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UVODNA  BESEDA 
 

Osrednje poslanstvo Sektorja za turizem SPIRIT Slovenija je bilo v letu 2014 

učinkovito trženje in promocija Slovenije, pri čemer smo izhajali iz krovne 

zgodbe Slovenije, ki je bila z aktualno strategijo razvoja in trženja slovenskega 

turizma opredeljena kot Zelena, aktivna, zdrava Slovenija. Tudi v letu 2014 smo 

si prizadevali za ohranitev oz. izboljšanje konkurenčnega položaja slovenskega 

turizma na evropskem in mednarodnem zemljevidu ter doseganje ciljev, ki smo 

si jih zastavili v programu dela SPIRIT Slovenija na področju turizma: rast števila 

prihodov in prenočitev tujih turistov v višini najmanj enega do dveh odstotkov in 

rast ali vsaj ohranitev števila prihodov in prenočitev domačih turistov, kar nam 

je uspelo, saj so številke višje kot v letu 2013, pozitiven je tudi predznak 

potrošnje tujih turistov v Sloveniji. Kljub pozitivnemu predznaku v omenjenih 

kazalnikih pa skrb vzbujata upočasnjena rast števila nočitev v primerjavi s 

številom prihodov ter nezavidljivo stanje v nekaterih turističnih podjetjih, ki so v 

primežu neurejenih lastniških struktur in pod bremeni preteklih investicij. Da 

imamo še velike rezerve v doseženih rezultatih, dokazuje tudi dejstvo, da je bilo 

lani v Sloveniji povprečno zasedenih le 40 % hotelskih zmogljivosti.  

Lani se je zaradi političnih nemirov ustavila napovedana rast z ukrajinskega in 

ruskega trga, predvsem slednji je zadnjih nekaj let generiral nadpovprečno 

število nočitev, izpada pomembnega deleža nočitev, ni bilo moč čez noč 

nadomestiti. Boljše rezultate je slovenski turizem zabeležil na tradicionalno 

pomembnih trgih, saj se je okrepilo povpraševanje z italijanskega in avstrijskega 

trga, v Nemčiji pa so še ostale določene neizkoriščene rezerve. Z organizacijo 61. 

letne konvencije britanskega združenja ABTA (Association of British Travel 

Agents), smo slovenskemu turizmu odprli nove priložnosti, predvsem na 

britanskem trgu, saj je Slovenija gostila blizu 400 vodstvenih delavcev britanske 

turistične industrije, obenem je bil dogodek tudi izredna priložnost za 

predstavitev Slovenije kot MICE destinacije na najvišjem nivoju. Evropskima 

prestolnicama, Pragi in Varšavi, sta vrata v Slovenijo po nekaj letih odprli tudi 

dve novi letalski povezavi, ki smo jih v sodelovanju z nacionalnim letalskim 

prevoznikom Adrio Airways, pospremili z organizacijo promocijskih dogodkov. V 

B2B segmentu smo naše aktivnosti intenzivirali na trgih, ki izkazujejo velik 

potencial rasti, to so Turčija, Azerbajdžan, Kazahstan ter čezmorski trgi, kot so 

Japonska, Tajvan, Kitajska in Koreja. Prvič se je pod okriljem Sektorja za turizem 

slovenska turistična ponudba organizirano predstavila tudi na sejmih v Sao 

Paulu v Braziliji in v Dubaju v Združenih arabskih emiratih.  

V okviru trženjske platforme smo spodbujali rast in promocijo turističnih 

produktov z visoko dodano vrednostjo, še posebej pa turističnih produktov, ki jih 

odlikuje visoka stopnja kreativnosti in inovativnosti, v turizem smo vpeljali 

Zeleno shemo slovenskega turizma za hitrejšo implementacijo zelenega turizma 

v poslovne modele destinacij in ponudnikov, v partnerstvu s produktnimi 

združenji so nastali pomembni strateški dokumenti za razvoj in nadaljnje 

promocijske usmeritve zdraviliškega, športnega in kongresnega turizma v 

Sloveniji. Uspešen partnerski projekt Alpe Adria Trail, v okviru katerega se je 



  

 
vzpostavila vedno bolj priljubljena mednarodna pohodniška pot, smo v 

sodelovanju s partnerji iz Avstrije (Kärnten Werbung) in Italije (Turistična 

organizacija Furlanija – Julijska krajina- FVG) nadgradili še s produktom Alpe 

Adria Golf. Z izdajo prve digitalne revije Tur!zem, pripravo prvega splošnega 

digitalnega kataloga Slovenije ter vzpostavitvijo Multimedijskega portala pa smo 

naredili pomembne korake v smeri implementacije sodobnih trendov digitalnega 

trženja. Uspešno smo turizem kot strateško pomembno panogo za slovensko 

gospodarstvo vključili v sklop dogodkov Strateškega foruma Bled, v okviru 

katerega je v letu 2014 prvič potekal tudi turistični panel  »Moč turizma - THE 

POWER OF TOURISM«, ki so se ga udeležili predstavniki UNWTO, OECD, MGRT 

RS  in ministri držav Srednje in JV Evrope. 
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Osrednje poslanstvo Sektorja za turizem SPIRIT Slovenija je zagotavljanje 

učinkovitega trženja in promocije Slovenije. Na osnovi Strategije razvoja 

slovenskega turizma 2012 – 2016 je bil pripravljen Program dela 2013-2014, ki 

je bil podlaga izvedenim aktivnostim sektorja. 

V letu 2014 si je Sektor za turizem, glede na gospodarsko situacijo v Sloveniji in 

Evropi, od koder prihaja glavnina turistov,  zastavil doseganje rezultatov (število 

prihodov in prenočitev) iz leta 2013 na domačem trgu ter rast prihodov in 

prenočitev s tujih trgov v višini +1 % do + 2 %.. Ker je ključnega pomena 

vrednost izvoza potovanj, so bili tudi cilji glede tega preseči leto 2013 v višini + 1 

% do + 2 %.  

 

1.1 TURISTIČNI PROMET   
 

Podatki začasnih podatkih Statističnega urada RS za leto 2014 kažejo, da je bilo v 

primerjavi s predhodnim letom, prihodov turistov več, njihovih prenočitev pa 

približno enako kot v letu 2013. Po prvih ocenah Banke Slovenije so bili v letu 

2014  prilivi iz naslova izvoza potovanj za 0,3 % višji kot v doslej rekordnem letu 

2013.  Zastavljeni cilji so bili tako doseženi, z izjemo letne rasti vrednosti izvoza 

potovanj, kljub temu pa je bila v letu 2014 dosežena rekordna vrednost izvoza 

potovanj za slovenski turizem. 

Letna rast števila PRIHODOV 

Zastavljeni cilji Doseženi rezultati  

Število prihodov na enaki ravni: 

indeks 100, od tega: 

        Domači trg: index 100 
        Tuji trgi: +1 % do +2 % 

 

        Domači trg: - 1 %  
        Tuji trgi: + 6 % 

  

Letna rast števila NOČITEV 

Zastavljeni cilji Doseženi rezultati  

Število prenočitev na enaki ravni: 

indeks 100, od tega: 

 Domači trg: indeks 100  
 Tuji trgi: +1 % do +2 %  

  

  

 

 Domači trg: - 3 %  
 Tuji trgi: + 1 %  

Letna rast VREDNOSTI IZVOZA POTOVANJ 

Zastavljeni cilji Doseženi rezultati  

Letna rast vrednosti izvoza potovanj za 

1 do 2 %. 

                       + 0,3 % 

  

  



  

 
  

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v letu 2014 ponovno zabeleženih več 

prihodov in približno toliko prenočitev turistov kot v preteklem letu. Skupno 

število turistov je bilo v letu 2014 večje za 4-odstotke, število njihovih prenočitev 

pa je ostalo približno enako kot v letu 2013, povečalo se je število tujih prihodov 

in prenočitev, za  6 in 1 %. Ekonomsko dogajanje in družbenopolitične razmere v 

Sloveniji, so tudi v letu 2014 vplivali na število domačih gostov, katerih prihodi 

so se zmanjšali za 1 %, prenočitve za 3 %. Na strani izvoza potovanj Banka 

Slovenija v letu  2014 beleži 0,3-odstotni porast potrošnje tujcev v Sloveniji, le-ta 

je znašala 2,046 milijarde EUR. 

Med turističnimi prenočitvami je bilo v letu 2014 skoraj dve tretjini tujih 

prenočitev. 63 % prenočitev so ustvarili tuji turisti (v letu 2012 62 %). Od tega 

so največ prenočitev prispevali turisti iz Italije (16 %, enak odstotek so 

prispevali tudi v letu 2012), sledili so turisti iz Avstrije (13%, v letu 2012 12 %) 

in iz Nemčije (11 %, v letu 2012 12 %). Rast števila prenočitev smo zabeležili 

tudi iz Madžarske (+15 %), vzhodnoevropskih držav (Poljske +15 %, Slovaške 

+11 %, Romunije +11 %, Estonije +6 %, Češke republike +3 %, Latvije +2 %), 

Luksemburga (+20 %), Portugalske (+3 %) ter prekomorskih trgov (Republike 

Koreje +147 %, Kitajske +23 %, Japonske +13 %, Združenih držav Amerike +10 

%). 

Največ turističnih prenočitev je bilo ustvarjenih v zdraviliških občinah (32 

%), kar je enako kot leto poprej. Prenočitvam v zdraviliških občinah sledijo 

gorske občine s 23-odstotki prenočitev, obmorske občine z 22-odstotki 

prenočitev ter Ljubljana z 11 odstotkom ustvarjenih prenočitev.  

V hotelih je bilo evidentiranih 62,6 % vseh prenočitev (2 % več kot v 

preteklem letu). V kampih je bilo zabeleženih 13 % vseh prenočitev (za 1 % manj 

glede na leto 2013). Večje povečanje števila prenočitev turistov v letu 2014 glede 

na leto 2013 je bilo zabeleženo tudi v mladinskih hotelih (za 13 % več).  

(vir: SURS)  

  



  

 

2.1 PREGLED REALIZIRANIH AKTIVNOSTI  
 

V letu 2014 so bile skladno s programom dela izvedene skoraj vse aktivnosti 

sektorja za turizem, ki so bile načrtovane, vključno z dodatnimi aktivnostmi in 

dogodki, kot so Strateški forum Bled, dodatna študijska potovanja, B2B 

predstavitve, analiza obsega dejavnosti in neposrednih ekonomskih učinkov za 

turistični produkt poslovna srečanja itd. Nekatere načrtovane aktivnosti, npr. 

obeležitev Svetovnega dneva turizma, je potekala na spremenjen način 

(obeležitev omenjenega dogodka s sporočilom za javnost strokovni in široki 

ciljni javnosti).  

 

Aktivnosti sektorja za turizem v obdobju januar do vključno december 2014 so 

predstavljene v treh podpoglavjih:  

 promocija Slovenije kot turistične destinacije – trženjske 

aktivnosti na tujih in na domačem trgu, 

 zagotavljanje konkurenčnega podpornega okolja - trženjska 

platforma in 

 krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije. 

 

2.1.  PRO MO CIJA  SLOV ENI JE  KO T  T URI STI ČN E DES T INACIJE  PO  S KLOPI H 

TRGOV –  TR ŽEN JSK E AK TIVNOS TI  V  T UJINI  IN  V  SLOV ENI JI 1) 

 

2.1.1.   K L J U Č N I  E V R O P S K I  T R G I   

Gre za ključne emitivne trge, ki so v letu 2013 skupaj ustvarili 70 % vseh tujih 

prenočitev (za leto 2014 podatkov še ni). 

Trgi: Nemčija, Avstrija, Italija, države Beneluksa, Hrvaška, Srbija, Velika Britanija 

in Irska, Rusija in Ukrajina 

= To so trgi z največjim deležem prihodov turistov, večinoma bližnji, kjer je 

Slovenija že vsa pretekla leta najmočneje prisotna. V letu 2014 smo na teh trgih 

ohranili koncentracijo promocije, s ciljem konsistentne obdelave trgov na 

intenziven in inovativen način, v učinkovitem partnerstvu s slovenskim 

turističnim gospodarstvom in s pomočjo združevanja sredstev skozi co-branding 

ter s ciljem izboljšanja pozicije Slovenije (prepoznavnost, privlačnost in 

konkurenčnost) na teh trgih. Z učinkovito podporo kakovostne trženjske 

platforme smo okrepili in izboljšali učinkovitost aktivnosti do končnega kupca 

(B2C) – s poudarkom na nagovarjanju jasnih ciljnih segmentov s konkretnimi 

produkti, hkrati pa smo nadalje krepili sodelovanje s poslovnimi javnostmi 

(B2B).  

V nadaljevanju izpostavljamo trge na katerih delujejo predstavništva 

slovenskega turizma. Najpomembnejši trgi za slovenski turizem so namreč 

                                                                 
1
 Aktivnosti so po orodjih tržnega komuniciranja podrobneje predstavljene v poglavju 3.2.2. 



  

 
Italija, Avstrija in Nemčija, ki letno skupaj ustvarijo dobrih 40 odstotkov tujih 

prenočitev. V letu 2014 so predstavništva in informacijska pisarna v Londonu, v 

sodelovanju s posameznimi oddelki Sektorja za turizem in s slovenskim 

turističnim gospodarstvom, izvajala številne aktivnosti za dvig prepoznavnosti 

Slovenije na posameznih trgih s končnim ciljem ustvarjanja večjega števila 

prihodov in prenočitev iz teh trgov.  

2 .1 .1 .1 .  IT A L I J A  

Ključne promocijske aktivnosti, ki jih je predstavništvo Sektorja za turizem v 

Milanu, v letu 2014 izvajalo na italijanskem trgu, so bile v znamenju dveh 

pomembnih tem, in sicer obeležitve 100. obletnice začetka prve svetovne vojne 

in promocijske aktivnosti vezane na Svetovno razstavo EXPO 2015, ki bo 

potekala v Milanu.  

Izvedena je bila predstavitev na borzi BIT v Milanu, na globalni borzi TTG v 

Riminiju, v sodelovanju s ključnimi produktnimi partnerji je bila slovesnka 

turistična ponudba predstavljena na številnih partnerskih sejmih. S ciljem 

pospeševanja prodaje so bili izvedeni Workshopi v severni, srednji in južni Italiji, 

za organizatorje potovanj in potovalne agencije so bila organizirana študijska 

potovanja. Del aktivnosti je bil usmerjen v mesečno pošiljanje e-novic 

predstavnikom medijev in splošni javnosti o novostih v slovenski turistični 

ponudbi. V partnerskem sodelovanju je bila izvedena Slovenska večerja za 

italijanske novinarje s poudarkom na kulturi in slovenski gastronomiji, 

organizirana so bila skupinska in individualna študijska potovanja za italijanske 

medije. Pred pomembnejšimi dogodki je predstavništvo izvedlo novinarske 

konference. 

Aktivnosti predstavništva v Italiji so bile v zadnjih treh mesecih leta 

osredotočene na komunikacijsko akcijo »Slovenija na poti na Expo«. Tako je 

predstavništvo preko komunikacijskih kanalov, ki jih nudi Qui Touring, pričelo z 

obveščanjem italijanske in svetovne javnosti, zainteresirane za Expo 2015 o 

dejavnostih partnerjev SPIRIT Slovenija, povezanih s tem dogodkom. Akcija bo 

trajala do oktobra 2015. 

V decembru je potekala predstavitev EXPA 2015 kot poslovne priložnosti in 

možnosti sodelovanja na EXPU 2015 v slovenskih regijah, predstavništvo pa se je 

v predstavitve intenzivno vključilo, saj EXPO 2015 predstavlja največji 

promocijski dogodrk v Italiji v letu 2015. Delavnic so se udeležili tako turistični 

kot ne-turistični subjekti, predstavitev pa je potekala s poudarkom na možnostih 

sodelovanja na Svetovni razstavi v Milanu 2015. 

2 .2 .1 .1 .2 .  A V S T R I J A  

Ključne promocijske aktivnosti, ki jih je predstavništvo Sektorja za turizem na 

Dunaju, v letu 2014 izvajalo na avstrijskem trgu, so bile usmerjene v utrjevanje 

ugleda Slovenije kot bližnje zelene, aktivne in zdrave destinacije. Tudi v letu 

2014 se je nadaljavala tema iz leta 2013, in sicer skupne promocijske aktivnosti 

vezane na mednarodno pohodniško pot Alpe Adria Trail, kjer smo koristili 

sinergije s koroško turistično promocijo ter med Avstrijci povečali zanimanje za 

pohodništvo in vinske ceste v Sloveniji.  

 



  

 
Izvedenih je bilo 6 sejemskih in borznih nastopov ter dodatni partnerski sejmi v 

sodelovanju s ključnimi partnerji. Največ sredstev je bilo namenjenih 

aktivnostim pospeševanja prodaje. Izvedena sta bila workshop na Dunaju in 

Linzu, letni sprejem Corps Touristique Österreich, MICE Workshop skupaj s 

Corps Touristique Österreich in druge predstavitve B2B javnosti. Organizatorjem 

potovanj je bila slovenska turistična ponudba predstavljena tudi skozi študijska 

potovanja. Novinarjem in splošni javnosti smo  pošiljali e-novice o novostih v 

slovenski turistični ponudbi, organizirana so bila skupinska in individualna 

študijska potovanja za avstrijske medije. Pred pomembnejšimi dogodki je 

predstavništvo izvedlo novinarske konference (Graz, Celovec, Dunaj).  

V 2014 je bila izvedena serija oglasov  v glavnih avstrijskih dnevnikih in revijah 

od meseca marca do junija, in sicer na temo term, slovenske obale, TNP in mesta 

ter prireditve. V novembru smo izvedli še 4-tedensko oglaševanje na infoscreenu 

v prostorih dunajske podzemne železnice kot tudi na tramvajih v Gradcu, 

Celovcu, Innsbrucku, Salzburgu in Linzu. 10 sekundni spoti so bili predvajani na 

1940 ekranih kar 2.2 milijonkrat v navedenem obdobju. 

2 .2 .1 .1 .3 .  N E M Č I J A  

Ključne promocijske aktivnosti, ki jih je predstavništvo Sektorja za turizem v 

Münchnu v letu 2014 izvajalo na nemškem trgu, so bile usmerjene v nadaljnji 

dvig prepoznavnosti in večanje ugleda Slovenije kot bližnje zelene destinacije 

odgovornega turizma za nemške goste. Izbrane tržno komunikacijske teme so 

bile: aktivne počitnice v naravi, slovenske terme, Slovenska Istra, mesta, 

prireditve in gastronomija.  

Najpomembnejši, globalni borzi sta bili v letu 2014 ITB v Berlinu, kjer se je 

Slovenija predstavljala v sodelovanju s Turizmom Ljubljana »Emona 2000« in 

SSNZ ter globalna kongresna borza IMEX Frankfurt, kjer se je Slovenija 

predstavljala v partnerskem sodelovanju s Kongresnim uradom. Na borzi RDA v 

Kölnu smo si prizadevali pritegniti organizatorje potovanj za skupine, na ostalih 

sejmih v Nemčiji pa splošno javnost in posebne ciljne skupine. Pospeševanje 

prodaje za B2B javnost je bilo izvedeno skozi vključevanje tematske ponudbe 

turizma Slovenije v tematske programe nemških organizatorjev potovanj, za B2C 

javnost pa je predstavništvo pošiljalo promocijske publikacije na naslove 

posameznikov. V letu 2014 je bila izvedena tudi promocija Slovenije v okviru 

predstavitev v nakupovalnih središčih - Reiseboersen.  

Med oglaševalskimi aktivnostmi je bila priprava in izvedba internetne kampanje 

na pomembnejših nemških portalih s promocijo slovenske turistične ponudbe na 

petih pristajalnih straneh (image, aktivne počitnice, obala z zaledjem, wellness, 

mesta), z možnostjo posredovanja konkretnih povpraševanj za rezervacije 

neposredno sodelujočim hotelom. V zadnjem kvartalu je bilo na nemškem trgu 

izvedeno oglaševanje z  vodilno tematiko slovenskim term in delno Ljubljane. 

Odločili smo se za imidž oglaševanje za dvig ugleda in prepoznavnosti Slovenije 

in slovenskih term; kot eno ključnih turističnih ikon in »usp« smo vključili tudi 

Ljubljano, ob ponovitvah oglasov v istih časopisih. 

Preostale države, ki se prištevajo med ključne evropske trge, imajo prav tako 

velik doprinos k pozitivnim rezultatom slovenskega turizma. Informacijska 

pisarna v Londonu je v letu 2014 glavnino aktivnosti usmerjala v dodatno 



  

 
prepoznavnost Slovenije, kot bližnje zelene destinacije odgovornega turizma za 

goste z Otoka, pod prepoznavnim sloganom Green. Active. Healthy. Kot največja 

konkurenčna prednost je bila izpostavljena raznolikost Slovenije na stičišču Alp, 

Sredozemlja in Panonske nižine. Predstavljene teme so bile: aktivne počitnice v 

naravi, alpska Slovenija, mesta, poroke, prireditve in gastronomija. Veliko 

poudarka je bilo na B2B segmentu ter iskanju rešitev za boljše letalske povezave. 

Slovenska turistična ponudba je bila predstavljena na najpomembnejši globalni 

borzi WTM London, kjer se lansirajo novosti v turizmu. Medijski prostor je 

informacijska točka pridobivala preko radijskih in spletnih vsebin ter tiskovnih 

konferenc in drugih dogodkov. Slovenija pa je v mesecu septembru gostila skoraj 

400 odločevalcev britanske turistične industrije ter mnoge strokovnjake s 

področja socialnih medijev, interneta, transporta, ki so Slovenijo v večini prvič 

obiskali kot gostiteljico ABTA Travel Convention 2014. 

Na trgih Beneluksa smo bili prisotni skozi sejemske nastope in  aktivnosti 

odnosov z javnostmi ter pospeševanja prodaje. Ruski in Ukrajinski trg, s katerih 

smo v letu 2014 beležili nižije rasti zaradi nestabilnih geopolitničnih razmer v 

tem delu Evrope, smo dosegali skozi borzi MITT V Moskvi in UITT v Kijevu. 

Izvedeni so bili tudi workshop in študijska potovanja za organizatorje potovanj 

in novinarje. Osrednji dogodek na Hrvaškem trgu so bili Dnevi slovenskega 

turizma, s poudarkom na ključnih produktih slovenskega turizma (terme, zeleni 

turizem, aktivne počitnice, gastronomija), na srbskem trgu pa sejem IFT in 

Workshop v Beogradu. Za vse trge smo tudi redno pošiljali e-novice 

predstavnikom medijev in ostalim zainteresiranim javnostim.   

Ključni evropski trgi 
Načrtovana sredstva  

1-12/2014 v € 
Realizirana sredstva  

1-12/2014 v € 

2.217.200 1.756.174 

 
2.1 .2 .  O S T A L I  E V R O P S K I  T R G I   

Gre za ostale trge, ki so v letu 2012 skupaj ustvarili 18 % vseh tujih prenočitev. 

To so trgi, ki za Slovenijo predstavljajo določeno realizacijo, vendar smo zaradi 

omejenega proračuna na teh trgih, izvajali le najbolj ključne B2B trženjske 

aktivnosti. 

Trgi: Madžarska, Francija, Nordijske države (Danska, Finska, Norveška, Švedska, 

Islandija), Češka, Slovaška, Poljska, Španija, Izrael in Švica 

Aktivnosti na ostalih evropskih trgih so bile usmerjene predvsem v prisotnost na 

najpomembnejših turističnih sejmih (več v poglavju 3.2.2.1.). Večje akcije 

pospeševanja prodaje so potekale na trgih Madžarske, Češke in Španije. Zaradi 

stroškovne učinkovitosti tržnega orodja, je bil poudarek predvsem na odnosih z 

javnostmi: priprava sporočil za medije in posredovanje odgovorov na novinarska 

vprašanja predstavnikov medijev s posameznih trgov, mesečno pošiljanje e-

novic predstavnikom medijev o novostih v slovenski turistični ponudbi in 

organizacija individualnih študijskih potovanj.  

Ostali evropski trgi 
Načrtovana sredstva  

1-12/2014 v € 
Realizirana sredstva  

1-12/2014 v € 

266.000 231.386 



  

 

  

 
 
2.1 .3 .  PR E K O M O R S K I  T R G I   

Gre za prekomorske trge – večinoma za nove trge, ki so v letu 2012 skupaj 

ustvarili 7 % vseh tujih prenočitev.  

 

Trgi: Japonska, Kitajska in Tajvan, Južna Koreja, GCC države, Indija, ZDA, Kanada, 

drugi prekomorski trgi. 

 

= Gre za prekomorske trge, poleg ZDA in Kanade (kjer je Slovenija sistematično 

prisotna že več let, a v omejenem obsegu), večinoma za perspektivne trge, kot so 

trgi Brazilija, Tajvan, Kitajska, Južna Koreja in države GCC (s poudarkom na 

Kuvajtu, Katarju, Združenih arabskih emiratih). Cilj je izkoriščanje potenciala in 

visoke potenciala rasti turistov iz teh držav. Za vstop na prekomorske trge je 

Slovenija na eni strani izkoristila povezave in partnerstva s slovenskim 

turističnim gospodarstvom (ki so jim ti trgi poslovno zanimivi), na drugi pa s 

partnerstvi s sosednjimi državami, s katerimi lahko razvije privlačne in 

konkurenčne produkte ter z letalskimi družbami. 

V letu 2014 je bil poudarek na aktivnostih pospeševanja prodaje. Nadaljevalo se 

je delovanje informacijske pisarne na Japonskem. Potekale so predstavitve 

Slovenije TO/TA ter medijem na Japonskem, na Kitajskem (Peking in Shanghai), 

v ZDA in Kanadi. Za B2B javnost so bili izvedeni workshopi, splošni javnosti pa se 

je Slovenija predstavljala na sejmih (med najpomembnejšimi so JATA Tokio, 

KOFTA v Južni Koreji, COTTM Peking, ITB Asia, Seatrade Miami, AITF Baku). Ob 

sejmu v Pekingu in workshopu oz. turistični delavnici v Šanghaju smo v 

sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom v Pekingu izvedli sprejem za kitajske 

novinarje, organizatorje potovanj in turistične agente. Tako workshop v 

Šanghaju kot tudi workshop v Seulu (ki je bil letos organizirali prvič) in v 

Taipeiu, smo izvedli v sodelovanju s Hrvaško turistično organizacijo pod 

sloganom »Experience Croatia, Feel Slovenia«. 

Pripravljena so bila sporočila za medije – udeležence dogodkov slovenskega 

turizma na prekomorskih trgih (sejmi in workshopi) in posredovani odgovori na 

novinarska vprašanja predstavnikov  medijev iz prekomorskih trgov. 

Predstavnikom medijev se je mesečno pošiljalo e-novice o novostih v slovenski 

turistični ponudbi in konkretno turistično ponudbo (pomlad/poletje, 

jesen/zima). Organizirana so bila individualna študijsko potovanje za ameriške 

medije in udeležili smo se dogodka VisitEuropeMediaexchange v ZDA/New York 

ter v Kanadi. V avgustu je bilo izvedeno študijsko potovanje brazilskih agentov, v 

sodelovanju z madžarsko turistično organizacijo. 

Prekomorski trgi 
Načrtovana sredstva  

1-12/2014 v € 
Realizirana sredstva  

1-12/2014 v € 

279.000 278.432 
  

 

 



  

 
2.1.4.  S K U P N I  P R O J E K T I  P R O M O C I J E   

Trženjske aktivnosti so razdeljene na zgoraj predstavljene sklope trgov. Poleg 

aktivnosti po posameznih trgih, so bili načrtovani in izvedeni t.i. skupni projekti 

promocije, ki jih je zaradi njihove globalnosti nemogoče razčleniti na posamezne 

trge oz. sklope trgov. Sredstva so bila namenjena globalnemu (e)komuniciranju, 

globalnim borzam, B2B dogodkom v Sloveniji, promociji na odmevnejših 

prireditvah, projektu Alpe Adria pohodniška pot, Alpe Adria Golf, dodatnim 

aktivnostim po trgih (aktivnostim odnosov z javnostmi, pospeševanja prodaje, 

sejemskih in borznih nastopov, digitalnega trženja itd.), sejemski opremi in 

mednarodnim članarinam.  

 

Skupni projekti promocije 
Načrtovana sredstva  

1-12/2014 v € 
Realizirana sredstva  

1-12/2014 v € 

1.968.000 1.715.561 
 
 
 

 

Trženjske aktivnosti v tujini 
Doseženi rezultati 

- Učinkovita promocija Slovenije kot turistične destinacije z letno rastjo prihodov s 
tujih trgov + 6 % in letno rastjo prenočitev s tujih trgov + 1 %; 

- Preko 40 mednarodnih sejemskih in borznih nastopov; 
- 4 poslovne turistične borze v Sloveniji (SIW, CONVENTA, SPACE in ABTA Travel 

Convention s 400 B2B udeleženci iz tujine); 
- 100 predstavitev Slovenije organizatorjem potovanj in gospodarskim delegacijam; 
- preko 100 partnerskih oglaševalskih kampanj; 
- preko 50 študijskih potovanj za več kot 130 tujih novinarjev s celega sveta; 
- 9 novinarskih konferenc in dogodkov za tuje novinarje; 
- Tematske predstavitve Slovenije preko »Emona 2000«, 100. Obletnica 1. sv. vojne, 

promocija Slovenije v okviru priprav na Svetovno razstavo EXPO 2015 Milano. 

 
 
2.1 .5 .  DO M A Č I  T R G    

Gre za aktivnosti, ki so bile izvedene na domačem trgu, in sicer za oglaševanje, 

odnose z javnostmi, pospeševanje prodaje in druge marketinško-komunikacijske 

aktivnosti. 

 

Od letu 2014 so bile izvedene aktivnosti v okviru projekta Na lepše. Po Sloveniji!, 

katerega namen je promocija slovenske turistične ponudbe v sodelovanje z 

turistični ponudniki na domačem trgu ter partnersko sodelovanje pri pripravi 

osrednje slovenske turistične oddaje Na lepše.   Izdane so bile posebne izdaje 

revije Tur!zem, v katerih so bile podrobneje predstavljene aktualne strokovne 

tematike slovenskega turizma, v letu 2014 smo premierno izdali digitalizirano 

revijo Tur!zem, in sicer v okviru Dnevov slovenskega turizma, ki so bili tematsko 

posvečeni digitalni promociji slovenskega turizma. Dnevno smo objavljali 

aktulane novice s področja turizma v Sloveniji in svetu ter tedensko novice zbrali 

v newslettru Turistične tiskovne agencije. Skupaj z Ministrstvom za gospodarski 

razvoj in tehnologijo smo sodelovali pri drugem ministrskem srečanju 

slovenskega in hrvaškega ministra, pristojna za turizem in sicer Metoda 

Dragonje in Darka Lorencina. S tržno-komunikacijskimi aktivnostmi in izvedbo 

novinarskih konferenc smo podprli aktivnosti javne agencije SPIRIT Slovenija. 



  

 
Domači trg 

Načrtovana sredstva  
1-12/2014 v € 

Realizirana sredstva  
1-12/2014 v € 

219.000 210.181 
  

 

Domači trg 
Doseženi rezultati 

- Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer na domačem trgu upad prihodov z domačega 
trga za 1 % ter upad prenočitev za 3 %. 

- Preko 40 sporočil za javnost in preko 150 odgovorov novinarjem; 
- 3 izdaje strokovne revije Tur!zem, v oktobru je izšla prva digitalilzirana revija 

Tur!zem 
- preko 600 novic Turistične tiskovne agencije in 52 tedenskih newsletrov TTA; 
- izvedba lastnih in partnerskih novinarskih konferenc;  
- okrepljene promocijske in oglaševalske aktivnosti na domačem trgu – priprava 

sezonskih pozivov in promocije turističnih paketov domačih turističnih ponudnikov 
na portalu www.slovenia.info ter sodelovanje s slovenskimi mediji 

 

2.2  PRO MO CIJA  SLOV ENI JE  KO T  T URI STI ČN E DEST INACI JE  PO  O RODJI H 

TR ŽN EGA KO MUNI CIR ANJ A  

 

2.2.1.  S E J E M S K I  I N  B O R Z N I  N A S T O P I   

V letu 2014 je bilo izvedenih 44 sejemskih in borznih nastopov pod krovno 

znamko slovenskega turizma. Med najpomembnejši in najodmevnejši so bili ITB 

Berlin, MITT Moskva, WTM London, IMEX Frankfurt in kot novost sejma WTM 

Latin America v Sao Paulu v Braziliji in ATM Dubai v Združenih Arabskih 

Emiratih: 

 

14.01. -19.01. Vakantiebeurs Utrecht Nizozemska 
16.01. - 19.01. Ferienmesse Dunaj Avstrija 
11.01. - 19.01. CMT Stuttgart Nemčija 
16.01.-  19.01. MATKA Helsinki Helsinki Finska 
17.01. - 26.01 Grüne Woche Berlin Nemčija 
23.01.-25.01. Ferienmesse Linz Linz Avstrija 
22.01. - 26.01. FITUR - Feria Internacional de 

Turismo 
Madrid Španija 

30.01.-02.02. Emitt Istanbul Turčija 
06.2. – 10.02. Vakantie Salon Bruselj Belgija 
11.02. – 12.02. IMTM International 

Mediterranean Travel Market 
Tel Aviv Izrael 

20.02. - 23.02. Holiday World Praga Češka 
13.02. - 16.02. BIT - Borza Internazionale del 

Turismo 
Milano Italija 

19.02. - 23.02. F.R.E.E München Nemčija 
27.02. - 02.03. IFT - Međunarodni sajam 

turizma 
Beograd Srbija 

23.02.-24.02. Liberamente Ferrara Italija 
27.02.-02.03. Utazas Budimpešta Budimpešta Madžarska 
05.03. - 09.03. ITB - Internationale 

Tourismus Börse 
Berlin Nemčija 

09.03. - 10.03. Vacanze Weekend Padova Italija 
10.03.- 13.03. Seatrade Miami ZDA 
19.03. - 22.03. MITT - Moscow International 

Travel & Tourism 
Moskva Rusija 

26.03. - 28.03. UITT - Ukraine International Kijev Ukrajina 

http://www.slovenia.info/


  

 
Travel & Tourism 

11.04. – 13.04. Freitzeit Celovec Avstrija 
05.04. - 06.04. ARGUS Bike Festival Dunaj Avstrija 
09.04. – 11.04. COTTM Peking Kitajska 
03.04. - 05.04. AITF – Azerbaijan 

International Travel & 
Tourism 

Baku Azerbajdžan 

23.04. - 25.04. KIFT Almaty Kazahstan 
23.04. - 25.04. WTM Latin America Sao Paulo Brazilja 
20.05. - 22.05. IMEX Frankfurt Nemčija 
30.05.-31.05. KOFTA Seul Južna 

Koreja 
29.07.-31.07. RDA – Reise Deutcher 

Autobusunternehmungen 
Köln Nemčija 

30.08. Eurobike – Holiday on Bike Friedrichshafen Nemčija 
05.09.-07.09. TourNatur Düsseldorf Nemčija 
14.09.-22.09. Salone del Camper Parma Italja 
21.09.-23.09. EXPO Bici Padova Italija 
25.09.-28.09. JATA World Travel Fair Tokio Japonska 
09.10 -11.10. TTG Incontri Rimini Italija 
03.10.-05.10. ITB Asia Singapur Singapur 
29.10.-30.10. BTB Dunaj Avstrija 
3.11.-6.11. WTM London Velika 

Britanija 
7.11.-9.11. Photo & Adventure Linz Avstrija 
08.11.-09.11. 55+- Die Seniorenmesse für 

Junggebliebene 
Graz Avstrija 

14.11.-16.11. CITM Shanghai Šanghaj  Kitajska 
18.11.-20.11. EIBTM Barcelona Španija 
14.11.-16.11. FAMILIENMESSE mit 

Frauenmesse 
Celovec Avstrija 

 

Izvedeni so bili še nekaterih partnerski sejmi: 

23.01.- 28.01. Caravan Salon Leeuwarden Nizozemska 
01.03.- 02.03. Wiets en Wandelbeurs Amsterdam Nizozemska 
13.02.- 16.02. Outdoor London Velika 

Britanija 
13.02.-16.02. Ribiški sejem Bern Švica 
21.02.-23.02. Ferie for alle Herning Danska 
20.03-23.3. TUR Göteborg Göteborg Švedska 
29.03.-30.03. Erlebniswelt Fliegenfishen Fürstenfeld Nemčija 
03.04.-06.04. AMITEX Valetta Malta 
29.10.-30.10. Borza Travel Meeting Point Praga Češka 
 

2.2.2.  PO S P E Š E V A N J E  P R O D A J E  

V okviru oddelka za pospeševanje prodaje so bili izvedeni naslednji poslovni 

dogodki in predstavitve v tujini in Sloveniji:  

 Predstavitev Slovenije v sodelovanju s hrvaško nacionalno turistično 
organizacijo na worshopih v  Seulu (maj), Šanghaju (april) in Taipeju 
(september).  

 Predstavitev na sejmih COTTM Peking (april), JATA Tokio (september), 
KOFTA Seul (maj)  in ITB Asia (oktober). 



  

 

 Izvedba Dnevov slovenskega turizma v Zagrebu (maj). Na stojnicah v 
središču mesta, na Trgu bana Jelačiča, se je predstavilo preko 20 slovenskih 
turističnih podjetij in destinacij (slovenske terme in zdravilišča, turistične 
kmetije, mesta in drugi ponudniki). 

 Partnersko sodelovanju na sejmu AMITEX na Malti (april) in poslovni borzi 
CONVENTA (januar)  

 Izvedba workshopov (Budimpešta, Beograd, Moskva, Baku, Almaty v 
Istanbulu itd.)   

 Ob odprtju redne letalske povezave med Ljubljano in Prago ter Varšavo smo 
v začetku aprila pripravili promocijska dogodka oziroma turistični delavnici. 
Odziv je bil na obeh straneh zelo pozitiven. Obeh dogodkov so se udeležili 
tudi lokalni novinarji.   

 Izvedba največjega poslovnega dogodka v Sloveniji - SIW 2014 (maj). 
Slovenska turistična borza oz. Slovenina Incoming Workshop, na kratko SIW 
je potekala v Novi Gorici med 15. in 17. majem. Borza, najpomembnejši del 
SIW-a, je potekala v petek 16. maja v konferenčnem centru igralniško-
zabaviščnega centra Perla. Na vnaprej dogovorjenih sestankih je sodelovalo 
199 predstavnikov iz 132 slovenskih turističnih podjetij in 145 
predstavnikov iz 111 tujih turističnih agencij, organizatorjev potovanj in 
drugih turistično naravnanih podjetij, iz 31 držav. V okviru srečanj med 
predstavniki slovenskih in tujih podjetij je bilo na borzi izvedenih okoli 
2500 sestankov. Pomembno je, da se je borze udeležilo več kot 50 % 
(natančneje 51%) tujih podjetij, ki se prvič predstavljajo na SIW, prvič smo 
gostili udeležence tudi iz Irana, Gruzije, Azerbajdžana in Hong Konga, kar 
pomeni priložnost za umestitev v ponudbo turističnih agencij in 
organizatorjev potovanj, ki Slovenije v svojo ponudbo do sedaj še niso 
uvrstili. Skupna ocena zadovoljstva udeležencev dogodka,ki smo je pridobili 
na podlagi ankete, ki je bila izvedena po dogodku in ki vključuje vse 
dejavnike znaša pri domačih udeležencih 4,1, pri tujih pa je višja in sicer 
znaša 4,5 (najvišja možna ocena je bila 5). 

 V avgustu je bilo izvedeno študijsko potovanje brazilskih agentov v 
sodelovanju z madžarsko turistično organizacijo. 

 Izvajanje aktivnosti na projektu Alpe – Adria Trail je potekalo skozi celo leto 
2014. 

Sektor za turizem je od 21. do 23.9.2014 v sodelovanju s Turizmom Ljubljana 
gostil enega najpomembnejših dogodkov turistične industrije, katerega se je 
udeležilo blizu 400 vodstvenih delavcev britanskega turizma. Gre za letno 
konvencijo britanskega turističnega združenja ABTA (Association of British 
Travel Agents), The Travel Convention. Večina predstavnikov britanske 
turistične industrije je bilo v Slovenji prvič, med njimi tudi predstavniki 
globalnih podjetij kot so Google, Yahoo!, Expedia, PwC ter organizatorji potovanj 
Kuoni, Thomas Cook, TUI in drugi. Rdeča nit letošnje konvencije, ki jo združenje 
ABTA organizira na letni ravni, so bili vloga človeških virov v turizmu in čas 
sprememb, ki se dogajajo v britanski in svetovni družbi ter posledično tudi v 
turistični industriji. Organizacija dogodka je velikega pomena za promocijo 
Slovenije kot turistične destinacije na trgu Velike Britanije.   

 

2.2.3.  O D N O S I  Z  J A V N O S T M I  I N  M A R K E T I N G  V  S L O V E N I J I  I N  T U J I N I  

2.2 .3 .1 .   DO M A Č I  PR 

V letu 2014 je bilo z namenom PR podpore dogodkom javne agencije SPIRIT 

Slovenija, Sektorja za turizem, pripravljenih preko sto sporočil za javnost, 



  

 
tedenski newslettri Turistične tiskovne agencije, mesečni newslettri za tuje 

novinarje ter drugi dogodki za predstavnike domačih in tujih medijev. Pri 

aktivnostih trženja in promocije Slovenije si Sektor za turizem SPIRIT Slovenija 

prizadeva za inovativen, drugačen, bolj drzen pristop k promociji in trženju 

Slovenije in njene turistične ponudbe. Pri tem v svojih trženjskih aktivnosti za 

doseganje želene ciljne pozicije Slovenije in slovenskega turizma na svetovnem 

turističnem zemljevidu sodeluje tudi s slovenskimi športniki s ciljem doseganja 

sinergijskih učinkov. Trženje in promocija pri tem izhajata iz krovne zgodbe 

Slovenije, opredeljene kot zelena, aktivna, zdrava Slovenija, ki utrjuje znamko 

Slovenije in slovenskega turizma I feel Slovenia. Prav iz navedenih razlogov se je 

Sektor za turizem  odločil za nadaljevanje sodelovanja Tine Maze kot prepoznane 

in ugleden vrhunske slovenske športnice pri pripravi več tržno-komunikacijskih 

orodij: nadaljna uporaba promocijskih spotov slovenskega turizma z likom Tine 

Maze, nove serije oglasov, promocijske stene, bannerji in ostala orodja tržnega 

komuniciranja, katerih osrednji lik je najbolj prepoznana aktualna slovenska 

športnica. V poletnih mesecih smo promocijo Slovenije izvajali na zelo 

obiskanem dogodku v sredušču Ljubljane Odprta kuhna. Izvedli smo izbor za 

Ambasadorja slovenskega turizma 2014, ki ga je prejel Ernst Platzl, ustanovitelj 

in solastnik agencije Platzl Reisen. 

 2.2 .3 .2 .  TU J I  PR  

V letu 2014 je bilo z namenom promocije Slovenije preko medijskih objav v tujini 

izvedenih preko 50 študijskih potovanj za več kot 130 tujih novinarjev iz 

različnih držav (trgi s predstavništvi – Italija, Nemčija, Avstrija izvzeti). Med 

vidnejšimi izpostavljamo dve: srečanje z Avstralskim blogerjem Jonom 

Cusackom, ki je Slvoenijo obiskal v  okviru projekta "The Big Blog Exchange" in 

srečanje z angleško blogerko Adele Grey.  

PR podpora je potekala tudi v okviru dogodkov za novinarje in na novinarskih 

konferencah v sklopu sejmov (Utrecht, Moskva, Stuttgart, Muenchen, Berlin, 

Koeln, Rusija, Beograd, Češka, Berlin, London). PR aktivnosti s posredovanjem 

sporočil, organizacijo in izvedbo študijskih obiskov predstavnikov medijev in 

spremljanje objav o Sloveniji so redno potekale predvsem na primarnih trgih v 

Italiji, Nemčiji in Avstriji, kjer ima slovenski turizem svoja predstavništva in 

povsod, kjer je Sektor za turizem izvajal aktivnosti v skladu s Programom dela za 

leto 2014. Skozi celotno leto smo pripravljali mesečne »press« novice za tuje 

medije v obliki newsletrov. 

Izveden je bil slovenski večer v Milanu - SERATA SLOVENA- tradicionalen svečan 

dogodek, ki ga predstavništvo v Italiji pripravlja za novinarje, s katerimi smo v 

preteklem letu odlično sodelovali in tiste, s katerimi si želimo v prihodnosti 

vzpostaviti tesnejše sodelovanje. S PR aktivnostmi smo podprli dogodek, ko je 

bila Sloveniji podeljena prestižna nagrada za najbolj obetavno golf destinacijo za 

leto 2015 - Undiscovered Golf Destination of the Year 2015. 

Sodelovali smo na blogerskem projektu Must love festivals 

http://mustlovefestivals.com. V sklopu projekta smo gostili blogerje večinoma iz 

Velike Britanije, ki so se udeležili obiska festivalov po Sloveniji (Soča Outdoor 

Festival, Ana Desetnica, ipd). 

 



  

 
2.2 .3 .3 .  OG L A Š E V A N J E  

Poleg izvedbe oglaševalskih aktivnosti na trgih, kjer ima slovenskih turizem 

pisarne predstavništev so bile glede na omejena finančna sredstva 

izvedene  marketinško komunikacijske aktivnosti preko različnih medijev in 

kanalov na trgu Hrvaške, Nizozemske in Madžarske ter Španije. Ostale aktivnosti 

na področju oglaševanja so bile izvedene v okviru dodatnega evropskega 

projekta (4.2.4.). 

 

2.3  ZAGOTAVLJANJE KON KUR E N ČN EGA PO DPO RN EGA O K OLJA –  

TR ŽENJSK A P LATFOR MA  

 

2.3.1.  RA Z V O J  I N  R A Z I S K A V E  T E R  E V R O P S K I  P R O J E K T I  

Na področju razvoja in raziskav, so bile s ciljem zagotavljanja razvojno 

raziskovalne podpore za trženje slovenskega turizma ter vzpostavitve 

kakovostnih strateških in operativnih podlag v skladu s programom dela za leto 

2014,  izvedene aktivnosti, kot so priprava strateških dokumentov na področju 

razvoja in trženja turizma, pospeševanje razvoja turističnih produktov, 

spodbujanje razvoja zelenega (trajnostnega) turizma v skladu s strateškimi 

usmeritvami, pridobivanje in analiziranje rednih tekočih statističnih podatkov o 

turističnih rezultatih, spremljanje sprememb v turističnem povpraševanju in 

ponudbi na osnovi primarnih in sekundarnih raziskav, merjenje učinkovitosti 

aktivnosti in dogodkov, posredovanje informacij s področja razvoja in raziskav 

slovenskemu turističnemu gospodarstvu in javnemu sektorju ter drugim ciljnim 

skupinam in usklajevanje razvojno-raziskovalnih aktivnosti preko sodelovanja z 

domačimi in mednarodnimi strokovnimi institucijami.  

Dodatno smo poleg rednega programa dela na področju raziskav in razvoja na 

pobudo Kongresnega urada Slovenije začeli z izvedbo analize obsega dejavnosti 

in neposrednih ekonomskih učinkov za turistični produkt poslovna srečanja. 

Aktivno smo sodelovali pri nepredvidenem dogodku – Strateški forum Bled, prav 

tako je bila kot dodatna aktivnost izvedena nova vzporedna prijava obstoječemu 

EDEN projektu 2013/2014 na evropski projekt EDEN 2014 na temo 

gastronomije. 

V letu 2014 smo pripravili sledeče strateške dokumente na področju razvoja in 

trženja turizma:  

 PROGRAM DELA SEKTORJA ZA TURIZEM ZA LETO 2015 vključno s 

pripravo koncepta, izvedbo analiz, izvedbo intersnih delavnic ter 

delavnic na terenu z namenom vsebinske uskladitve z vsemi deležniki 

 Na področju zdraviliškega turizma je bila izvedena analitična faza za 

pripravo strateških usmeritev razvoja in trženja za slovenska naravna 

zdravilišča v partnerstvu s SSNZ, izvedenih je bilo več delavnic ter 

priprava končnega dokumenta STRATEGIJE RAZVOJA IN TRŽENJA 

SLOVENSKIH NARAVNIH ZDRAVILIŠČ: SNZ 2020 

 Na področju športnega turizma je bila izvedena priprava analitične faze 

za oblikovanje strateških usmeritev razvoja in trženja športnega 

turizma, oblikovanje predmeta analize in  izbor izvajalca. Izvedena je 



  

 
bila obdelava in analiza vprašalnikov ter priprava zaključnega poročila, 

ki bo dal usmeritve za pripravo strategije športnega turizma. 

 Kot že omenjena dodatna aktivnost je bila izvedena analiza obsega in 

neposrednih ekonomskih učinkov poslovnih srečanj v Sloveniji na 

pilotnem primeru Ljubljane v partnerstvu s Kongresnim uradom 

Slovenije. Po analizi je sledila izvedba študije, na podlagi katere je bilo 

pripravljeno končno poročilo raziskave z usmeritvami za nadaljevalno 

raziskovalno aktivnost na področju turizma poslovnih srečanj. 

Intenzivno smo pospeševali razvoj produktov visoke dodane vrednosti, in sicer 

preko spodbujanja implementacije zgodb (»Storytelling«) v razvoj in trženje 

slovenskega turizma (delavnica za turistično gospodarstvo, priprava zloženke, 

predstavitve in pomoč oddelkom za implementacijo v orodja tržnega 

komuniciranja, delavnica za ljubljanske hotele o pripravi paketov z zgodbami 

itd). Z namenom razvoja produktov pohodništvo in kolesarjenje smo izvedli 

nadgradnjo standardov, izobraževanje za vse specializirane obrate, poziv in 

ocenjevanje 2014 ter izdali 24 specializacij (novi in podaljšanje veljavnosti znaka 

specializacije obstoječim). Sodelovali smo v projektu VIA ALPINA ter se aktivno 

vključili v izvedbo tematskih konferenc: Eko konferenca (GR, Ljubljana), Zeleni 

turizem (Moravske toplice), Pohodništvo (GZS), dogovori o prihodnjem 

strokovnem sodelovanju na sejmu NATUR, Storytelling (TZS).  

Spodbujali smo razvoj zelenega turizma s predstavitvijo ETIS standardov za 

zelene destinacije in koordinacija za pilotno testiranje destinacij v okviru 

projekta EC, pripravili smo ZELENO SHEMO SLOVENSKEGA TURIZMA za hitrejšo 

implementacijo zelenega turizma v poslovne modele destinacij in ponudnikov, 

oblikovali, katalog zelenih ponudnikov (SLOVENIA GREEN), spodbujali 

oblikovanje zelenih verig dobaviteljev (sestanki MOK, TGZ, OZS glede 

pospeševanja proizvodnje lokalne hrane za potrebe turizma), izvedli delavnice v 

okviru projekta zelena shema slovenskega turizma, pripravili tri scenarije za 

razvoj zelene sheme (obravnava scenarijev na delavnici, izbor drugega 

(polodprtega scenarija) ter pripravili končni predlog za razvoj zelene sheme.   

V letu 2014 smo intenzivno spremljali spremembe v turističnem povpraševanju 

in ponudbi na osnovi primarnih in sekundarnih raziskav. Izvedli smoanalizo 

poslovanja slovenskega turističnega gospodarstva. Oblikovani so bili naslednji 

tržni profili: Avstrija, Nemčija, Italija. Z ETC smo sodelovali na področju razvoja 

in raziskav ter spremljali podatke s področja turizma s strani institucij kot so EC, 

UNWTO, WTTC, OECD itd. Izvedli smo naslednje ad-hoc spletne raziskave 

(analiza komunikacije uporabnikov na družabnih omrežjih) na teme: športni 

turizem, percepcija kulture v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in 

percepcija Slovenije s strani ruskih turistov, najpogosteje uporabljene ključne 

besede o Sloveniji ter  Zimske olimpijske igre Sochi 2014, vsebinske relacije, 

ključni trgi. Izvedene so bile raziskave Euromonitor- Travel and tourism in 

Slovenia ter Amadeus DMO Insight. Tedensko smo strokovno javnost obveščali o 

možnih prijavah na EU razipse. 

Oddelek za razvoj in raziskave je sodeloval pri zasnovi celotnega programa in 

plenarnega dela z okroglo mizo dogodka 4. DNEVI SLOVENSKEGA TURIZMA.   



  

 
V 2014 smo nadaljevali tudi z aktivnostmi za spodbujanje inovativnega 

slovenskega turizma. Objavljena in izvedena sta bila razpisa Sejalec (objava 

28.4.2014, izvedba dogodka za predstavitev poziva 10.6.2014, prejetih 

rekordnih 26 prijav, izbrani trije finalisti, med njimi en zmagovalec - Odprta 

kuhna; priznanja podeljena 13. 10. v Portorožu na DST) in Snovalec (objava 

10.2.2014, 43 prijav, izborni postopek in podpis pogodb s 3 zmagovalci, 

razglasitev na Eko konferenci, realizirane vse 3 invencije). Potekale so aktivnosti 

za spodbujanje inovativnosti v okviru portala Banka turističnih priložnosti 

Slovenije (objava pologov, povezovanje med uporabniki, priprava novic s 

področja inovativnosti, priprava izhodišč za prenovo portala BTPS) ter ostale 

promocijske aktivnosti v povezavi z inovativno turistično ponudbo preko 

različnih medijev. 

V okviru Evropskega projekta T-lab je potekalo izvajanje promocijskih in 

mreženjskih dejavnostih za razvoj produktov na temo prve svetovne vojne. 

Vzpostavljen je bil portal www.slovenia.info/socapovej, organizirane čezmejne 

delavnice in workshopa v Novi Gorici  16.4. 2014 (106 udeležencev), potekala je 

promocija produktov mreže na sejmu Alpe Adria: Turizem in prosti čas, borzi 

SIW,  borzi Grande Guerra v Gorici in sejmih v tujini. Izvedene so bila številne 

promocijske aktivnosti (oglasi, študijska tura, priprava PR člankov) in zaključna 

konferenca projekta. Za potrebe Evropskega projekta se je izvajala koordinacija 

partnerstva in administrativno vodenje projekta T-lab: oddaja poročil 

upravičenca in vodilnega partnerja, priprava aneksa k partnerski pogodbi in 

sprememba prijavnice ter stroškovnega načrta. 

Razvoj in raziskave ter evropski projekti 
Načrtovana sredstva  

1-12/2014 v € 
Realizirana sredstva  

1-12/2014 v € 

235.000 223.889 
 

 
 
 

Razvoj in raziskave 
Doseženi rezultati 

- 100 objav rezultatov raziskav in statističnih obdelav; 
- preko 100 posredovanj statističnih podatkov in drugih informacij zunanjim 

uporabnikom statističnih podatkov; 
- objavljeni trije pomembni strateški dokumenti za področje zdravililškega, 

kongresnega in športnega turizma 
- objava Zelene sheme slovenskega turizma za za hitrejšo implementacijo zelenega 

turizma v poslovne modele destinacij in ponudnikov ter promocija zelenih turističnih 
ponudnikov v katalogu zelenih turističnih ponudnikov SLOVENIA GREEN 

- Uspešno izveden dogodk DST, večina udeležencev je navedla, da se bo dogodka 
verjetno udeležila tudi v prihodnjem letu, udeleženci so bili zadovoljni z vsebinami 
Turističnega foruma (povprečna ocena 3,8) in Plenarnega dela (povprečna ocena 3,7) 

- Umestitev tematike turizma med dogodke Strateškega foruma Bled; 
- uspešna prijava EDEN na evropski razpis in izbor 6. EDEN destinacije; 
- 24 novih oz. podaljšanih specializacij pohodniških in kolesarskih nastanitev;  
- izdana publikacija Slovenski turizem v številkah 2013. 

 

  

http://www.slovenia.info/socapovej


  

 
2.3.2.  RA Z V O J  I N F O R M A C I J S K E G A  S I S T E M A  I N  E -P O S L O V A N J E  

Med najpomembnejšimi aktivnostmi oddelka v letu 2014 je bilo spletno 

uredništvo osrednjega turističnega portala www.slovenia.info z optimizacijo 

uporabniške izkušnje ter oblikovno oziroma grafično osvežitvijo portala, 

vzdrževanje in upravljanje s skrbniško mrežo turističnega portala ter redno 

komuniciranje in analiziranje vsebin preko socialnih medijev (Facebook, Twitter, 

Youtube, Foursquare, Wikipedia, LinkedIn). Te aktivnosti so primarno 

namenjene skrbi za kontinuirano povečanje kakovosti in nabora vsebin na 

Slovenia.info v vseh jezikih portala in v skladu s potrebami trženja in razvoja 

produktov na turističnem, poslovnem in novinarskem delu. Velik poudarek je bil 

dan tudi prenovi zemljevidov na portalu ter na aktivnostih za boljše delovanje 

portala in njegovih vsebin brez dodatnih sredstev (akcija Na lepše. Po Sloveniji!, 

izobraževanje ter spodbujanje partnerjev h kvalitetnejšemu delu in vnosu 

kakovostne vsebine na portal).  

V letu 2014 sta bila vzpostavljena tudi Multimedijski portal www.explore-

slovenia.com ter mobilna aplikacija Explore Slovenia. Nadgrajena je bila tudi 

aplikacija Slovenia's Top 50. 

Oddelek je bdel nad sistemom e-kategorizacije in Registrom NO, v smislu 

vzdrževanja obeh aplikacij in izvedbe nadgradenj, ki so potrebne za delovanje 

(izvedene so bile nadgradnje za uporabniško izkušnjo, tedensko se nadgrajuje 

šifrant AJPES). Aktivno so bile vodene  vsebinske aktivnosti na področju 

kategorizacije in svetovanju nastanitvenim obratom pri izvedbi postopka 

kategorizacije. Oddelek pri projektu sodeluje tudi z TGZ, sekcijo za kampe in 

Združenjem turističnih kmetij. 

Na področju partnerskih aktivnosti je oddelek izvajal tematsko specifična 

usposabljanja (za vnos vsebin na portal, vris tematskih poti, vpis geokoordinat 

na interaktivni zemljevid) za skrbniško mrežo s ciljem optimiziranega nastopa 

slovenske turistične ponudbe na svetovnem spletu, pridobival partnerje za XML 

povezavo vsebin prireditev iz lokalnih na nacionalni portal, tržil oglasni prostor 

na portalu za oglaševanje turističnih produktov partnerjev in organiziral 

dvodnevno strokovno srečanje na temo trendov v e-turizmu za izobraževanje 

partnerjev.  

Poleg tega oddelek ureja vzdrževanje podpornih aplikacij kot so fototeka, CRM 

B2B in aplikacija za pošiljanje Newslettrov, TTA, SIW, BTPS in skrb za delovanje 

e-prijavnic na dogodke v organizaciji Sektorja za turizem ter vsebinska podpora 

z urednikovanjem spletnih strani projektom EDEN, SIW, DST, SLOW Turizem, 

Tur!zem in Na lepše. Po Sloveniji!. 

Aktivnosti oddelka so močno povezane s spremljanjem spletne analitike in 

analitike socialnih medijev na dnevni ravni, kar vključuje tudi analitično podporo 

oddelkom Sektorja za turizem ter poolu UK, IT, AT in Nemčije za izvajanje 

promocijskih aktivnosti. Aktivno oddelek sodeluje v mednarodnem združenju 

IFITT in ETC pri pripravi gradiv na področju e-poslovanja (na voljo je nov ETC 

Handbook). Aktivno delo oddelka vključuje tudi svetovanje pri načrtovanju in 

izvajanju spletnih oglaševalskih kampanj. 

http://www.slovenia.info/
http://www.explore-slovenia.com/
http://www.explore-slovenia.com/


  

 
Izvedena je bila tudi prenova celotne partnerske skrbniške mreže s podpisom 

novih pogodb in pridobitvijo ažurnih podatkov skrbnikov (kontaktnih oseb, ki 

delajo na portalu). 

 

Razvoj informacijskega sistema in E-poslovanje 
Načrtovana sredstva  

1-12/2014 v € 
Realizirana sredstva  

1-12/2014v € 

325.500 304.113 
 

 
 

Razvoj informacijskega sistema in E-poslovanje 
Doseženi rezultati 

- 5,25 mio obiskovalcev uradnega slovenskega turističnega portala 
www.slovenia.info;  

- izvedba usposabljanj STIP s povprečno oceno zadovoljstva 4,2; 
- povprečna cena zadovoljstva z motivacijskim srečanjem 4,0; 
- povprečna ocena zadovoljstva s portalom 4,00; 
- povečanje obiska na družabnih omrežjih (1.731 novih sledilcev na Twitterju, 

19.790 novih všečkov na FB, 78.254 novih ogledov na YouTube-u). 

 
2.3 .3 .  PR O D U K C I J A  P R O M O C I J S K O  I N F O R M A T I V N E G A  M A T E R I A L A  

Oddelek skrbi za produkcijo promocijskih katalogov in brošur po principu 

zelenega delovanja (uporaba okolju prijaznih materialov pri tisku katalogov) in 

pripravo osnovnih promocijskih izdelkov. V letu 2014 so bili izdani sledeči 

katalogi: Slovenska Istra z vložnim listom v nakladi 100.000. Filmske lokacije v 

Sloveniji v nakladi 600 izvodov, Kolesarjenje v Sloveniji, ki ga partnersko 

financirata  GIZ/SPIRIT v nakladi  40.000 kosov, »Slovenija dežela zdravja« z 

vložnim listom s  konkretno ponudbo zdravilišč in katalog Julijske Alpe  v 

sodelovanje z DZT Bled. Intenzivno pa je potekala priprava prvega digitalnega 

splošnega kataloga (v skladu z usmeritvijo digitalizacije tržno-komunikacijskih 

orodij), priprava splošnega predstavitvenega kataloga v 10ih jezikovnih 

različicah in priprava turistične karte v 14ih jezikovnih različicah.  

Na podlagi Javnega  poziva za izbor izvajalca za ekskluzivno trženje izdelkov 

linije » I FEEL SLOVENIA«, za dobo pet let je bilo izbrano podjetje Ural prodaja 

d.o.o. iz Ljubljane. . Za potrebe B2B in B2C promocije pa sta bila izvedena tudi 

izbor in produkcija promocijskih izdelkov I FEEL SLOVENIA, ki obsegajo sledeč 

nabor artiklov: papirna in lanena vrečka, okvir za sliko, copate »Made in 

Slovenia«, dvostranska zeleno/bela majica, polo majica in tris čokolad z okusom 

Mediterana, Panonske nižine  in Alp.  

Produkcija promocijsko informativnega materiala 
Načrtovana sredstva  

1-12/2014 v € 
Realizirana sredstva  

1-12/2014 v € 

322.000 221.442 
  

 

Produkcija promocijsko informativnega materiala 
Doseženi rezultati 

- Preko 500.000 izdanih promocijskih publikacij v več kot 10  jezikih. 
- Priprava prvega digitalnega splošnega kataloga za turistično promocijo Slovenije 

 



  

 

2.4  KR EPIT EV  P REPO ZN AVNOS TI  SLOV ENI JE  KOT  T URI STI ČN E 

DESTI NACI JE –  DO DATN I EU  PRO JEKT  

 

2.4 .1  NA M E N  I N  O P I S  O P E R A C I J E  

Namen projekta, ki je še v teku, je z novimi, celovitimi in inovativnimi 

trženjskimi pristopi pomembno okrepiti aktivnosti in učinkovitost promocije in 

trženja slovenskega turizma na ključnih trgih ter pospešiti razvoj rastočih trgov. 

Pri tem smo se prednostno osredotočili na digitalno trženje in krepitev znamke 

»I feel Slovenia«. V okviru projekta smo razširjali zgodbo »zelena, aktivna, zdrava 

Slovenija« ter izhajali iz načel trajnostnega turizma. Strateška cilja projekta sta: 

prispevati h krepitvi konkurenčnosti slovenskega turističnega gospodarstva in 

povečanje prepoznavnosti in ugleda ter doseganje želenega  pozicioniranja 

Slovenije kot turistične destinacije . 

2.4.2  PO R O Č I L O  O  D O S E Ž E N I H  R E Z U L T A T I H  

Aktivnosti s ciljem realizacije celotne operacije so potekale na naslednjih 

področjih, koncentracija: nova vloga na MGRT v maju 2014 za zmanjšanje števila 

projektov; sanacija produktov: v novi vlogi so izvzete aktivnosti, ki so izkazale 

neustreznost prvih produktov (npr. katalogi); časovna izvedba: nov rok izvedbe 

je podaljšan na  30.6.2015; ureditev kadrovske problematike; vloga za prenos 

pretežnega dela finančnih sredstev iz finančnega leta 2014 v finančno leto 2015. 

Izvedene aktivnosti po sklopih: 

1. Tržno komuniciranje 

 izvajanje aktivnosti iskalnega marketinga (pogodba do 30.8.2014), 

 izvedeno je bilo četrto naročilo na nemškem trgu: vlaganje promocijskih 

letakov v nemške revije, 

 CIDK, 

 v pripravi so postopki za pripravo TV oglasa za oglaševanje na 

globalnem TV kanalu, izvedeno je bilo oglaševanje Zima v Sloveniji na 

hrvaškem ter srbskem trgu (zaključeno do konca decembra 2014), 

2. Multimedija, internet in mobilne aplikacije. 

3. Poslovne borze, pretežno na prekomorskih trgih, 

 izvedena je bila poslovna borza na Kitajskem COTTM 2014,  

 izvedena je bila poslovna borza na Japonskem JATA 2014. 

4. Oprema 

 dobavljena je bila oprema (v letu 2013), nahaja se na lokaciji naročnika 

in je v uporabi, še vedno poteka testiranje produkcijskega okolja. 

5. Strokovni vsebinsko tehnični nadzor 

 storitve v izvajanju preko postopka sukcesivnega naročanja.  

Za namen izvedbe CELOSTNE INOVATIVNE DIGITALNE KAMPANJE (CIDK) so 

potekale aktivnost objave na e-portalu in portal EU (julij 2014), odpiranje, 



  

 
ocenjevanje komisije, pregled ponudb in ostale aktivnosti za izvedbo postopka 

izbire ponudnika. Glede na vložen revizijski zahtevek in odločitev Državne 

revizijske komisije postopek začetka kampanje CIDK v letu 2014 ni bil izpeljan.  

V letu 2014 nerealizirana sredstva iz naslova izvedbe CIDK so bila z aneksom k 

pogodbi o sofinanciranju operacije »Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot 

turistične destinacije« prenesena v leto 2015.  

Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije – EU projekt 
Načrtovana sredstva  

1-12/2014 v € 
Realizirana sredstva  

1-12/2014 v € 

3.386.952 330.952 
  

Obrazložitev odstopanj: 
Zaradi obsežnosti in kompleksnosti projekta je bilo v letu 2014 niso bila počrpana 
vsa sredstva za to obdobje. V letu 2014 nerealizirana sredstva iz naslova izvedbe 
CIDK so bila z aneksom k pogodbi o sofinanciranju operacije »Krepitev 
prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije« prenesena v leto 2015. 
 

Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije – EU projekt 
Doseženi rezultati 

- Krepitev prepoznavnosti Slovenije z izvedbo oglaševanj in iskalnega marketinga 
(zimska turistična ponudba); 

- predstavitve na poslovnih borzah; 
- projekti s področja multimedije, interneta in mobilne aplikacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


