovanje 

turističnih ponudnikov javnega, privatnega in civilnega sektorja na ravni turistične 

destinacije; 

 



10 ključnih razvojnih trendov 
Občutljivost za ceno in kakovost 

Spremembe načina in sloga življenja 

Spremembe v nakupnem vedenju 

Spremembe v potovalnem obnašanju 

Internacionalizacija konkurence 

Tekmovanje na področju informacij 

Diferenciacija 

Socio-demografske spremembe 

Trajnostni razvoj 

Varnost 
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Potovanje z razlogom 
 

Lokalno  
 

Alternativni transport 

Spreminjajoče se 
podnebne razmere in 

načrtovanje 
prihodnosti  

Označevanje 
počitnic&potovanj  

eko turizem, geoturizem, greenwashing, odgovorni turizem, trajnostna politika, zeleni turizem, zelene definicije, GSTC, indikatorji destinacij,   

Trendi zelenega turizma.docx
ekoturizem_9007.pdf[1].pdf
ekoturizem_9007.pdf[1].pdf
ekoturizem_9007.pdf[1].pdf
geoturizem_9008.pdf[1].pdf
greenwashing_9011.pdf[1].pdf
Odgovorni turizem.pdf
Trajnostna politika v Sloveniji.docx
Zeleni_turizem_8727.pdf[1].pdf
ZELENO definicije.docx
GSTC_9034.pdf[1].pdf
Indikatorji_-_EK_9035.pdf[1].pdf


EKO TURIZEM 
 
potovanja v naravna, občutljiva, 
pristna, umaknjena in ponavadi 
varovana območja, ki poskušajo 
cim manj vplivati na okolje. 

  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAJNOSTNI 
TURIZEM 
Gre za management vseh virov na 
način, da se zadovoljujejo 
gospodarske, družbene in kulturne 
potrebe, medtem ko se ohranja 
kulturna integriteta, nujni okoljski 
procesi ter biološka  diverziteta 

 

GEO TURIZEM 
Podobno kot Eko turizem, vendar 
pa koncept razširi še naprej zgolj 
od narave in ekologije, tako da 
vključuje celoten koncept 
prostora, kot so zgodovina, 
tradicionalna in živa kultura, 
pokrajina, kulinarika, umetnost, 
lokalna flora in favna ter blaginja 
ljudi, ki tam živijo. 

ZELENE DEFINICIJE 

ekoturizem_9007.pdf[1].pdf
Trajnostni_tur_9009.pdf[1].pdf
Trajnostni_tur_9009.pdf[1].pdf
geoturizem_9008.pdf[1].pdf
ZELENO definicije.docx


EKONOMSKI  

INTERES 

JAVNI VIRI IN  

INFRASTRUKTURA 

KVALITETA BIVANJA& 

KVALITETA ŽIVELJENJA 

  CIVILNI 

ZASEBNI 

JAVNI 

UPRAVLJANJE PROSTORA - DESTINACIJE 

 

 RDO 
partnerski  

odnos 



DISTRIBUCIJSKA 
FUNKCIJA 

PROMOCIJSKA  
FUNKCIJA 

OPERATIVNA 
FUNKCIJA 

RAZVOJNA  
FUNKCIJA 

IZVAJANJE TEMELJNIH FUNKCIJ 

ORGANIZACIJA 
TURISTIČNE  
PONUDBE 

ZA TURISTE   
 

IN PONUDBE ZA 
LOKALNO 

PREBIVALSTVO 



 



 



 



 





 





 





 



 



STROKOVNJAK ZA TURIZEM 1.STOPNJA 

• Sistema delovanja turističnih agencij  (tour operaterjev, retailerjev, DMC-
jev) 

• Sistem klasičnega marketinga 
• Sistem delovanja svetovnega spleta (socialne mreže, spletna prodaja, 

rezervacijski sistemi, idr) 
• morajo biti sposobni povezovati se s tujimi partnerji - osnovno 
• ločevati med funkcijo javnega, zasebnega in civilnega stebra 
• morajo biti absolutno pošteni 
• zavezani, da bodo vsaj 1 dan mesečno delali dela na koncu verige – 

neposredno s turistom (pomoč v kuhinji, šofer transferja, sprejemanje 
neposrednih rezervacij, sodelovali v akciji lokalnega turističnega društva, 
čistili sobe, pobirali smeti, ipd) 

• imajo vrhunske komunikacijske veščine 
• Ti ljudje morajo imeti vrsto vrhunskih osebnostnih lastnosti in jasen 

vrednostni sistem 
• Poznavanje navade, aktualna dogajanja v svetu 

 



STROKOVNJAK ZA TURIZEM 2. STOPNJA 

• Poslovnega načrtovanja 
• Ekonomije 
• Interpretacije naravne in antropološke dediščine 
• Znanja s področja valorizacije naravne in antropološke dediščine 
• Poglobljena znanja s področja zagotavljanja trajnostnega razvoja – varovanje naravne in 

antropološke dediščine ter vključenost človeka kot del narave in omogočanje človekovega 
naravnega razvoja v teh okoljih 

• Event managementa 
• Internega marketinga 
• Svetovljanstvo-odprti morajo biti svetu 
• morajo znati prodirati v elitne socialne mreže na drugi strani morajo imeti stalen občutek za 

realnost ter poznati in razmere v nižjem, srednjem in višjem srednjem sloju prebivalcev 
• znati morajo graditi socialne mreže med mlado generacijo   
• sposobni morajo biti jasnega prepoznavanja delovanja posameznih poslovnih, družbenih in 

političnih okolij 
• sposobni morajo biti razpoznavanja medsebojnih odnosov med temi tremi sferami njihovih 

protagonistov, mnenjskih voditeljev, dejanskih voditeljev in podobno 
• odločni 
• spoštujejo mnenje posameznikov, pomembnih in tudi navidezno nepomembnih – spoštujejo moč 

argumentov   
• skozi usposabljanje izkušnje doma in v tujini 



STROKOVNJAK ZA TURIZEM 3. STOPNJA 

• Področja prostorskega načrtovanja  
•  nepremičninskega trga  
• pravna znanja, znanja s področja logistike (organizacija poti potnikov in blaga)  
• znanja s področja kulturnega managementa  
• team buildinga med različnimi deležniki in interesi na destinaciji  
• empatijo do socialnih vprašanj in spoštovanje do nižjih slojev prebivalcev  
• sposobni morajo biti razpoznavanja medsebojnih odnosov med temi tremi sferami 

njihovih protagonistov, mnenjskih voditeljev, dejanskih voditeljev in podobno  
• odločni  
• sposobni morajo biti artikulacije jasnih stališč tudi takrat, ko je njihovo mnenje 

drugačno od večine  
• spoštujejo mnenje posameznikov, pomembnih in tudi navidezno nepomembnih – 

spoštujejo moč argumentov  
• biti morajo modri  
 



UNIQUE SUSTAINABLE AND TOURISM SOLUTIONS 



WATER MANAGEMENT 



WASTE MANAGEMENT 



ECOREMEDIATION 



RENEWABLE ENERGY SOLUTIONS 



SUSTAINABLE ARHITECTURE SOLUTION 



EU FUNDS CONSULTING AND PROJECT MANAGEMENT 



 
HVALA 

 
Dejan.podgorsek@gmail.com 

Vir Fotografij: Zlati Boben - samo za izobraževalne namene. 


