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Vsebina delavnice

• Vas zanima turistična dejavnost na kmetiji, zakaj in kako 
začeti? 

• Bi radi zasnovali lastne avtentične zgodbe in pet zvezdična
doživetja na svoji kmetiji?

• Kako lahko povečamo dodano vrednost, optimiziramo 
stroške in e-trženje na turistični kmetiji?

• Prispevek k okoljsko podnebni trajnosti/vzdržnosti –
turistične kmetije kot „drugotirna“ destinacija, #SLOMO, 
TIM (Tourism Impact Model) in Turizem 4.0



Namen in cilji delavnice

Namen: Spoznati pogoje za razvoj turistične dejavnosti na 
kmetiji, pomen avtentičnih zgodb za načrtovanje pet zvezdičnih
doživetij, zasnovati avtentično zgodbo lastne kmetije ter 
prepoznati svoje konkurenčne prednosti za pospeševanje 
prodaje



Namen in cilji delavnice

Cilji: 

• predstaviti in spoznati pogoje za turistično dejavnost na 
kmetiji

• predstaviti primere dobrih praks avtentičnih doživetij, 
zasnovati lastno zgodbo avtentičnega 
doživetja/turističnega proizvoda na kmetiji, poiskati 
kakšni so trajno naravni materiali, infrastruktura 
lokalnega okolja, ki prispevajo h krožnemu gospodarstvu 
in varovanju naravnega ter kulturnega okolja



Kazalo

• Turistična dejavnost na kmetiji – kako 
začeti, zakoni in pogoji

• Avtentičnost in turizem

• Petzvezdična doživetja

• Optimizacija stroškov poslovanja z 

e-trženjem

• Persoializiran SMART turistični proizvod



ZAKAJ IN KAKO ZAČETI S TURISTIČNO 
DEJAVNOSTJO NA KMETIJI? 



Zakaj turistična dejavnost na kmetiji?



• Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 
in 36/18).

• Različne dopolnilne dejavnosti (DD): predelava primarnih kmetijskih 
pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč; predelava gozdnih lesnih 
sortimentov; prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij itn.

• DD tudi turizem na kmetiji.

• V postopku pridobitve dovoljenja za opravljanje DD določi šifra 
dejavnosti  - SKD (standardna klasifikacija dejavnosti).

Turistična dejavnost na kmetiji



• Na kmetiji lahko več vrst DD

• Za isto vrsto DD samo en nosilec.

DD poleg nosilca dopolnilne dejavnosti lahko 
izvajajo še:

• nosilec kmetije;

• člani kmetije;

• zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v RKG;

• osebe, ki opravljajo delo, ki ni opredeljeno kot 
zaposlovanje na črno.  

Turistična dejavnost na kmetiji



• DD opravlja nedoločen čas. 

• V primeru sezonske DD lahko opravlja največ 6 
mesecev neprekinjeno. 

• V primeri DD osmice največ 2x na leto/10 dni.

• DD začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za 
opravljanje DD in ko so izpolnjeni vsi pogoji za 
začetek dopolnilne dejavnosti.

• Kmetija, na kateri se opravlja DD, mora imeti v 
uporabi najmanj en hektar primerljivih kmetijskih 
površin (PKP).

Turistična dejavnost na kmetiji



• Preračun enega hektarja PKP:

➢1 ha njivskih površin (raba 1100, 1131, 1150, 1161, 
1170 in 1610);

➢2 ha travniških površin (raba 1222, 1300 in 1320);

➢0,25 ha trajnih nasadov (raba 1160, 1180, 1181, 1211, 
1212, 1221, 1230 in 1240);

➢0,1 ha rastlinjakov (raba 1190, 1191 in 1192);

➢8 ha plantaž gozdnega drevja (raba 1420).

Turistična dejavnost na kmetiji



• Za DD turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost, mora biti za 
kmetijo, na kateri se bo opravljala, pred izdajo dovoljenja vložena 
zbirna vloga. 

• Zbirna vloga vložena v letu oddaje vloge za pridobitev dovoljenja 
in vsako naslednje leto opravljanja DD.

• DD turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost, spadajo:

➢turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične kmetije s 
sobami);

➢izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);

➢vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);

➢osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob).

Turistična dejavnost na kmetiji



• Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za 
opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17)

• Kmetija z nastanitvijo, izletniška kmetija, vinotoč in osmica:

➢Zunanja ureditev, prostori in oprema prilagojeni krajevnim 
arhitekturnim značilnostim in okolju.

➢Prostori za strežbo zagotavljati pristen videz kmetije.

➢Prostor za pripravo hrane (kuhinja) ločen od prostora, v katerem 
strežejo jedi in pijače.

Turistična dejavnost na kmetiji



Kmetija z nastanitvijo mora imeti:

• sobe oziroma skupna ležišča, oz.

• stanovanje, apartma ali studio, oz.

• prostor za kampiranje, 

• kuhinjo za pripravo jedi,

• prostor za strežbo,

• stranišče za goste.

Turistična dejavnost na kmetiji



• Če gostje kuhajo sami (nastanitev v apartmaju ali na prostoru za 
kampiranje), kuhinja oz. prostor za strežbo ni obvezen.

• V prostoru za strežbo najmanj toliko stolov, kolikor je ležišč.

Ponudba:

➢nastanitev z zajtrkom ali

➢polpenzion ali polni penzion ali

➢pri nastanitvi v apartmaju ali na prostoru za kampiranje oskrba v 
skladu s predpisom, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

• Prostor za kampiranje - sanitarni prostori (kopalnica, stranišče) in 
sprejemni prostor, ki so urejeni v sklopu hiše, ne smejo biti oddaljeni 
od prostora za kampiranje več kot 200 m.

Turistična dejavnost na kmetiji



Izletniška kmetija mora imeti:

• kuhinjo za pripravo jedi,

• prostor za strežbo jedi in pijač,

• stranišče za goste.

Vinotoč in osmica morata imeti:

• prostor za točenje pijač,

• prostor za pripravo prigrizkov, če jih nudi,

• tekočo hladno in toplo vodo,

• stranišče za goste.

Turistična dejavnost na kmetiji



• Kmetija zagotoviti najmanj 50 % vrednosti lastnih surovin. 

• Do 25 % vrednosti ponudbe lahko dokup surovin, ki so pridelane na 
drugih kmetijah z lokalnega trga ali predelane na drugih kmetijah, 
ki imajo DD predelava. 

• Če nakup ni neposredno izveden na drugi kmetiji, mora biti iz 
računa ali prevzema razviden izvor surovine. 

• Do 25 % vrednosti ponudbe lahko kmetija dokupi surovine in 
izdelke v prosti prodaji. 

• Zahtevani deleži se zagotavljajo v koledarskem letu.

Turistična dejavnost na kmetiji



Kmetije na gorskem območju zagotoviti najmanj 40 % 
vrednosti lastnih surovin. 

• Do 35 % vrednosti ponudbe lahko kmetija zagotovi z dokupom 
surovin, ki so pridelane na drugih kmetijah z lokalnega trga ali 
predelane na drugih kmetijah, ki imajo DD predelava. 

• Če nakup ni neposredno izveden na drugi kmetiji, mora biti iz 
računa ali prevzema razviden izvor surovine. 

• 25 % vrednosti ponudbe lahko kmetija dokupi surovine v prosti 
prodaji.

• Zahtevani deleži se zagotavljajo v koledarskem letu.

Turistična dejavnost na kmetiji



• Na vidnem mestu ponudbe mora biti označeno poreklo surovin.

• Nosilec DD dokazuje količine, vrednost in poreklo surovin s prejetimi 
računi in z evidencami o lastnih količinah predelanih surovin ali 
drugimi dokazili, ki vsebujejo podatke o količinah, vrednosti in 
poreklu surovin, ki jih je treba hraniti deset let od poslovnega 
dogodka. 

• Zagotoviti mora oštevilčenje po časovnem zaporedju vseh prejetih 
računov oziroma dokazil, ločeno za surovine s kmetije, drugih kmetij 
z lokalnega trga ali tiste, ki so predelane na drugih kmetijah z DD ter 
za surovine iz proste prodaje.

Turistična dejavnost na kmetiji



• V ponudbi DD turizem na kmetiji so lahko: sok, vino, 
sadna vina in žgane pijače s kmetije ali drugih kmetij. 

• Nudijo se lahko tudi pivo, ustekleničena voda, 
mineralna voda, kakav, čaj in kava.

• Kmetija lahko nudi športne rekvizite za športne 
aktivnosti v naravi v okolici kmetije (npr. čolnarjenje, 
kolesarjenje, smučanje).

Turistična dejavnost na kmetiji



Turistična kmetija z nastavitvijo



• Prostori morajo biti urejeni v objektih, ki jih ima nosilec kmetije ali 
člani kmetije, na kateri se opravlja kmetijska dejavnost, v lasti, 
najmanj desetletnem najemu ali na njej vpisano stavbno pravico za 
najmanj deset let.

• Nočitev v sobah, apartmajih, na skupnih ležiščih, prostoru za 
kampiranje, prostoru za bivalna vozila, lahko tudi druge oblike 
prenočevanja, npr. senik, čebelnjak in podobne inovativne oblike 
nastanitve. 

• Na kmetijskem zemljišču v uporabi te kmetije ne sme biti prostorov 
za kampiranje za postavitev bivalnih vozil, počitniških prikolic ter 
osebnih avtomobilov. 

• Pri postajališčih ni treba imeti vstopne zapornice in sprejemnega 
prostora.

Turistična kmetija z nastanitvijo



• V sobah, apartmajih in na skupnih ležiščih lahko največ 30 ležišč.

• Prostor za kampiranje ali druge oblike prenočevanja za največ 30 oseb.

• Nastanitvene zmogljivosti morajo biti na naslovu kmetije ali v objektih, 
ki se prostorsko in vsebinsko navezujejo na osnovno in dopolnilno 
dejavnost na kmetiji v oddaljenosti do 3 km zračne črte od naslova 
kmetije. 

• Oddaljenost prostora za kampiranje od kmetije ne sme biti večja od 
200 m.

• Nastanitvene zmogljivosti so lahko tudi na lokaciji planine, če planina 
pripada kmetiji, ki opravlja DD turistična kmetija z nastanitvijo, ali v 
pripadajočem objektu vinograda, če vinograd pripada kmetiji, ki 
opravlja DD turistična kmetija z nastanitvijo, in je vinograd vpisan v 
RKG.

• Nosilec dopolnilne dejavnosti izkaže evidenco gostov z izpisom iz 
knjige gostov.

Turistična kmetija z nastanitvijo



Izletniška kmetija, vinotoč, osmica



• Največ 60 sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu in 
največ 60 gostov naenkrat. 

• Če ima ta kmetija tudi dovoljenje za opravljanje turizma 
na kmetiji z nastanitvijo, se omejitev sedežev ne nanaša 
na nastanitvene goste.

• Na kmetiji, na kateri se opravlja DD vinotoč nudijo hladne 
prigrizke, kruh in pecivo te ali druge kmetije.

• Vinotoč nudi vino in druge pijače s kmetije (sadni mošt, 
sok, žganje, liker, čaj) le iz lastne pridelave, dokupijo pa se 
lahko ustekleničena naravna in mineralna voda ter kava.

Izletniška kmetija, vinotoč, osmica



• V vinotočih največ 60 sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu 
in največ 60 gostov naenkrat.

• Na kmetiji, DD osmica dnevno tri krajevno značilne tople jedi, hladni 
prigrizki, kruh in pecivo te ali druge kmetije. 

• Na kmetiji, DD osmica, nudijo vino in sokove le iz lastne pridelave, 
dokupijo pa se lahko ustekleničena naravna in mineralna voda, 
jabolčni sok, žganje, likerji in kava.

• DD izletniška kmetija se opravljajo v oddaljenosti do 3 km zračne črte 
od naslova kmetije, vinotoč in osmica se opravljajo na naslovu 
kmetije ali v pripadajočem objektu vinograda, če vinograd pripada 
kmetiji, ki opravlja dopolnilno dejavnost vinotoč ali osmica, in je 
vinograd vpisan v RKG.

Izletniška kmetija, vinotoč, osmica



• V vlogi za izdajo dovoljenja (Upravna enota) se navedejo:

➢ime in priimek nosilca dopolnilne dejavnosti, rojstni datum in 
naslov;

➢kontaktni podatki (telefon, e-mail);

➢lokacija, na kateri se bo opravljala DD in KMG-MID;

➢vrsta DD;

➢časovno obdobje opravljanja DD, določeno po mesecih v 
primeru opravljanja sezonske dopolnilne dejavnosti.

Izletniška kmetija, vinotoč, osmica



• Če je vložnik član kmetije, k vlogi priložiti soglasje nosilca, da lahko 
na kmetiji opravlja DD.

• Upravna enota podatke o izdanem dovoljenju vpiše v RKG. 

• Na KMG-MID se vpišejo:

➢nosilec dopolnilne dejavnosti, 

➢vrsta dopolnilnih dejavnosti, 

➢opravljanja dopolnilnih dejavnosti, 

➢začetek opravljanja dopolnilnih dejavnosti, 

➢datum izdaje in dokončnosti dovoljenja, 

➢matična številka dopolnilne dejavnosti na kmetiji in obdobje 
opravljanja DD.

Izletniška kmetija, vinotoč, osmica



• V RKG se vpiše tudi letni dohodek iz DD.

• UE odloči v največ 60. dneh.

• UE o izdanem dovoljenju obvesti FURS in AJPES.

Izletniška kmetija, vinotoč, osmica



AVTENTIČNOST IN PET 
ZVEZDIČNA DOŽIVETJA 



VLOGA DEDIŠČINE V TURIZMU

• Dediščina ima eno ključnih vlog v turizmu. Je 
pomembna sooblikovalka vsebine turistične 
ponudbe. Skupaj z naravo, njeno dediščino ter 
socialnim okoljem, v katerem se je razvijala, 
predstavlja primarno turistično ponudbo in 
osnovo turističnega povpraševanja. 

• Odgovorni turizem (dajemo nazaj lokalni 
skupnosti)

• Kaj lahko najdem tukaj zame, po moji meri? Kaj 
mi odgovarja, ustreza?



DEDIŠČINA IN TURIZEM

• Identiteta – ekskluzivna ponudba

• Kontinuiteta – nadaljevanje tradicije v sodobnosti

• Alternativa – kakovost prenosa modelov iz dediščine

• Avtentičnost – bolj ali manj kakovostna interpretacija 
dediščine







Slovenija – zelena, butična destinacija za 5 zvezdična doživetja

• Slovenia Unique Experiences – edinstvena doživetja Slovenije

• LOKALNO: Doživetje temelji na lokalni identiteti, je zvesto 
naravi, kulturi in ljudem območja ter skozi zgodbo podpira 
znamko in identiteto destinacije. 

• PERSONALIZIRANO

• AVTENTIČNO: Doživetje nudi pristno, originalno izkušnjo ter 
ne kopira in prevzema doživetij od drugod 

• EDINSTVENO: Doživetje vključuje element edinstvenosti in 
valorizira najbolj edinstvene prodajne priložnosti (USP) 
ponudnika/destinacije 

• IZKUSTVENO: Ima močno izraženo doživljajsko noto, ki 
obiskovalca nagovarja ne zgolj na funkcionalni, ampak tudi na 
čustveni in izkustveni ravni 



Slovenija – zelena, butična destinacija za 5 zvezdična doživetja

• ZELENO: Zagotavlja vse temeljne elemente trajnostnega 
delovanja 

• BUTIČNO: Obiskovalcu nudi občutek individualnosti in butičnosti

• PREMIUM: Zagotavlja premium kakovost (temeljni elementi 
ponudbe in storitev) – jamči visoko kakovostno izvedbo v celotni 
nakupni poti 

• DODANA VREDNOST: Zaradi močne izkustvene note in 
močnega angažiranja ljudi doživetje ustvarja višjo dodano 
vrednost in nagovarja zahtevnega (tujega) obiskovalca, ki je za 
posebno doživetje pripravljen plačati tudi nekaj več 

• DESEZONALIZACIJA: Doživetje z dobrimi vsebinami motivira k 
obisku izven poletja

• DIGITALNO: rezervacija, digitalno trženje in prodajne poti...



Slovenija – zelena, butična destinacija za 5 zvezdična doživetja

• Koncept doživetja:

✓vodeno

✓večdnevno - paket oziroma tura (ki 
vključuje vsaj eno nočitev). 

✓aktivna doživetja na prostem (»Slovenia
Outdoor«), 

✓zdravje in dobro počutje (»Slovenia
Spas«)

✓poslovna srečanja (»Slovenia Meetings«)

✓gastronomija (»Taste Slovenia«)

✓mesta in kultura (»Slovenia Culture«)

✓doživetja narave (»Slovenia Nature«)

✓raziskovanje, ture (»Slovenia
Tours/Touring«)

✓turizem na podeželju (»Slovenia
Countryside«)

✓športni turizem (»Slovenia Sport«)

✓za družine (»Slovenia for Families«)

✓posebni interesi (muharjenje na Krki)



AVTENTIČNO DOŽIVETJE

• Pristno, izvirno, originalno, ne prekopirano od drugod

• Zvesto naravi, kulturi, lokalni skupnosti, kjer se 
doživetje izvaja

• Spoznavanje lokalne identitete

• Tako doživetje ima dober tržni potencial



AVTENTIČNOST

Govorimo lahko o dveh vrstah avtentičnosti:

• uprizorjena avtentičnost (uprizarjanje 
dogodkov izključno za turiste), “spredaj”

• “v ozadju”, zase, za skupnost, identiteta



Bohinjski otepovci







Skok čez kožo

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Javorca1.jpg
http://sl.wikipedia.org/wiki/1916


AVTENTIČNOST

• Tri merila za uprizarjanje avtentičnosti:

- čas

- kraj

- družbeno okolje oz. lokalnost































Splav dravskih splavarjev





Hotel v eskimski vasi



Fižolov dan v Hrovači





Kekčeva dežela



Kekčeva dežela



Prešernove fige



Prešernove kroglice



Gostilna Pri Kuklju, Velike Lašče



OPTIMIZACIJA STROŠKOV IN 
E-TRŽENJE NA TURISTIČNI KMETIJI



Naj vas najdejo, vas všečkajo in vam sledijo!

✓Kalkulacije

✓Kako lahko povečamo dodano vrednost

✓Optimiziramo stroške

✓E-trženje na turistični kmetiji

✓Prispevek k okoljsko podnebni trajnosti/vzdržnosti – turistične kmetije kot 
„drugotirna“ destinacija, #SLOMO, TIM (Tourism Impact Model) in Turizem 
4.0



kalkulacija je postopek, s katerim  določamo 

stroške na enoto proizvoda

predavanje EMP in EKP

KALKULACIJE STROŠKOV



✓ poznamo različne metode kalkulacij

✓ kalkulacije v gostinstvu imajo svoje

značilnosti

KALKULACIJE STROŠKOV



• Cilj kalkulacije je da izračunamo stroške  na 

enoto proizvoda in določimo prodajno  ceno 

določenega proizvoda

• Namen kalkulacije je, da se posamezni  

proizvod obremeni z deležem skupnih

stroškov

KALKULACIJE



KALKULACIJE

• S kalkulacijo ne določamo prodajne cene  ampak 

lastno ceno tj. stroškovno  ceno.

• Poznati moramo stroške posameznega  

proizvoda.



Predkalkulacije

• Predkalkulacije se delajo za

prihodnjo dobo, kakšni bodo stroški

na enoto proizvoda v prihodnjem letu

• Določanje prodajne cene za prihodnje leto  
temelji na predvidenih stroških in predvideni  
količini proizvodov

• Potrebno je predvideti stroške in količino
proizvodov



Obračunske kalkulacije

• Obračunske kalkulacije obračunamo za

preteklo obdobje in temelji na dejanskih

količinah in dejanskih stroških

• Tako kontroliramo predkalkulacije



KALKULACIJE V GOSTINSTVU

• Ločimo kalkulacije glede na predmet:

• kalkulacija za prenočitve

• kalkulacija za jedi

• kalkulacija za pijače in

• kalkulacija za stranske storitve



KALKULACIJE ZA JEDI

• Kalkulacije za jedi predstavljajo izračune  

stroškov za eno porcijo.

• Osnove za izračun stroškov so izdelani  

normativi porabljenih osnovnih živil, ki jih  

potrebujemo za pripravo jedi.



KALKULACIJA PIJAČ

lažje ugotavljanje nabavne vrednosti

Potrebujemo:

• količino

• nabavno ceno

• stopnjo marže

K nabavni ceni pijače priračunamo  stopnjo

marže



DAVEK NA DODANO VREDNOST

• DDV se v gostinstvu obračunava po  predpisani 

stopnji od prodajne cene jedi  in pijač.

• Pri tem je prodaja pijač ter napitkov 

obdavčena z 22% DDV,

• prodaja jedi pa z 9,5% DDV



Trendi leta 2022

• Milenijci (18do34)največja in najmlajša 
generacija – vodilna tudi v turizmu (tudi v 
naslednjih sedmih letih) – online
generacija

• Besedila s slikami imajo 94% več ogledov. 
(Jeff Bullas)



Trendi leta 2022

• Aktivnosti in dogodivščine

• Doživetja plavanje z delfini, 
pohodništvo….



Trendi leta 2022

• Individualna ženska popotnica

• 80% potovanj določijo ženske –

• Želijo raziskovati nekaj novega in dobiti 
pristna doživetja



Trendi leta 2022

• Gastronomski turizem – ni več samo 
večerja v kraju, vključeni tudi tečaji 
kuhanja, kmečke poti, lokalne tržnice… 
danes tvori že 95% izkustev lokalnega 
okolja, zgodbarskega turizma 



Trendi leta 2022

• Odgovorni turizem #SLOMO

• Eko turizem 



Trendi leta 2022

• Mobilno fotografiranje – dobre vgrajene 
kamere v pametnih telefonih 



Trendi leta 2022

• Poslovno in počitniško - Business and 

Leisure Travel „bleisure„

• Digitalni nomadi



Turistični trendi 2022

M-plačevanje:

- Majhni stroški
- Partnerji
- Zasebnost
- varnost

https://www.youtube.com/watch?v=63lwQ1qCx_U

revolut

https://www.youtube.com/watch?v=63lwQ1qCx_U




Ključni faktorji uspeha

•Privlačna in sveža vsebina

•Ciljana vsebina

•Prebavljiva vsebina

•Zgodba

•Širjenje in promocija vsebine

•Resnična angažiranost z uporabniki

Digitalni izvod 

…je vse kar ste prebrali na 
zaslonih, spletnih straneh, 
aplikacijah



Poznati moramo svoje 
občinstvo

potrebno odgovoriti na tri vprašanja :

• Kdo je naše občinstvo ?

• H katerim aktivnostim jih želimo 

spodbuditi? 

• Katere podatke potrebujejo , da bodo z 

zaupanjem začeli aktivnost?

( www.futurenowinc.com) 

http://www.futurenowinc.com/


Vsebinski digitalni 
marketing

Verjamemo v pripovedovanje navdihujočih zgodb o 

Sloveniji kot turistični destinaciji – na spletu, na papirju ali 

družbenih omrežjih



Vsebinski digitalni 
marketing



Vsebinski digitalni 
marketing



Vsebinski digitalni 
marketing



E-mail marketing

• Posredovanje poslovnih sporočil občinstvu

Zakaj e-trženje?

1.Stroškovno ugodnejše

2.Ciljno in prilagodljivo

3.merljivo 



E-mail marketing



Turizem
Včasih

➢Pred odhodom

➢Razglednica

➢Po prihodu domov – foto 
albumi, diapozitivi, 
super8...

Danes

➢ Pred odhodom – forumi, 

SM, ustno (WOM) 

sporočilo prijateljev...

➢ FB, tweeter, 

instagram,foursquare...

➢ Po prihodu domov –

priporočila, komentarji, 

ocene...



SoLoMo - povezana vsa 
tri področja 

• mobilne aplikacije telefona, ki 
združujejo družabna omrežja z 
lokalno skupnostjo



SoLoMo

Uporabnikov interneta uporablja družabna omrežja

Potrošnikov raziskuje lokalno ponudbo preko spleta

In več uporabnikov mobilnih telefonov ima pametne telefone



SoLoMo

V povprečju turisti planirajo

svoje potovanje 1,7 dneva 

vnaprej preko telefona
V povprečju prodajo

20,52% preko 

mobilnega telefona

40 mio. fotografij 

objavljenih vsak dan 

na Iistagramu 

42% potrošnikov pričakuje

odgovor preko družabnih omrežij 

V roku ene ure



Socialna omrežja (So)

Vsako leto se preko interneta podvoji število 

informacij glede na prejšnje leto



Socialna omrežja

14% ljudi zaupa OGLASOM

90% ljudi zaupa priporočilom

DRUŽABNIH OMREŽIJ

800 mio. 

uporabnikov

200 mio. 

uporabnikov

Twitter je bolj omrežje interesov, kakor poznanstev



Uporaba lokalnih 
omrežij (Lo)

➢je aplikacija za fotografiranje na telefonu in

➢pošiljanje le teh naprej

Kaj je Instagram?



Uporaba lokalnih omrežij (Lo)

aplikacijo za objavljanje fotografij-

sprva je bila na voljo le za iPhone, 

nato pa so jo razvili tudi za androidne 

telefone



Mobilno trženje

• Mobilni telefoni so spremenili način 
komunikacije in dostop do interneta



Uspešno mobilno trženje

• Začnemo z mobilno spletno stranjo

• Najdragocenejši je prostor na mobilnih telefonih (preveč 
vsebin)

• Ne pozabimo e-mail optimizacije, saj več kot polovico e-
mailov pride preko mobilnih telefonov in tablic

• Preprosto in prilagojeno manjšemu monitorju

• Jasno oglasno sporočilo

• Naj bo hitro prikazano

• Skladno z vsebino

• Povabite k uporabi

• Enostavna uporaba



Zakaj mobilni telefon za 
trženje

1. Osebno

2. Vedno s seboj

3. Vedno vključen

4. Možnost plačila

5. Dostopen v trenutkih kreativnih navdihov

6. Natančna meritev občinstva

7. Uporabe medijev



Mobilnost (Mo)

Mobilne aplikacije, ki omogočajo, 

da doživetje “živi”,

da ga lahko posredujemo in delimo

v kraju ali izven njega 

Mobilni telefoni ponujajo možnosti

uporabnih informacij za potencialne goste



Mobilnost (Mo) – za goste

Porabi se manj papirja



Mobilnost (Mo)

Turisti:

✓ Imajo ponudbo

✓ Lahko jo delijo

✓ Ustvarjajo ponudbo



Spletna stran naj bo mobilno 
prijazna

Poslovni prostor, 

ki omogoča, da 

naše zgodbe 

živijo



Mobilni trendi v turizmu

➢Turistično raziskovanje:

➢Want-to-know moments

➢Želim/hočem vedeti

➢Want-to-go moments

➢Želim iti

➢Want-to-do moments

➢Želim narediti

➢Want-to-buy moments

➢Želim kupiti



Mobilni trendi v turizmu

- mobilno predvajanje video vsebin

- In vedno večja uporaba „shranjenih“ 

trenutkov na mobilnih telefonih



Mobilni trendi v turizmu
2022

1. Digitalizacija doživetij – prvo na telefonu 
(telefoniranje, iskanje, nakupovanje, 
fotografije….)

- 68% turistov išče informacije preko mobilnih 
telefonov

- 42% odgovorov in deljenj doživetij preko 
telefonov

- 38% komentarjev in ocen preko telefonov



Mobilni trendi v turizmu 2022

Tik Tok – v času korona krize, se je močno 
povečala uporaba družbenih omrežij – tudi v 
turizmu ne smemo podcenjevati pomena 
TikToka, saj s svojimi 14,5% uporabnikov 
močno prekaša FB s 2,54% in je orodje s 
katerim bomo dosegli ogromno populacije –
sodelovanje z vplivneži je tako še pomembnejše

- V primerjavi z IG in FB ni pomembno število 
sledilcev, vendar kvaliteta naložene vsebine –
hitro postane viralno in z nizkimi stroški



Literatura in viri:

- Spletne strani UNWTO, info.slovenia, svetovni trendi na področju turizma…

- Osebni materiali za predavanja.

- Javno objavljene slike na www.

- Osebni foto albumi.



HVALA ZA POZORNOST


