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Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021
Povabilo k sodelovanju
Spoštovani!
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu s 5. členom Zakona o
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) pripravljamo
Strategijo slovenskega turizma za obdobje naslednjih pet let, imenovano Strategija
trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021.
V nadaljevanju podajamo nekaj ključnih podatkov o izvajanju strategije ter vas
hkrati vabimo, da pri njenem ustvarjanju sodelujete!

IZVAJALEC STRATEGIJE
(izbran na podlagi mednarodnega javnega razpisa z dne 8. 6. 2016)

Konzorcij Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete
Univerze v Ljubljani (CPOEF) in Horwath HTL.

GLAVNI CILJ STRATEGIJE
3 milijarde evrov prilivov iz naslova izvoza potovanj v letu 2021
(6 – 8 % letna rast)
Podrejeni cilji – kako do tja?
 Povečanje konkurenčnosti Slovenije kot turistične destinacije (uvrstitev
med prvih 25 držav po raziskavi Svetovnega ekonomskega foruma –
WEF)
 Trajnostni razvoj turizma
 Rast skozi kakovost in inovativnost
 Povezati slovenski turizem za zagon vseh potencialov rasti
 Boljši pristop: intenzivno in inovativno trženje s poudarkom na digitalnem
trženju

OSNUTEK VIZIJE
 Slovenija bo postala 5 zvezdična destinacija za Zelena.Aktivna.Zdrava. doživetja.

TERMINSKI NAČRT
 Projekt že teče in se zaključi junija 2017.

FAZE PRIPRAVE STRATEGIJE








priprava projekta (zaključeno)
analiza in diagnoza
oblikovanje razvojne strategije
oblikovanje strategije trženja
izdelava akcijskega načrta
predlog vrednotenja učinkov in monitoringa
sprotno in končno usklajevanje z deležniki in naročnikom ter finalizacija

SODELOVANJE
V okviru projekta se predvideva sodelovanje vseh turističnih javnosti s področja
zasebnega, javnega in civilnega prava ter drugih zainteresiranih javnosti.
Povabljeni boste k sodelovanju!
Kako?

Kdaj?

Namen?

Elektronsko (anketa)

December 2016 in
januar 2017

Zbiranje predlogov in
mnenj

Osebni in telefonski intervjuji z
izbranimi posamezniki

December 2016 in
januar 2017

Zbiranje predlogov in
mnenj

Tri strateške delavnice z
izbranimi posamezniki

Januar in februar
2017

Oblikovanje strategije

Štiri usklajevalne delavnice
(javni, civilni in zasebni sektor
ter predstavniki ministrstev)

Marec 2017

Oblikovanje končnega
predloga strategije

Ker se zavedamo, da lahko kakovostno strategijo, ki bo SKUPNI dokument vseh deležnikov
slovenskega turizma, pripravimo samo z vašim sodelovanjem, vas vljudno vabimo k
sodelovanju!
KAKO LAHKO SODELUJETE?
 Odzovite se povabilu izvajalca (CPOEF in Horwath HTL), ki ga boste prejeli v
naslednjih dneh
 Obrnite se na nas in povejte svoje mnenje–KONTAKT:turizem2021.mgrt@gov.si.

S spoštovanjem,
Eva Štravs Podlogar,
državna sekretarka na MGRT
V Ljubljani, 30. 11. 2016

