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1. UVOD 

Aktivnosti Slovenske turistične organizacije (v nadaljevanju STO) bodo v letu 2016 in 2017 

usmerjene v povečevanje prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije s pomočjo 

inovativnega vsebinskega digitalnega marketinga (VDM) in znamke I FEEL SLOVENIA ter 

zgodb slovenskega turizma. Usmerjene bodo tudi v pospeševanje trženja inovativnih 

turističnih produktov z višjo dodano vrednostjo, ki temeljijo na principih trajnostnega 

razvoja.  Aktivnosti se bodo izvajale v okviru trženjske kampanje I FEEL SLOVENIA, 

Green.Active.Healthy. Tema v naslednjih dveh letih so zdrave vode. Aktivnosti bodo 

načrtovane in izvajane v tesni povezavi z gospodarstvom. 

 

Ključne spremembe bodo: 

 usmeritev v VSEBINSKI DIGITALNI MARKETING (nov portal, digitalne 

kampanje, nadgradnja komuniciranja z družbenimi mediji); 

 sodelovanje PROFESIONALNIH PR AGENCIJ NA KLJUČNIH TRGIH in 

marketinških agencij na novih trgih; 

 sodelovanje AMBASADORJEV SLOVENSKEGA TURIZMA; 

 intenzivnejše sodelovanje z gospodarsko diplomacijo; 

 večje osredotočenje na ključne trge in strateški razvoj NOVIH TRGOV 

(Turčija, Zalivske države/ZAE) in intenzivnejša promocija na TRGIH Z 

LETALSKIMI POVEZAVAMI; 

 aktivnejše sodelovanje partnerjev pri pripravi programa; 

 reorganizacija STO. 
 

Program dela STO za 2016/2017 temelji na strateških razvojnih in trženjskih usmeritvah 

zelenega turizma, usmeritvah slovenskega turističnega gospodarstva in aktualnih razmerah 

na mednarodnem turističnem trgu. Pripravljen je na osnovi številnih delavnic z 

gospodarstvom in drugimi za turizem pomembnimi sektorji.  

 

V letih 2016 in 2017 je za izvajanje programa dela STO predviden proračun 11.900.000 mio EUR 

na leto (od tega se načrtuje 650.000 EUR lastnih virov). Za delovanje STO je v letu 2016 

namenjenih 2.100.000 EUR ter v enaki višini tudi za leto 2017, skupaj torej 14 mio EUR na leto. 

Trenutno aktivnosti na STO znotraj kadrovskega načrta izvaja 27 zaposlenih, od tega trije 

predstavniki v tujini (v Nemčiji, Italiji in Avstriji). Poleg treh predstavništev imamo v tujini še dve 

informativni točki (v Veliki Britaniji in na Japonskem). 

 

V Programu dela so uvodoma predstavljeni cilji in trženjske usmeritve za leti 2016 in 2017, sledi 

program dela v treh sklopih: 1. TRŽNO KOMUNICIRANJE in 2. TRŽENJSKA 

INFRASTRUKTURA kot podpora komunikacijam na trgu in 3. PARTNERSTVO PRI TRŽENJU.  
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2. TURIZEM V SLOVENIJI V LETIH 2014 IN 2015 
 

V letu 2015 beleži slovenski turizem rekordne številke. S 12,8% več tujih turistov v prvih 

sedmih mesecih se slovenski turizem uvršča nad povprečje Evrope. 

 

TURIZEM V LETU 2014 

 

Slovenski turizem beleži nadaljevanje rasti števila mednarodnih prihodov. V letu 2014 smo 

zabeležili 3.524.020 prihodov turistov in 9.590.642 prenočitev, kar je za 4,1% več prihodov in 

0,1% več prenočitev kot v letu 2013 (SURS, 2015).  
 

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

prenočitve so prvič presegle mejo 6 milijonov. Skupaj so tuji turisti v letu 2014 ustvarili 63,5% 

prenočitev. Skoraj polovico tujih prenočitev (49,6%) so v letu 2014 ustvarili turisti iz petih držav. 

Največ prenočitev so ustvarili turisti iz Italije (15,8%), Avstrije (12,4%), Nemčije (11,4%), 

Ruske federacije (5,2%) in Nizozemske (4,8%) (SURS, 2015). Med državami z večjim številom 

ustvarjenih prenočitev (nad 10.000) beležijo največjo rast v letu 2014 turisti iz Koreje (za 146,2% 

več) in iz Drugih azijskih držav (za 55,3% več).  
 

Največ turističnih prenočitev je bilo leta 2014 ustvarjenih v zdraviliških občinah (2.998.959 ali 

31,3%), kar je za 0,6% manj kot leto poprej. Prenočitvam v zdraviliških občinah sledijo gorske 

občine s 23,4% prenočitev  in obmorske občine z 21,6% prenočitev. Zaradi večjega obiska tujih 

turistov je več prenočitev v letu 2014 ustvarila tudi Ljubljana, in sicer skupno za 7,7% več kot v 

dvanajstih mesecih leta 2013 skupno 10,7% vseh prenočitev v letu 2014). Tuji turisti so v 

največjem številu prenočevali v gorskih (27,3% vseh tujih prenočitev), domači pa v zdraviliških 

občinah (47,6% vseh domačih prenočitev) (SURS, 2015). 
 

V slovenskih hotelih je bilo evidentiranih 5.852.499 prenočitev turistov ali 61% vseh 

prenočitev (0,8% več kot v preteklem letu). V kampih je bilo zabeleženih 1.218.949 prenočitev 

turistov ali 12,7% vseh prenočitev (za 6,5% manj glede na leto 2013). Večje povečanje števila 

prenočitev turistov v letu 2014 glede na leto 2013 je bilo zabeleženo tudi v ostalih nastanitvenih 

objektih (za 27,5% več), mladinskih hotelih (za 13,2% več), v začasnih nastanitvenih objektih in 

marinah (za 11,8% več) in v kategoriji prenočišča (za 11,6% več) (SURS, 2015). 

 

TURIZEM V LETU 2015 (JANUAR - JULIJ)  

 

V letu 2015 beleži slovenski turizem rekordne rezultate.  

Po podatkih SURS je bilo število prenočitev turistov v prvih sedmih mesecih leta 2015 za 8,0% 

višje, kot v enakem obdobju lani. Skupno število turistov v tem obdobju se je povečalo za 11,7%. 
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Število tujih turistov se je povečalo za 12,8%, njihovih prenočitev pa za 9%. Domačih gostov je 

bilo v navedenem obdobju za 9,5% več kot v istem obdobju lani, ustvarili pa so za 6,4% več 

prenočitev. Kar 67,6% vseh prihodov in 62,1% vseh prenočitev je bilo opravljenih s strani tujih 

gostov.  

Ključni trgi so bili glede na število prenočitev v obdobju od januarja do julija Italija (14,4%), 

Avstrija (12,0%), Nemčija (10,3%), Hrvaška (6,0%) in Nizozemska (4,8%). 

V tem obdobju smo zabeležili rast števila prenočitev iz emitivnih trgov Avstrije (za 7% več 

prenočitev), Italije (za 9,4% več prenočitev) in Nemčije (za 8,9% več prenočitev). S strani turistov 

iz Združenega kraljestva smo zabeležili za 18,4%, s strani gostov iz Irske pa za 33,6% več 

prenočitev. Rast števila prenočitev smo zabeležili tudi iz sosednjih držav, to je Hrvaške 14,3% in 

Madžarske 5,8%. Nadaljuje se tudi trend rasti prenočitev turistov iz držav vzhodne Evrope (iz 

Češke republike za 10,5%,  Poljske za 8,5%, Slovaške za 14,1%, Srbije za 9,2% več prenočitev). 

Pozitivni je tudi trend rasti števila prenočitev turistov iz Švedske za 9,6%, Norveške za 44,2%, 

Danske za 0,7%, iz Finske 21,5% in iz Nizozemske za 7,7% več prenočitev. Pozitivni trend števila 

gostov in njihovih prenočitev beležimo tudi iz prekomorskih trgov. V prvih sedmih mesecih so več 

nočitev tako ustvarili gostje iz Japonske (7,8%), Kitajske (52,6%), Republike Koreje (54,2%), 

Brazilije (19,3%), ZDA (18,6%) in Kanade (19,8%). Negativno rast beležimo pri prenočitvah 

turistov iz Ruske federacije (-27,1%). 

Največ turistov so v prvih sedmih mesecih zabeležile gorske občine (25,7% prihodov), 

največkrat pa so turisti prenočili v zdraviliških občinah (30,3%). Največjo rast prihodov, glede 

na enako obdobje 2014, so turisti ustvarili v Ljubljani (19,8%). Prav tako je v Ljubljani najbolj 

naraslo število prenočitev (19%). 

Po podatkih UNWTO je rast mednarodnih turističnih prihodov v obdobju od januarja do aprila v 

Evropi znašala 4,9% in se bo po napovedih iz začetka letošnjega leta na letni ravni gibala med 3 in 

4%. Slovenski turizem se z 13% rastjo mednarodnih prihodov v obdobju od januarja do julija 

tako uvršča nad povprečno napovedano in dejansko rastjo mednarodnih prihodov v Evropi.  

 

NAPOVEDI ZA LETI 2016 IN 2017 

 

Po ocenah ETC (2015) se bodo turistični prihodi, na svetovni ravni, leta 2016 povečali za 

4,3%, 2017 pa še za 4,7%.  Največje rasti prenočitev turistov se pričakujejo v regijah izven 

Evrope. V Aziji in Pacifiku (+5,0% v 2016 in +5,8% v 2017), na Bližnjem vzhodu (+5,1% v 2016 

in +5,3% v 2017), v Afriki (+4,3% v 2016 in + 3,6% v 2017) in Ameriki (+3,6% v 2016 in +4,1% v 

2017). Prenočitve turistov v državah EU naj bi se leta 2016 povečale za 4,2%, v 2017 pa za 

2,9%.  
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3. CILJI 

Ključni cilji za leto 2016 in 2017 so: 

 povečanje prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije; 

 povečanje atraktivnosti turističnih produktov, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja; 

 povečanje števila tujih turistov in njihovih prenočitev v 2016 za 4% (2017 za 3%) in priliva 

iz naslova izvoza potovanj za 4% (v letu 2017 pa za 3%). 

 

Trženjske usmeritve v letu 2016 in 2017 

1. Povečanje prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije s pomočjo vsebinskega 

digitalnega marketinga (VDM) in znamke  I FEEL SLOVENIA  - Green. Active. Healthy. ter  

podpornih zgodb.  

Oblikovanje in upravljanje vrhunskih vsebin na osnovi piramide zgodb slovenskega turizma. 

Identificiranje in vključevanje ambasadorjev Slovenije (tujci, ki živijo v Sloveniji, vrhunski 

športniki ter drugi pomembni Slovenci itd.).  Posebna tema v letu 2016 in 2017 bodo 

ZDRAVE VODE. V letu 2016 bomo intenzivno izpostavljali Ljubljano kot zeleno prestolnico 

Evrope 2016. Prav tako v tem letu izpostavljamo 25-letnico osamosvojitve Slovenije. 

2. Koncentracija promocije na 6 KLJUČNIH EVROPSKIH TRGIH in razvoj novih trgov  

V promocijo na ključnih evropskih trgih bomo v letih 2016 in 2017 investirali 60% sredstev, 

namenjenih tujim trgom. Intenzivno bomo nagovorili Italijo, Nemčijo, Avstrijo, Rusko 

federacijo, Veliko Britanijo in Beneluks. Intenzivneje bomo nagovorili trge z letalskimi 

povezavami v Evropi, razvijati bomo začeli dva nova trga: Turčijo in Zalivske države (ZAE). 

Na prekomorskih trgih bomo nastopali v povezavah z drugimi državami. 

3. Oblikovanje novega PORTALA www.slovenia.info 

V letu 2016/2017 bomo postavili nov portal www.slovenia.info,  ki bo učinkovito 

komuniciral zgodbo slovenskega turizma. Potekalo bo intenzivno komuniciranje z 

družabnimi mediji. Hkrati bo portal vstopna točka na portale destinacij in ponudnikov. 

Obisk portala bomo podprli s kreativnimi digitalnimi kampanjami.  

4. Spodbujanje razvoja in trženja ZELENEGA (TRAJNOSTNEGA) TURIZMA ter 

spodbujanje razvoja turističnih produktov z visoko dodano vrednostjo. 

Postopna implementacija ZELENE SHEME slovenskega turizma in pospeševanje razvoja 

inovativnih turističnih produktov visoke dodane vrednosti.  

5. Nadaljevanje PARTNERSKEGA SODELOVANJA  

    Nadaljevanje PARTNERSKEGA SODELOVANJA pri razvoju in promociji slovenskega     

    turizma (produktna združenja, destinacije, podjetja, medsektorsko povezovanje, mednarodno 

    povezovanje). 

 

http://www.slovenia.info/
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4. ZGODBA SLOVENSKEGA TURIZMA 
 

Krovna zgodba, ki jo bomo komunicirali, je Green.Active.Healthy. SLOVENIA, ki podpira 

znamko I FEEL SLOVENIA. To je zgodba o raznoliki Sloveniji in ljubezni do raznolikosti. 

Krovno zgodbo bodo podpirale ZGODBE, za katerimi stojijo ključni produkti in destinacije. 

Zgodbe bodo kreativno 

implementirane v kampanje in orodja 

tržnega komuniciranja. Vzpostavili 

bomo kontinuiran proces ustvarjanja, 

distribuiranja in upravljanja vsebin oz. 

zgodb. Tema,  ki  jo  bomo  

izpostavljali, so ZDRAVE VODE.  

V letu 2016 bomo intenzivno 

izpostavljali Ljubljano kot zeleno 

prestolnico Evrope 2016 ter 25- 

letnico samostojnosti Slovenije. 

Identificirali bomo ambasadorje Slovenije (tujci, ki živijo v Sloveniji, vrhunski športniki ter 

drugi pomembni Slovenci), in pomembnejše športne in kulturne dogodke, da bodo podprli 

komunikacijo zgodb Slovenije.   

Pozicioniranje Slovenije – »Slovenija je jasno pozicionirana kot zelena, aktivna, zdrava butična 

srednjeevropska destinacija na stičišču Sredozemlja, Alp in Panonske nižine s prepoznavno in 

uspešno zeleno turistično znamko z močnim pozitivnim čustvenim nabojem, ki komunicira 

kakovostno in individualno izkušnjo gosta v Sloveniji.« (Vir: STRT, 2012).  

 

Pozicioniranje temelji na zelenih dejstvih, usmeritvi v trajnostni razvoj Sloveniji ter na edinstvenih 

posebnostih Slovenije (Lipica, Postojnska jama, Bled, Ljubljana, Piran, zdrave termalne in 

mineralne vode). 

V skladu s strategijo trženja tržimo naslednje krovne turistične produkte: 

 ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE  GASTRONOMIJA 

 AKTIVNE POČITNICE  MESTA IN KULTURA 

 DOŽIVETJA V NARAVI  NIŠNI PRODUKTI (križarjenje, igralništvo,  itn.) 

 POSLOVNI TURIZEM  
 

Krovna ciljna skupina so aktivni ljubitelji narave in zdravega načina življenja višjega 

dohodkovnega razreda.  
 

Za vsak trg smo pripravili optimalni komunikacijski splet in opredelili najbolj atraktivne 

turistične produkte in ciljne skupine.  
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5.MARKETINŠKI KONCEPT SLOVENSKEGA TURIZMA 

 

 

 

Op. V fazi je optimizacija organiziranosti slovenskega turizma na destinacijski ravni. MGRT načrtuje izvedbo razpisa za sofinanciranje razvojnih in 

trženjskih aktivnosti destinacij (regij) in produktov. 

 

 

Turistični 

produkti 

 

Krovna  

zgodba  

slovenskega 

turizma 

 

 

Destinacije 
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6. STRUKTURA PRORAČUNA  

 

V letih 2016 in 2017 je za promocijo namenjenih 11.900.000 EUR na leto (od tega iz naslova 

MGRT 11.250.000 EUR in 650.000 EUR lastnih virov).  

 

I. TRŽNO KOMUNICIRANJE 

Tržnemu komuniciranju (digitalno in klasično komuniciranje, odnosi z javnostmi, sejmi in borze, 

poslovni dogodki, skupni projekti promocije, oblikovanje vsebin) bomo namenili 9.700.000 EUR 

oz. 82% programskih sredstev. V letih 2016 in 2017 bomo izvajali aktivnosti tržnega 

komuniciranja na KLJUČNIH EVROPSKIH, OSTALIH EVROPSKIH, NOVIH in 

PREKOMORSKIH TRGIH. Za vsak trg smo pripravili komunikacijski splet in opredelili najbolj 

atraktivne turistične produkte in ciljne skupine. 

 

II. TRŽENJSKA INFRASTRUKTURA 

Trženjski infrastrukturi (portal, promocijski material, raziskave, razvoj, evropski projekti, drugi 

projekti) bo v letu 2016 in 2017 namenjenih 2.200.000 EUR oz. 18% programskih sredstev.  

 

SREDSTVA ZA PROMOCIJO  (PRORAČUNSKI IN 

LASTNI VIRI) 

2016 Delež 2017 Ind 17/16 

I. Tržno komuniciranje 

Digitalno in klasično komuniciranje, odnosi z javnostmi, 

sejmi in borze, poslovni dogodki, oblikovanje vsebin. 

Ključni trgi, drugi evropski trgi, novi trgi in prekomorski 

trgi ter skupni projekti promocije.  

9.700.000 82% 9.700.000 100 

II. Trženjska infrastruktura 

Portal, promocijski material, tržne raziskave in analize, 

pospeševanje razvoja, evropski projekti, drugi projekti itn. 

2.200.000 18% 2.200.000 100 

SKUPAJ 11.900.000 100% 11 .900.000 100 
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7. PROGRAM DELA STO 2016/2017 

 

7.1. TRŽNO KOMUNICIRANJE  

 

Za tržno komuniciranje na tujih trgih bomo v letu 2016 in 2017 namenili 9.700.000 EUR. 

 

KLJUČNI EVROPSKI 

TRGI 

DRUGI EVROPSKI 

TRGI, NOVI TRGI 

PREKOMORSKI TRGI SKUPNI PROJEKTI 

na tujih trgih 

3.520.504 prenočitev 1.509.381 prenočitev 358.286 prenočitev  

57,8% tujih prenočitev 24,8% tujih 

prenočitev 

5,9% tujih prenočitev  

4.276.500 EUR 1.865.500 EUR 965.000 EUR 2.593.000 EUR 

60% 27% 13%  

 

7.1.1. TUJI TRGI 

 

V nadaljevanju opisujemo trge, na katerih bomo izvajali promocijske aktivnosti. 

 

 

Gre za evropske trge, ki so v letu 2014 skupaj ustvarili 57,8% vseh tujih prenočitev oz. 

3.520.504 prenočitev.  

Ključni trgi: Italija, Avstrija, Nemčija, države Beneluksa, Ruska federacija in Ukrajina, 

Velika Britanija in Irska. 

Na teh trgih je poudarek  na vsebinskem digitalnem marketingu, komunikaciji s končnim kupcem 

(B2C) – z vrhunskimi vsebinami oz. zgodbami in nagovarjanju ciljnih segmentov s konkretnimi 

produkti. Hkrati pa se nadalje krepi sodelovanje s poslovnimi javnostmi (B2B).  

 

V 2016 bomo za KLJUČNE EVROPSKE TRGE namenili 4.276.500 EUR sredstev za tržno 

komuniciranje oz. 60% sredstev za tuje trge (brez sredstev za skupne/globalne projekte).  

 

 

OSREDOTOČENJE NA 6 KLJUČNIH EVROPSKIH TRGOV 
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1. ITALIJA - PVT Milano 

Italija se zbuja iz recesije, v katero je vstopila leta 2007. 

Gospodarstvo okreva, potrošnja raste. Zaradi napete politične 

situacije v severni Afriki, sicer zelo zaželene destinacije 

italijanskih gostov, se ti odločajo za druge, bližnje destinacije, 

kar daje Sloveniji možnost, da se dodatno predstavi kot 

destinacija za preživljanje predvsem krajših počitnic.  ►V 

prvih sedmih mesecih  2015 beležimo 9,5% povečanje števila 

italijanskih turistov.  ►V promociji se bomo osredotočili na S Italijo z obalo, s termami in 

aktivnimi počitnicami v Alpah, gastronomijo ter kulturo.  

 

2. NEMČIJA – PVT München 

Nemčija kot vodilna gospodarska sila Evrope bo v letu 2016 

nadalje krepila gospodarsko moč, predvidoma se bodo nadalje 

povečevala tudi povpraševanja po počitnicah in oddihu. ►V 

prvih sedmih mesecih  2015 beležimo 9,10% povečanje števila 

nemških turistov. ►Na nemškem trgu bomo poudarjali 

raznolikost slovenske turistične ponudbe kot ključno prednost 

Sloveniji. V ospredju bodo doživetja, tako v naravi kot v slovenskih mestih, gastronomija in 

kultura.  

 

3. AVSTRIJA – PVT Dunaj 

Avstrija z 8,2 mio prebivalcev predstavlja za Slovenijo drugi 

ključni tuji trg tako po številu gostov kot po prenočitvah. Ker 

je Avstrija v gospodarskem smislu izredno povezana z 

Nemčijo, je v naslednjih letih pričakovati nadaljnjo rast tako 

BDP, s tem pa tudi števila potovanj. Avstrijci nas vedno bolj 

zaznavajo kot bližnjo destinacijo dobrega počutja, ki jo 

odlikuje raznolikost, avtentičnost, domačnost in seveda trajnostni pristop. ►V prvih sedmih 

mesecih 2015 beležimo 7,2% povečanje števila avstrijskih turistov. ►V Avstriji bomo izpostavili 

ponudbo v povezavi z zdravimi vodami in aktivnim oddihom v neokrnjeni naravi, vse to v povezavi 

z odlično kulinarično ponudbo in kulturo, ki obe deželi povezuje že dolga stoletja. 
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4. RUSKA FEDERACIJA IN UKRAJINA  

Politična napetost med Rusijo in  Zahodom močno vpliva na 

gospodarstvo. Upad turističnih tokov iz Rusije in Ukrajine je od 

leta 2014 povezan z začetkom ukrajinske krize in posledično 

sankcijami Evropske unije zoper Rusko Federacijo. Težke 

razmere poslovanja zaradi propada velikega dela turističnih 

agencij in organizatorjev potovanj se bodo najverjetneje 

nadaljevale v letu 2016 in 2017. Zaradi razvrednotenja rublja so se potovanja ruskih turistov 

podražila za 20-30%, zato se bomo ruskim turistom srednjega in višjega dohodkovnega razreda 

skušali približati z ustreznim razmerjem med ceno in kakovostjo. ► V prvih sedmih mesecih 

beležimo v povprečju 18,3% padec števila turistov iz Ruske federacije in Ukrajine (natančneje: 

27,1% padec prenočitev turistov iz Ruske federacije in 9,5% padec prenočitev ukrajinskih turistov). 

►V Ruski federaciji in Ukrajini bomo izpostavljali zdraviliško ponudbo, obalo, mesta in naravne 

znamenitosti. 

  

5. BENELUKS 

V Belgiji se bomo nekoliko bolj osredotočili na flamski del, ki 

največ potuje. Na področju držav Beneluksa bomo kot ključno 

prednost Slovenije izpostavljali raznolikost, avtentičnost, 

pristnost in gostoljubje v »zelenem srcu« Evrope. ► V prvih 

sedmih mesecih beležimo v povprečju 4,3% rast turistov iz 

Beneluksa (natančneje: 3,1% padec prenočitev turistov in 

Belgije, 8,3% rast prenočitev turistov z Nizozemske in 7,8% rast 

prenočitev turistov iz Luksemburga). ► Izpostavljali bomo adrenalinske počitnice, počitnice 

dobrega počutja in kulinariko ter pristna doživetja tako v urbanih središčih kot v neokrnjeni naravi.  

 

6. VELIKA BRITANIJA IN IRSKA – IT London 

V Veliki Britaniji in na Irskem bomo aktivno sledili strategiji: 

Green. Active. Healthy.  z glavnim poudarkom na produktih: 

aktivni oddih v naravi, kratek oddih v mestu, kulinarika, 

podeželje ter ikonah (Lipica, Postojnska in druge jame). ► V 

prvih sedmih mesecih beležimo v povprečju 25,7% rast turistov 

iz Velike Britanije (natančneje: 18,2% rast prenočitev turistov iz 

Združenega kraljestva in 33,2% Ircev). ► Poudarjali bomo trajnostni turizem. Prvič bomo skušali 

več poudarka dati produktom s področja zdravih vod. Prav tako je pomemben poudarek na zimski 

sezoni. 
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Gre za evropske trge, ki so v letu 2014 skupaj ustvarili 24,8% vseh tujih prenočitev oz. 

1.509.381 prenočitev.  

Drugi evropski trgi z Izraelom: Češka, Slovaška, Poljska, Madžarska, Srbija, Hrvaška, 

Skandinavija, Francija, Švica, Španija in Izrael.    

Na teh trgih je poudarek  na vsebinskem digitalnem marketingu, komunikaciji s končnim kupcem 

(B2C) – z vrhunskimi vsebinami oz. zgodbami in nagovarjanju ciljnih segmentov s konkretnimi 

produkti. Hkrati pa se nadalje krepi sodelovanje s poslovnimi javnostmi (B2B). Za prihodnje 

dvoletno obdobje bo pomembno izkoristiti že obstoječe letalske povezave, predvsem pa krepiti 

mrežo novih povezav. 

 

V 2016 bomo za DRUGE EVROPSKE TRGE namenili 1.534.500 EUR sredstev za tržno 

komuniciranje oz. 22% sredstev za tuje trge (brez sredstev za skupne/globalne projekte)..  

 

 

 

V letih 2016 in 2017 bomo med  nove trge slovenskega turizma uvrstili Turčijo in Zalivske 

države (GCC).  

Slovenija bo izvajala sistematično promocijo v državah, ki so tudi prioritetne države v 

gospodarskem programu Slovenije, še posebej v  luči ukinitve vizumov v letu 2015, in sicer v 

Združenih arabskih emiratih, Kuvajtu in Turčiji. Hkrati bomo skrbno preučevali potek dogodkov na 

iranskem trgu, ki se kaže kot perspektiven trg, kjer so vidne priložnosti za slovensko gospodarstvo v 

prihodnosti; trenutno aktivnosti še niso tako intenzivne, obstajajo pa možnosti za nadgradnjo le-teh.   

 

V 2016 bomo za NOVE TRGE namenili 331.000 EUR sredstev za tržno komuniciranje oz. 5% 

za nove trge (brez sredstev za skupne/globalne projekte).. 

 

 

 

Prekomorski trgi – večinoma novi trgi, so v letu 2014 skupaj ustvarili 5,9% vseh tujih 

prenočitev oz. skoraj 358.286 prenočitev.  

Trgi: Japonska in Južna Koreja, Kitajska, Tajvan, ZDA, Kanada in Brazilija.  

DRUGI EVROPSKI TRGI – intenzivnejša promocija letalskih trgov 

RAZVOJ NOVIH TRGOV: TURČIJA IN ZALIVSKE DRŽAVE 

NA PREKOMORSKE TRGE PREKO PARTNERSTEV 
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Na teh trgih je Slovenija sistematično prisotna že več let, a v omejenem obsegu. V prihodnjem letu 

povečujemo delež promocijskih sredstev za te trge, s ciljem izkoriščanja visoke stopnje rasti 

turistov iz teh držav. Na prekomorske trge vstopamo v partnerskih povezavah s slovenskim 

turističnim gospodarstvom ter s partnerstvi s sosednjimi državami, s katerimi lahko razvijemo 

privlačne in konkurenčne produkte ter v sodelovanju z letalskimi družbami okrepimo pritok turistov 

iz teh trgov. 

 

V 2016 bomo za PREKOMORSKE TRGE namenili 965.000 EUR sredstev za tržno 

komuniciranje) oz. 13% sredstev za tuje trge (brez sredstev za skupne/globalne projekte).. 

 

 

 

 

Poleg aktivnosti po posameznih trgih bodo izvedeni t. i. skupni projekti promocije, ki jih je 

zaradi njihove globalnosti nemogoče razčleniti na posamezne trge oz. sklope trgov. Sredstva 

bodo namenjena: 

 globalnim borzam v tujini (ITB Berlin, FITUR Madrid, TTG Rimini, IBTM Barcelona, 

IMEX Frankfurt, WTM London itd.),  

 poslovnim oz. B2B dogodkom v Sloveniji (Slovenian Incoming Workshop, produktne borze 

CONVENTA, SPA-CE, NATUR, BALKAN SPA),  

 globalni promocijski projekti (OI Brazilija 2016, ambasadorji slovenskega turizma, 

odmevnejše prireditve v Sloveniji), 

 produktom kongresi,  Alpe Adria pohodniška pot, Alpe Adria Golf, idr. 

 dodatnim aktivnostim po trgih, mednarodnim članarinam za promocijske programe idr., 

 globalno e-komuniciranje (globalno e-komuniciranje na družabnih omrežjih, vsebinski 

direktni marketing, natečaji, merjenja), 

 organizatorjem potovanj globalno (spodbujanje organizatorjev potovanj – poziv, 

spodbujanje letalskih povezav). 

 

V 2016 bomo SKUPNIM PROJEKTOM PROMOCIJE namenili 2.593.000 EUR sredstev za 

tržno komuniciranje.  

SKUPNI PROJEKTI PROMOCIJE  - Komuniciranje s poslovnimi 

javnostmi 
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7.1.2. DOMAČI TRG 

 

V letu 2015 po več letih negativnega trenda v Sloveniji ponovno beležimo rasti števila domačih 

turistov in njihovih prenočitev. Domačih gostov je bilo v prvih sedmih mesecih za 9,5% več kot v 

istem obdobju lani, ustvarili pa so za 6,4% več prenočitev.  

 

STO izvaja aktivnosti na tujih trgih, na domačem trgu zagotavljamo trženjsko platformo v 

slovenskem jeziku (portal, razvojni vidik, itn.) in podpiramo povezovanje destinacij in turističnih 

ponudnikov ter pospešujemo razvoj inovativnih produktov in zelenega turizma.  

 

7.1.3. KOMUNIKACIJSKA ORODJA 

 

V letu 2016 in 2017 se radikalno usmerjamo v vsebinski digitalni marketing. Za vsak trg smo 

pripravili komunikacijski splet različnih orodjih tržnega komuniciranja. Če vzamemo za 

osnovo sredstva za tržno komuniciranje na tujih trgih, bo z vidika orodij tržnega komuniciranja  

12% sredstev namenjenih poslovnim borzam in sejmom, 40% digitalnemu oglaševanju, 25% 

klasičnemu oglaševanju, 13% odnosom z javnostmi in 10% pospeševanju prodaje (dogodki z 

organizatorji potovanj).  

          

OBLIKOVANJE VSEBIN  

► Srce digitalnega marketinga so vsebine, zato bomo v naslednjih dveh letih prvič sistematično 

oblikovali vrhunske vsebine na osnovi zgodbe slovenskega turizma, tako video spote kot 

fotografije. Najprej bomo izdelali  analizo stanja in strategijo komuniciranja za vsebinski digitalni 

marketing. 

 

DIGITALNE KAMPANJE   

►Digitalne kampanje kot pomemben del trženjskih usmeritev STO, z uporabo sodobnih, 

tehnoloških digitalnih orodij na krovni ravni in s partnerskim sodelovanjem, so ključne pri 

realizaciji ciljev. Cilj nacionalne digitalne kampanje je povečanje prepoznavnosti in krepitev 

slovenske turistične znamke I FEEL SLOVENIA: Green, Active, Healthy. z izvedbo proaktivnih 

marketinških digitalnih kampanj na letni ravni na posameznih ciljnih trgih s poenoteno vizualno 

kreativo, ki gradi na inovativnih pristopih. ► Aktivnosti digitalnega marketinga bomo izvajali v 

okviru večje nacionalne image kampanje in večih manjših produktnih digitalnih kampanjah. 

Vodilna digitalna kampanja, ki se bo izvajala na letni ravni, bo splošna image kampanja s ciljem 

promocije Slovenije kot turistične destinacije, preko ključnih turističnih ikon slovenskega turizma. 
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Izvajala se bo pretežno na vseh ciljnih tujih trgih poenoteno, vendar prilagojeno posameznim trgom. 

Te kampanje bodo potekale po načelu »od spodaj navzgor«, podkrepljene s konkretno digitalno 

promocijo turističnih produktov slovenskega turističnega gospodarstva in posameznih turističnih 

destinacij, v partnerskem sodelovanju. ► Digitalne kampanje se bodo izvajale po posameznih trgih 

na aktualnih nacionalnih splošnih spletnih portalih (novičarski, dnevniki) ter specializiranih 

turističnih spletnih portalih, podkrepljene z vzporednimi vsebinsko in vizualno poenotenimi 

promocijskimi aktivnostmi na socialnih omrežjih. 

 

KLASIČNO OGLAŠEVANJE  

► Klasično oglaševanje (TV oglaševanje, tiskani mediji, zunanje oglaševanje) bomo izvajali 

praviloma kot dopolnitev on-line komuniciranju, v posameznih primerih samostojno, vendar s 

poudarkom na vsebinskem marketingu.  

 

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN DRUŽBENI MEDIJI   

► Uporabne, zanimive in avtentične zgodbe bodo pomembno vodilo vseh komunikacijskih 

aktivnosti na področju odnosov s tujimi javnostmi in družbenih medijev. Sočasno s pripravo 

strategije vsebinskega marketinga bo prioriteta uvedba osnovnih vsebinsko uredniških orodij, 

nadgradnja vsebinske infrastrukture ter uvedba in razvoj novih, sodobnih orodij za učinkovito 

upravljanje komunikacij. ► Pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti na ključnih trgih bomo 

vzpostavili kontinuirano sodelovanje s profesionalnimi PR agencijami. Uvedli bomo tedenske e-

novice v angleškem jeziku (News from Slovenia), mesečno bomo pripravljali zgodbe o Sloveniji in 

slovenski turistični ponudbi (Stories from Slovenia). Slednje bomo pripravljali v več jezikih. 

Sočasno z novim portalom www.slovenia.info in novo, sodobno in interaktivno spletno stranjo za 

tuje medije, načrtujemo vzpostavitev novih marketinških orodij, in sicer predvsem MEDIATEKE (z 

novimi foto, video in avdio vsebinami) ter novo sodobno aplikacijo za pošiljanje e-novic. Pri 

pripravi sporočil za tuje medije načrtujemo uvedbo tako imenovanih MULTIMEDIA NEWS 

RELEASE (integracija video in foto vsebin ter družabnih omrežij v sporočila za tuje medije). ► 

Študijska potovanja za predstavnike tujih medijev ter blogerjev bodo še naprej pomemben del 

aktivnosti, pri čemer bodo le ta še bolj osredotočena in ciljno usmerjena v pridobivanje 

najvplivnejših novinarjev, blogerjev in vplivnih posameznikov na družabnih omrežjih. Zaradi vse 

večjega pomena video vsebin (strokovnjaki napovedujejo, da bo v prihodnjih petih letih vsebina 

primarno temeljila na videih) bomo posebno pozornost namenili produkciji video vsebin in video 

blogom. Novinarje, ki so v preteklem letu pripravili vrhunske, izstopajoče prispevke o Sloveniji, 

bomo nagradili in zanje organizirali dogodek v času SIW-a ter jih tako ponovno povabili v 

Slovenijo. Še naprej bomo organizirali tudi različne dogodke za tuje medije v tujini v sodelovanju s 

http://www.slovenia.info/
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slovenskim turističnim gospodarstvom. ► Komunikacijo na družabnih omrežjih bomo še bolj 

okrepili, zato bo prvi korak priprava strategije komuniciranja na družbenih medijih, ki bo del 

temeljne strategije vsebinskega marketinga. Med drugim bomo opredelili ključne trge/države in 

ciljne skupine (»persone«) za posamezna družabna omrežja ter način podajanja vsebin/uredniški 

pristop za posamezno družabno omrežje. Uvedli bomo uredništvo za posamezna družabna omrežja 

ter vzpostavili kontinuirano komunikacijo z zakupom oglasnega prostora na izbranih trgih. Ob tem 

načrtujemo tudi izvedbo nekaj ciljno usmerjenih inovativnih vsebinsko-promocijskih akcij. 

Potrebna bo še večja vpetost družabnih omrežij na raven korporativnega komuniciranja (na 

strokovnih in poslovnih dogodkih, s tujimi mediji, itn.). Ključen premik, ki ga želimo doseči na tem 

področju, ob pridobivanju novih sledilcev, je vzpostavitev interakcije, zato bomo še več napora 

vložili v spodbujanje interakcije ter hiter odziv na vprašanja, komentarje in pobude sledilcev oz. 

privržencev. 

 

CRM 

► Kakovostni odnosi z našimi ciljnimi skupinami na ravni B2C in B2B so ključnega pomena za 

uspešno izvedbo programa dela STO v letih 2016 in 2017. ► Cilj STO je posodobitev obstoječega 

orodja CRM skladno z najnovejšimi tehnološkimi trendi in integracijo z novim marketinškim 

orodjem, kot učinkovita podpora implementacije vsebinske digitalne marketinške strategije na STO. 

S tem bomo dosegli ohranjanje in razvijanje odnosov z obstoječimi uporabniki na dolgi rok, hkrati 

pa gradili na bazi novih uporabnikov s pomočjo uporabe novih trženjskih konceptov.    

 

POSLOVNE BORZE IN SEJMI V LETU 2016 in 2017 (B2B, B2C)  

► Izvedenih bo 33 poslovnih borz in sejmov: v organizaciji STO in predstavništev STO v tujini 

(18) ali v sodelovanju s partnerskimi organizacijami (produktni sejmi za splošno javnost)(15). 

Sejmi in borze se organizirajo na trgih glede na strateške usmeritve v trženju in interes gospodarstva 

po udeležbi (18% stroškov se pokrije iz naslova participacije gospodarstva). ► Poleg tega 

organizira STO še 5 poslovnih borz na oddaljenih trgih praviloma v sklopu aktivnosti pospeševanja 

prodaje (workshopi za tuje organizatorje potovanj). (Op. število in vrsta borze oz. sejma se lahko 

nekoliko spremeni). 

 

Sejmi in borze v organizaciji STO (18): 

Datum Naziv dogodka Mesto Država Vrsta Stojnica  

12.01.-17.01. Vakantiebeurs Utrecht Nizozemska Splošni sejem STO stojnica 

14.01.-17.01. Ferienmesse Dunaj Avstrija Splošni sejem STO stojnica 

16.01.-24.01. CMT Stuttgart Nemčija Splošni sejem Najeta 
stojnica 

21.01-24.01 MATKA  Helsinki Finska Splošni sejem STO stojnica 
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20.01.-24.01. FITUR - Feria Internacional de 

Turismo 

Madrid Španija Borza STO stojnica 

28.01.-31.01. EMITT  Istanbul Turčija Splošni sejem Najeta 

stojnica 

04.02.-08.02. Vakantie Salon Bruselj Belgija Splošni sejem STO stojnica 

10.02.-14.02. F.R.E.E. München Nemčija Splošni sejem STO stojnica 

18.02.-21.02. IFT - Međunarodni sajam turizma Beograd Srbija Splošni sejem STO stojnica 

09.03.-13.03. ITB - Internationale Tourismus 

Börse 

Berlin Nemčija Borza STO stojnica 

23.03.-26.03. MITT - Moscow International 

Travel & Tourism 

Moskva Rusija Borza STO stojnica 

09.04.-10.04. ARGUS Bike Festival Dunaj Avstrija Kolesarski sejem Najeta 

stojnica 

15.04.-17.04. Freizeit Celovec Avstrija Splošni sejem Najeta 

stojnica – 

PVT Avstrija 

19.04.-21.04. IMEX  Frankfurt Nemčija Kongresna borza STO stojnica 

31.08.-04.09. Eurobike - Holiday on Bike Friedrichs

hafen 

Nemčija Kolesarski sejem Najeta 

stojnica 

13.10.-15.10. TTG Incontri Rimini Italija Borza STO stojnica 

07.11.-09.11. WTM - World Travel Market London Velika 

Britanija 

Borza STO stojnica 

29.11.-01.12. IBTM World (nekdanji EIBTM) Barcelona Španija Kongresna borza STO stojnica 

Op. V primeru interesa s strani turističnega gospodarstva, bomo izvedli določene dodatne sejme in predstavitve ob pokritju stroškov 

s strani partnerjev. 

 

Sejmi v sodelovanju s partnerskimi organizacijami, kjer sodelujemo z najeto stojnico (15): 

Datum Naziv dogodka Mesto Država Vrsta 

15.01.-24.01. Grüne Woche Berlin Nemčija PARTNERSKI- Ministrstvo za 

kmetijstvo 

16.01.-17.01. CMT Stuttgart Nemčija PARTNERSKI- GIZ Pohodništvo & 

kolesarjenje 

21.01.-26.01. Caravan Salon Leeuwarden Nizozemska PARTNERSKI-Sekcija kampi 

04.02-07.02. Destinations  London Velika 

Britanija 

PARTNERSKI - GIZ Pohodništvo & 

kolesarjenje 

06.02.-07.02 Mednarodni sejem 

ribolova  

Vicenza Italija PARTNERSKI – Ribiška zveza 

Slovenije 

20.02.-21.02. Wiets en Wandelbeurs Amsterdam Nizozemska PARTNERSKI- GIZ Pohodništvo & 

kolesarjenje 

26.02.-28.02. Ferie for alle Herning Danska PARTNERSKI- Sekcija kampi 

14.03.-17.03. Seatrade Miami ZDA PARTNERSKI- Luka Koper 

17.03.-20.03. Destinations Nature Pariz Francija PARTNERSKI- GIZ Pohodništvo & 

kolesarjenje 

18.03.-20.03. Mednarodni sejem 

ribolova 

Jönköping Švedska PARTNERSKI- Ribiška zveza 

Slovenije 

14.06.-16.06. Meeting Show London Velika 

Britanija 

PARTNERSKI – Kongresno-turistični 

urad 

02.09.-04.09. TourNatur Düsseldorf Nemčija PARTNERSKI- GIZ Pohodništvo & 

kolesarjenje 

26.08.-04.09. Caravan Salon Düsseldorf Nemčija PARTNERSKI – Sekcija kampi 

11.11.-13.11. Die Familienmesse Celovec Avstrija PARTNERSKI-SSNZ 

12.11.-13.11. 55+ - die Seniorenmesse 

für Junggebliebene  

Graz Avstrija PARTNERSKI-SSNZ 
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Turistične poslovne borze na oddaljenih trgih s poudarkom na komunikaciji z organizatorji 

potovanj, kjer sodelujemo z najeto stojnico  (B2B) (5): 

Datum Naziv dogodka Mesto Država Vrsta 

09.02-10.02. IMTM  Tel Aviv Izrael Borza/sejem 

29.03 – 31.03. WTM  São Paulo Brazilija Borza 

25.04.-28.04. ATM Dubai Združeni Arabski Emirati Borza 

september JATA  Tokio Japonska Sejem 

19.10– 21.10. ITB  Singapur Singapur Borza 

Op. Sredstva za poslovne borze na oddaljenih trgih so uvrščena med sredstva pospeševanja prodaje. 

 

POSPEŠEVANJE PRODAJE (B2B)  

► Pospeševanje prodaje v obliki poslovnih dogodkov oz. delavnic (workshopov) in študijskih 

potovanj je namenjeno komunikaciji z organizatorji potovanj, agencijami in drugimi poslovnimi 

javnostmi. Aktivnosti bomo izvajali v določeni meri na evropskih, predvsem pa na bolj oddaljenih 

trgih. Delavnice slovenskega turizma bomo izvajali pretežno v tujini, prav tako pa tudi v Sloveniji 

(kot npr. Slovenian Incoming Workshop, B2B produktne borze (SPA-CE, CONVENTA, 

NATUR)). 

► V letu 2016 bo Slovenija na podlagi uspešne kandidature v sodelovanju z Združenjem turističnih 

agencij Slovenije, gostila letno konferenco združenja ECTAA, The Eruropean Travel Agent's and 

Tour Operator's Associations. Gre nedvomno za najpomembnejši poslovni in mednarodni turistični 

dogodek leta v Sloveniji. Združenje ECTAA je nastalo leta 1961, Slovenija se je slednjemu 

pridružila leta 2008, leta 2014 naznanila prvič kandidaturo in uspela z uvrstitvijo države gostiteljice 

za leto 2016.  

► Slovenska turistična organizacija bo v letih 2016 in 2017 tesneje sodelovala z Ministrstvom za 

zunanje zadeve in mrežo diplomatskih predstavništev v tujini. S tem namenom bo v prihodnje STO 

v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvom za zunanje 

zadeve preučila možnost nadgradnje (diplomatskega) statusa info točk v Tokiu in Londonu ter 

določila morebitno dodatno mrežo skupnih predstavništev slovenskega turizma. Poleg tega bo 

sodelovanje usmerjeno na intenziviranje promocijskih aktivnosti, dogodkov in drugih aktivnosti, ki 

bodo pripomogle k večji prepoznavnosti Slovenije kot turistične države. Na letni ravni se bo tako po 

novem identificiralo 10-15 ključnih, skupnih projektov turistične promocije. Izbor bo opravljen na 

podlagi predlogov veleposlaništev RS v tujini in uskladitvijo slednjih z Direktoratom za 

gospodarsko diplomacijo. Med letne projekte bomo uvrstili tudi potencialne skupne projekte 

promocije Slovenije ob uradnih obiskih ministra za zunanje zadeve in sicer na strateških emitivnih 

trgih za slovenski turizem.   
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7.2. TRŽENJSKA INFRASTRUKTURA  

 

Podpora komunikacijskim aktivnostim na opredeljenih trgih bo oblikovanje novega 

vrhunskega spletnega portala, tiskane in elektronske brošure, tržne analize in razvojne 

aktivnosti. V letih 2016 in 2017 bomo za trženjsko infrastrukturo namenili 2.190.000 EUR oz. 

18% programskih sredstev. Od tega bo razvoju portala namenjeni 42% sredstev, promocijskim 

brošuram in artiklom 17%, oblikovanju vsebin 12%, raziskavam, razvoju in inovativnosti 15% in 

dodatnim strateškim projektom 14%. 

 

 

 

 

Oblikovanje novega slovenskega turističnega informacijskega portala www.slovenia.info  

predstavlja pomemben mejnik v sklopu celovite digitalne prenove obstoječih komunikacijskih 

orodij STO s ciljem ustvarjanja dodane vrednosti za turista v vseh fazah nakupnega procesa 

turista oddelka e-poslovanje (navdušenje, raziskovanje, rezervacija, po-nakupne aktivnosti, 

deljenje izkušenj).  Ključne aktivnosti bodo usmerjene v oblikovanje sodobne, privlačne, 

oblikovno in tehnološko dovršene ter  uporabniku prijazne spletne strani, ki bo spodbujala k 

nadaljnjemu raziskovanju turističnih destinacij in produktov Slovenije ter dvigala  željo uporabnika 

k uresničitvi.  

 

Vzporedno bomo prenovili obstoječa komunikacijska orodja (CRM, Medijska knjižnica in druge 

poslovne podporne aplikacije) in jih združili v učinkovito marketinško orodje, ki bo omogočalo 

napredno analitično spremljanje odzivov uporabnikov, njihovo segmentiranje in nadaljnjo 

korelacijo,  na ravni B2C in B2B. 

    

Še naprej si bomo prizadevali nadgrajevati lastno znanje in izkušnje na področju digitalnih trendov 

v turizmu in jih prenašati na deležnike slovenskega turističnega gospodarstva, do lokalne ravni. 

Zato bomo preko različnih oblik izobraževanj (delavnic, webinarjev, spletnih novic) izobraževali in 

usposabljali vse zainteresirane tako s področja vsebinske in tehnološke digitalizacije kot tudi 

uporabe sodobnih komunikacijskih tehnik. 

 

 

 

 

 

OBLIKOVANJE NOVEGA PORTALA 

http://www.slovenia.info/
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Promocijske publikacije predstavljajo pomemben vir informacij za turiste, čeprav se manjša delež 

tiskanih publikacij na račun rasti deleža digitalnih publikacij. Tudi v prihodnje bo produkcija 

temeljila na podpori krovni zgodbi Green.Active.Healthy.SLOVENIA, kot podpora znamki I 

FEEL SLOVENIA.  

 

KROVNI NIVO PRODUKCIJE  
 

V letu 2016 in 2017 bomo na krovnem nivoju produkcije, ki pokriva splošne promocijske materiale 

o Sloveniji izdelali publikacije v tiskani in digitalni obliki. Pri tiskanih publikacijah bo poudarek na 

zagotavljanju zadostnega števila publikacij, prilagojenih jezikovnim verzijam ključnih trgov,  za 

namene sejemskih nastopov in aktivnosti pospeševanja prodaje STO.  

 

Na področju digitalnih katalogov se bodo ohranjale aktivnosti pri obstoječem splošnem digitalnem 

katalogu. Z namenom sledenja svetovnim trendom in načinu pridobivanja informacij potencialnih 

turistov v raziskovalni fazi odločanja o izboru destinacije, bodo izdelani dodatni digitalni katalogi. 

V skladu s strategijo trženja bodo pokrivali krovne turistične produkte in letne krovne teme, ter 

bodo prilagojeni krovni ciljni skupini, ki jo predstavljajo aktivni ljubitelji narave in zdravega načina 

življenja višjega dohodkovnega razreda.  

 

Teme digitalnih katalogov bodo tako temeljile na naslednjih produktih: aktivne počitnice in 

doživetja v naravi, zdravje in dobro počutje, gastronomija, kultura ter krovnih letnih temah (Voda 

2016). Digitalni katalogi bodo predstavljali dopolnjevanje ostalim aktivnostim STO na področju 

oglaševanja, digitalnega marketinga, sejemskih nastopov in pospeševanja prodaje. Prav tako bodo 

digitalni katalogi služili kot primer dobre prakse, za kasnejšo implementacijo na produktni in 

destinacijski nivo produkcije.  
 

 

PRODUKTNI IN DESTINACIJSKI NIVO PRODUKCIJE 
    

Produktni in destinacijski nivo produkcije bomo izvajali preko partnerskega sodelovanja s 

strokovnimi organizacijami, z namenom zagotavljanja zadostnega števila le-teh za potrebe 

promocijskih aktivnosti STO in partnerjev in ob pogoju sklenitve partnerskega dogovora.   

 

Pri produkciji bo večji poudarek na povezovanju produktov v zaokrožene celote,  izpostavljanju 

ključnih trajnostno naravnanih turističnih produktov, kreiranju kvalitetnih vsebin na osnovah 

zgodbarjenja, zagotavljanju kvalitetnega fotografskega materiala in podajanju informativnih vsebin, 

po katerih sodobni turist povprašuje.   

 

DIGITALIZACIJA BROŠUR 



21 

 

Program dela STO 2016/2017   21 

Pregled produkcije publikacij:   

PUBLIKACIJE OBLIKA JEZIKOVNE VERZIJE PREDVIDENO ŠTEVILO 

IZVODOV 2016/17 

1. KROVNI NIVO  

1.1 TISKANE PUBLIKACIJE 

Splošni katalog –  

ponatisi in jezikovne prilagoditve  

Tiskana ANG, NEM, ITA, ŠPA, FRA, 

RUS, POL, NIZ, ČEŠKO, TUR, 

KIT, POR 

 

 

260.000 

Turistični zemljevid Slovenije – ponatisi in 

jezikovne prilagoditve  

Tiskana ANG, NEM, ITA, ŠPA, FRA, 

RUS, ČEŠKO, POL, SRB, HRV, 

NIZ, JAP, TUR, MADŽ, POR, 

KIT, ŠVE, DAN  

 

 

800.000 

 Turistični zemljevid Slovenije za azijske 

trge 

Tiskana KIT, JAP, KOR  

40.000 

1.2 DIGITALNE PUBLIKACIJE  

Splošni katalog –  

vsebinske prilagoditve obstoječih 

Digitalna ANG, NEM, ITA  

Dopolnitev obstoječega 

Vsebine: aktivne počitnice in doživetja v 

naravi (1), zdravje in dobro počutje (2), 

gastronomija (3), kultura (4) ter krovne letne 

teme (5-6). 

Digitalna ANG, NEM, ITA 6 

 

 

2. PRODUKTNI NIVO   

Pohodništvo in kolesarjenje v Sloveniji  Tiskana  ANG, NEM, ITA, FRA 40.000 

Podeželje (Turistične kmetije)  Tiskana  ANG, NEM, ITA, FRA, HRV 40.000 

Naravni parki v Sloveniji  Tiskana  ANG, NEM, ITA, FRA, ŠPA 40.000 

Mesta in kultura Slovenije  Tiskana  ANG, NEM, ITA, FRA 40.000 

Kampi v Sloveniji  Tiskana  ANG, ITA, FRA, NIZ 40.000 

Okusi Slovenije  Tiskana ANG, NEM, ITA 40.000 

3. DESTINACIJSKI NIVO  

Kras  Tiskana  ANG, NEM, ITA, FRA, ŠPA 50.000 

Istra  Tiskana ANG, NEM, ITA, FRA, RUS 40.000 

Julijske Alpe Tiskana  ANG, NEM, ITA, FRA 40.000 

Maribor & Pohorje  Tiskana ANG, NEM, ITA, FRA 40.000 
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PROMOCIJSKI IZDELKI  

Oblikovani bodo promocijski izdelki z znamko I FEEL SLOVENIA, določena linija bo izdelana 

glede na krovne strateške teme.  

 

PROMOCIJSKI IZDELKI bodo podpirali:  

 Krovno zgodbo zelene, aktivne in zdrave Slovenije, 

 Krovno strateško temo »VODA« WATERFULL SLOVENIA,  

 Inovativne turistične produkte, 

 Druge projekte (OI Brazilija 2016, podpora aktivnostim digitalnega marketinga (nagradne igre),  krovno 

strateško temo 2017 itd).  

 

Distribucija promocijskih artiklov:  

 Nadgradnja produktov s kreativnimi rešitvami; 

 Povečanje nabora in privlačnosti izdelkov; 

 Povečanje distribucije izdelkov. 

 

 

 

Srce vsebinskega marketinga so vrhunske vsebine, ki temeljijo na zgodbi slovenskega turizma 

in njeni znamki. Zato bomo v naslednjih dveh letih prvič sistematično oblikovali vrhunske vsebine 

na osnovi zgodbe slovenskega turizma, tako video filme kot fotografije in jih aplicirali tako v 

klasične medije kot digitalno komuniciranje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREATIVNI PROMOCIJSKI IZDELKI 

OBLIKOVANJE VRHUNSKE VSEBIN 
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Vizija oddelka za raziskave in razvoj je oblikovanje strateških usmeritev na področju trženja, 

pospeševanje trajnostnega razvoja slovenske turistične ponudbe ter zagotavljanje informacij 

v podporo odločanju za večjo konkurenčnost v turizmu. Viziji bomo sledili z aktivnosti v letu 

2016 in 2017 na naslednjih področjih: 

 

RAZVOJ 
 

KLJUČNE NALOGE AKTIVNOSTI 

Priprava strateških 

dokumentov 

Sodelovanje pri pripravi strategije razvoja in trženja slovenskega turizma in priprava 

letnega programa dela v sodelovanju s partnerji. 

Pospeševanje razvoja 

turističnih produktov z 

visoko dodano 

vrednostjo 

V obdobju 2016 in 2017 bomo spodbujali razvoj produktov v skladu s strategijo trženja 

slovenskega turizma. Večja pozornost bo usmerjena produktom, ki podpirajo zeleno shemo 

slovenskega turizma (ZSST). 

Kolesarjenje in pohodništvo: STO partner/opazovalec v projektu Via Alpina, sodelovanje 

pri pripravi specializacije objektov. 

Naravni parki: spodbujanje razvoja tržnih produktov naravnih parkov, povezovanja in 

mreženja, promocija in trženje na novem portalu slovenia.info, spodbujanje novih oblik 

promocije (foto in video zgodbe, digitalno trženje), vključevanje v ZSST itd. 

Zdraviliški turizem: pospeševanje razvoja zdravilišč skozi sodelovanje pri organiziranju 

strokovnih konferenc itd. 

Kultura: analiza stanja na področju kulturnega turizma in oblikovanje strateških usmeritev 

za trženje.  

Gastronomija:  spodbujanje dvigovanja kakovosti kulinarike preko EDEN 2015: študijske 

ture, ogledi dobrih praks, vsebinski poudarki na  strokovnih srečanjih in dogodkih. 

Pospeševanja razvoja drugih produktov (spodbujanje povezovanja, vključevanja v 

trženjske aktivnosti STO, usposabljanja itd).  

Spodbujanje implementacije zgodb (Story-telling) v razvoj in trženje. 

Spodbujanje razvoja  

zelenega (trajnostnega 

turizma) skozi 

ZELENO SHEMO 

SLOVENSKEGA 

TURIZMA 

»SLOVENIA 

GREEN« 

Nadaljnji razvoj zelene sheme in spodbujanje njene implementacije na vseh nivojih. 

Svetovanje in pomoč pilotnim destinacijam v postopku certifikacije, nadaljnja promocija 

ZSST v sodelovanju z MGRT in ostalimi institucijami, spodbujanje turističnega 

gospodarstva in destinacij k uvajanju zelenih poslovnih modelov in vključitvi v proces 

certifikacije s ciljem vključitve najmanj 10 novih destinacij na leto, izvedba najmanj 2 

regijskih tematskih srečanj z akterji turizma letno. 

Vključitev Slovenije v proces pridobitve nacionalnega EU certifikata GREEN v 

sodelovanju s partnerjem.  

Sodelovanje pri projektih, ki se vežejo na Ljubljano kot Zeleno prestolnico Evrope. 

Podpora promocijskim oddelkom pri pripravi vsebin za promocijo ZSST. 

Sodelovanje pri drugih projektih, ki spodbujajo implementacijo zelenega turizma in 

uvajanje trajnostnih načel v razvoj drugih produktov. 

 

 

 

Raziskave in razvoj: VEČ INFORMACIJ O TRGIH IN RAZVOJ ZELENIH 

DESTINACIJ 
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RAZISKAVE 
 

KLJUČNE NALOGE AKTIVNOSTI 

Pridobivanje in analiziranje tekočih statističnih 

podatkov o turističnih rezultatih 

Analiziranje in objava mesečnih rezultatov o turističnem 

prometu v Sloveniji. 

Spremljanje sprememb v turističnem 

povpraševanju in ponudbi ter poslovanju 

turistične panoge na mednarodni in nacionalni 

ravni (primarne in sekundarne tržne in produktne 

raziskave) 

Analiza podatkov Ankete o tujih turistih (SURS, 2015). 

Spremljanje ključnih in perspektivnih trgov ter produktov. 

Spremljanje študij ETC, UNWTO in EK, pregled 

sekundarnih študij. 

Merjenje učinkovitosti dogodkov v organizaciji 

STO 

Izvajanje anket o zadovoljstvu gostov z dogodki v 

organizaciji STO. 

Posredovanje informacij s področja razvoja in 

raziskav slovenskemu turističnemu gospodarstvu 

 

Priprava letne publikacije SLOVENSKI TURIZEM V 

ŠTEVILKAH. 

Priprava periodičnih analiz podatkov. 

Objava podatkov in analiz na poslovnih spletnih straneh 

www.slovenia.info/raziskave; www.slovenia.info/razvoj.  

Predavanja, okrogle mize, TTA novice, sporočila za javnost 

itd. 

 

LETNA STROKOVNA SREČANJA 

KLJUČNE NALOGE AKTIVNOSTI 

BSF Vsebinska in organizacijska izvedba turističnega panela v okviru Strateškega foruma 

Bled v sodelovanju z Direktoratom za turizem in internacionalizacijo.  

DST Vsebinska in organizacijska izvedba turističnega panela v okviru Strateškega foruma 

Bled v sodelovanju z MGRT, TZS, TGZ, OZS, FIJET ter drugimi partnerskimi 

organizacijami. V okviru DST priprava in izvedba Slovenskega turističnega foruma. 

 

INOVATIVNOST 
 

KLJUČNE NALOGE AKTIVNOSTI 

Poziv Sejalec Spodbujanje inovativnosti v turizmu preko 

javnega povabila, izbora, podelitve nagrade in promocije. 

Poziv Snovalec Spodbujanje inovativnosti v turizmu preko 

javnega povabila, izbora, podelitve nagrade in promocije. 

Vsebinsko uredništvo portala  BTPS in T-

LAB 

Redna objava novic, informiranje domačih in tujih ciljnih javnosti. 

 

 

 

http://www.slovenia.info/raziskave
http://www.slovenia.info/razvoj
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STO je z evropskim projektom Evropske komisije  EDEN začel zgodbo trajnostnega turizma 

na destinacijski ravni. Projekt bomo nadaljevali, hkrati pa sodelovali pri drugih evropskih 

projektih, ki imajo za cilj pospeševanje trajnostnega turizma v Sloveniji. 
 

 

 

 

 

KLJUČNE NALOGE AKTIVNOSTI 

Nadaljevanje projekta EDEN s ciljem 

razvoja in promocije trajnostnega turizma 

 

 

 

Spremljanje evropskih razpisov 

Slovenija ima šest evropskih destinacij odličnosti – EDEN 

destinacij (Solčavsko, Dolina Soče, Kolpa, Idrija, Laško in Brda). 

V letu 2015/2016 se v skladu s projektom izvajajo aktivnosti za 

promocijo gastronomije v okviru teme zadnjega razpisa EDEN. 

Hkrati je že objavljen nov razpis za EDEN 2015-2017, na katerega 

smo oddali prijavo. 

Tedensko spremljanje in objavljanje  evropskih razpisov. 

 

 

 

 

 

STO bo v sodelovanju s ključnimi partnerji v slovenskem turizmu spodbujal strateške 

projekte, ki prispevajo k razvoju in povečanju prepoznavnosti turistične ponudbe med 

izbranimi ciljnimi javnostmi v Sloveniji. 

 

 

 

STRATEŠKI PROJEKTI 

 

KLJUČNE NALOGE AKTIVNOSTI 

Razvoj in trženje kongresnega 

turizma v izvedbi KUS.  

Spodbujanje razvoja kongresne turistične ponudbe Slovenije. 

Oblikovanje poslovnega modela umestitve kongresnega urada v okvir STO (priprava 

sistemizacije, kriteriji sodelovanja s partnerji, itd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropski projekti - EDEN 

Drugi projekti 
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KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE 

 

 

V letih 2016 in 2017 bodo aktivnosti korporativnega komuniciranja z domačimi ciljnimi 

javnostmi izvajane s ciljem dviga prepoznavnosti in ugleda turizma kot vse pomembnejše 

gospodarske panoge, dviga ugleda STO kot ključne strokovne in promocijske institucije na 

področju slovenskega turizma ter povečanja prepoznavnosti turistične ponudbe in produktov, 

ki predstavljajo konkurenčno prednost slovenskega turizma (trajnostni turizem, inovativna 

turistična ponudba, turistična ponudba visoke dodane vrednost, itn.). Aktivnosti bodo usmerjene 

komunikaciji s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi ključnimi partnerji slovenskega 

turizma, medijsko javnostjo ter široko javnostjo.) 

 

H komunikacijskim aktivnostim bomo pristopali inovativno, z intenziviranjem in nadgradnjo 

partnerskega sodelovanja s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi partnerji slovenskega 

turizma. Že v začetku leta 2016 bomo na osrednjem turističnem sejmu Alpe Adria – Turizem 

domači široki in strokovni javnosti predstavili izbrane letne in druge tematike v skladu s ključnimi 

turističnimi produkti slovenskega turizma ter posebej izpostavili destinacije in ponudnike, ki 

uvajajo zelene poslovne modele.  

 

Turistično strokovno in široko javnost bomo o aktualnih tematikah slovenskega 

turizma redno obveščali preko TTA novic, strokovne digitalne publikacije 

Tur!zem, sporočil za javnost, novinarskih konferenc ter drugih dogodkov. Z 

uglednimi in vplivnimi slovenskimi mediji bomo nadaljevali sodelovanje s ciljem 

osveščanja strokovne in široke ciljne javnosti o ključnih aktivnostih in dogodkih.   

 

Tako bomo z RTV Slovenija partnersko sodelovali pri pripravi vsebine osrednje turistične oddaje 

(razvojni in promocijski dogodki v organizaciji STO in njenih ključnih partnerjih, trendi na 

področju turizma, predstavitev razvojnih in promocijskih priložnosti na področju slovenskega 

turizma, predstavitev trajnostnih turističnih produktov in produktov visoke dodane vrednosti, vloga 

in pomen turizma v slovenskem gospodarskem prostoru, itn.).  
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7.3. PARTNERSTVO PRI TRŽENJU  

 

Povezovanje pri načrtovanju in izvajanju razvojnih in promocijskih aktivnostih je ključna usmeritve 

delovanja STO. Sodelovanje z nosilci produktov in vsebin ter destinacij je ključnega pomena za 

oblikovanje ustreznih vsebin in njihovo umeščanje v komunikacijske kanale STO. Na drugi strani 

pa je pomembno z vidika partnerjev oblikovanje produktov in vsebin visoke dodane vrednosti, ki 

temeljijo na načelih trajnosti. Na ta način se oblikuje ponudba, ki utemeljuje znamko Slovenije kot 

zelene, aktivne in zdrave destinacije, znamko I FEEL SLOVENIA. 

 

V skladu z marketinškim konceptom STO oblikuje partnerstva z nosilci produktov pomembnih na 

nacionalni ravni ter destinacijami. Gre torej za matrični pristop v trženju. 

 

MGRT načrtuje objavo razpisa za destinacije in produkte, kjer bo STO sodeloval vsebinsko. 

 

7.3.1. PRODUKTI 

STO načrtuje in izvaja razvojne in promocijske aktivnosti v partnerstvu z organiziranimi 

združenji s področja javnega in zasebnega sektorja. Poleg redne splošne promocije produktov 

(portal, digitalno trženje, predstavitev v brošurah, agentom, novinarjem, na sejmih itd), navajamo 

spodaj še projekte, kjer so produkti še posebej izpostavljeni tako v rednem programu ali v okviru 

partnerskih dogovorov:  

PRODUKT ORGANIZACIJA AKTIVNOSTI IN PARTNERSKE AKTIVNOSTI 

ZDRAVJE IN 

DOBRO 

POČUTJE 

 

SSNZ Nosilna tema 2016/2017 zdrave vode; 

Izpostavljanje produkta v kampanjah in na borzah; 

Specialistična študijska potovanja za novinarje in agente;  

Borza SPACE; 

Brošura za zdravilišča (tiskana in digitalna); 

Analiza kakovosti ponudbe (skriti gost). 

AKTIVNE 

POČITNICE 

GIZ Pohodništvo in 

kolesarjenje  

Gorski centri 

 

 

 

 

 

 

Specialistični sejmi; 

Študijska potovanja (slovenski in tuji novinarji, agenti); 

Oglaševanja; 

Elektronski mediji (Fotozgodbe, mobilna aplikacija, iskalni marketing, 

itn.); 

NATUR; 

Usposabljanje ponudnikov; 

Promocijski projekt z Avstrijo in Italijo Alpe Adria Trail. 

GOLF Golf Slovenija 

Alpe Adria Golf 

(promocijski projekt z 

Specialistični sejmi; 

Študijska potovanja novinarjev; 
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Avstrijo in Italijo Alpe 

Adria Golf) 

Gostovanje IGTM 2017; 

POSLOVNI 

TURIZEM 

Zavod kongresni urad  Aktivnosti razvoja in trženja kongresnega turizma v izvedbi zavoda KU; 

Kongresni borzi IMEX in IBTM; 

Borza CONVENTA; 

Gostovanje letnega srečanja SITE; 

Študijsko potovanje za tuje organizatorje dogodkov; 

Priprava strategije razvoja kongresnega produkta (KU);  

Usposabljanje ponudnikov za spremljanje rezultatov kongresne industrije. 

DOŽIVETJA V 

NARAVI 

 

Naravni parki: 

Postojnska jama 

Lipica 

Sodelovanje pri trženju. 

MESTA IN 

KULTURA 

 

Ministrstvo za kulturo 

Združenje 

zgodovinskih mest 

 

Analiza kulturnega turizma in priprava strateških izhodišč; 

Sodelovanje pri trženju. 

GASTRONOMIJA  Gostilna Slovenija 

 

Izobraževalne 

institucije 

 

Drugo 

Priprava vsebine in v nadaljevanju izdelava priročnika - kako uporabiti 

kulinariko za promocijo Slovenije; 

Študijske ture/ogledi dobrih praks za partnerje projekta  priprave 

priročnika; 

Študijske ture za novinarje. 

KAMPI 

 

Združenje kampov Sodelovanje pri promociji. 

 

MLADINSKI  

TURIZEM 

Združenje Youth 

Hostlov 

Zavod MOBIN ipd. 

 

Celovita predstavitev turistične ponudbe za mlade na www.slovenia.info. 

Sodelovanje s ključnimi akterji pri promociji.  

 

KRIŽARJENJE   Luka Koper Seatrade Miami; 

Študijske ture novinarjev.  

 

Druga združenja oz. ponudniki znotraj identificiranega produkta oz. destinacije: MALI 

PONUDNIKI, ZELENI PONUDNIKI, UNESCO destinacije, EDEN destinacije, naravni parki, 

TNP,  Združenje slovenskih turističnih kmetij, Združenje kampov itd.  

 

7.3.2. DESTINACIJE 

STO načrtuje in izvaja razvojne in promocijske aktivnosti v partnerstvu z destinacijami 

(destinacijskimi organizacijami). Poleg redne splošne promocije destinacij (portal, digitalno 

trženje, predstavitev v krovnih brošurah, agentom, novinarjem, na sejmih itd),  s predstavniki 

destinacij načrtujemo in izvajamo partnerske projekte na določenih trgih.  

 

 

 

https://webmail.slovenia.info/OWA/redir.aspx?C=2MnpPusLxUmvx0G6TaDgIbyZziP11dIIsKPzevvXdjzau6ukzrQi1YQG8ay_1D2QqZuxThm1iew.&URL=http%3a%2f%2fwww.slovenia.info
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8. KADRI  
 

V letu 2015 je bila s sprejetjem akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uveljavljena nova 

organiziranost STO. Zastavljene cilje, dela in naloge STO bo na dan 1.1.2016 izvajalo v okviru 

kadrovskega načrta STO za leto 2015 31 javnih uslužbencev. Na vsebinskih področjih bo 

zaposlenih 23 oseb, v skupnih službah pa 8. Na evropskem projektu bo opravljala delo 1 oseba.  

 

8.1. ORGANIZIRANOST STO 

 

Za namen izvajanja povečanega števila in obsega aktivnosti glede na nove in hkrati strokovno 

zahtevnejše vsebine je zasnovana organiziranost agencije kot struktura treh vsebinskih oddelkov 

(»vsebinski digitalni marketing«, »komuniciranje s poslovnimi javnostmi« ter »raziskave in 

razvoj«), s podporo skupnih služb z namenom, da se agencija v prihodnjih letih postopoma 

številčno okrepi z ustreznimi dodatnimi kadrovskimi resursi za optimalno izvajanje nalog in 

posledično doseganje ciljev STO. V letu 2015 bo v ta namen oblikovana nova sistemizacija dela 

STO. 

 

1. 
VSEBINSKI 
DIGITALNI 

MARKETING
- portal,

- socialni mediji,
 - oblikovanje 

vsebin,
- kampanja,
- novinarji.

2. 
KOMUNICIRANJE S 

POSLOVNIMI 
JAVNOSTMI

- dogodki,
- predstavitve,

 - TO/TA,
- gospodarska 
diplomacija,

- trgi.

3. 
RAZISKAVE IN 

RAZVOJ
- tržne analize,

- strokovni dogodki,
 - TO/TA,

- inovativnost,
- zeleni turizem,

- evropski projekti.

Predstavniki v tujini - Nemčija, Avstrija, Italija
Informativne točke v Londonu in Tokiu

VODSTVO AGENCIJE
IN

SKUPNE SLUŽBE
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8.2. KADROVSKA PROJEKCIJA AGENCIJE 

 

S pričetkom delovanja STO, z dnem 01.08.2015, se je na podlagi 28. člena Sklepa o ustanovitvi 

STO izločilo 31 dovoljenih zaposlitev ter se jih preneslo v nov Sklep o dovoljenem številu 

zaposlenih v Kadrovskem načrtu agencije STO za leto 2015. Na podlagi programa dela ter 

finančnega načrta za leto 2016 in 2017, ki vključuje  povečanje programskih aktivnosti ter novo 

organiziranost, STO načrtuje povečanje Kadrovskega načrta agencije STO za leto 2016 na 33 

dovoljenih zaposlitev in v letu 2017 na 35 dovoljenih zaposlitev. 

V primeru umestitve Kongresnega urada v okvir STO se načrtujeta dve delovni mesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*V odvisnosti od uspešnosti kandidature STO na posameznih evropskih razpisih, ki omogočajo sofinanciranje in 

izvedbo projektov v sodelovanju z Evropsko unijo ter ob pridobitvi soglasja za zaposlitev s strani Vlade RS, se bo v 

letih 2016 in 2017 izvedla zaposlitev za čas trajanja morebitnih projektov. Za dodatno pomoč pri opravljanju dela 

informatorjev in osebja v strežbi na promocijskih dogodkih ter sejmih in drugih aktivnostih bo predvidena pomoč 

študentov. 

 

KADROVSKA PROJEKCIJA ZA LETI 2016 IN 2017: 

 

LETO 2015 

 

LETO 2016 

 

LETO 2017 

Načrtovano število zasedenih delovnih mest v okviru 

kadrovskega načrta 

31 33 35 

Načrtovano število JU,  ki se financirajo iz drugih virov 

– projektne zaposlitve* 

1 

(projekt EDEN 

2013/2015) 

1 

(projekt EDEN 

SLOVENIA 

2015) 

1 

(projekt EDEN) 
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9. FINANČNI NAČRT ZA LETI 2016 IN 2017  

 

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju 

razvoja turizma (Uradni list RS, št. 17-620/2015) in prvega odstavka 6. člena Zakona o javnih 

agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike 

Slovenije sprejela Sklep  o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in 

promocijo turizma (v nadaljevanju: STO). 

 

STO je z dnem začetka delovanja 01.08.2015 prevzela naloge, ki so opredeljene v sprejetem 

programu dela agencije STO in finančnem načrtu za obdobje avgust – december 2015. 

 

Pri pripravi finančnega načrta za leti 2016 in 2017 so upoštevana naslednja izhodišča: 

- Zakon o javnih financah, 

- Predlog proračuna za leti 2016 in 2017, 

- Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. 

  

Finančni načrt  je usklajen z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Glede na 

novoustanovljeno agencijo in pričetkom delovanja z dnem 01.08.2015 finančni načrt ne izkazuje 

realizacije prihodkov in odhodkov za preteklo leto in je opredeljen le načrt prihodkov in odhodkov 

za leti 2016 in 2017. 

 

9.1. PRIHODKI ZA LETI 2016 IN 2017 

9.1.1. DELOVANJE AGENCIJE STO 

Za delovanje STO se za leto 2016 načrtuje  prihodke v višini 2.100.000 EUR, od tega načrtuje: 

 za material in storitve 556.095 EUR (delež 27%); 

 za stroške dela v višini 1.195.737 EUR (delež 57%) ; 

 za najemnine 278.168 EUR (delež 13%); 

 za investicije v novo opremo 70.000 EUR (delež 3%). 

Za delovanje STO se za leto 2017 načrtuje  prihodke v višini 2.100.000 EUR, od tega načrtuje: 

 za material in storitve 556.095 EUR (delež 27%); 

 za stroške dela v višini 1.215.737 EUR (delež 58%) ; 

 za najemnine 278.168 EUR (delež 13%); 

 za investicije v novo opremo 50.000 EUR (delež 2%). 

 

Obseg sredstev za delovanje agencije STO za leti 2016 in 2017 je načrtovan upoštevaje predlog 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
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9.1.2. PROGRAM AGENCIJE STO 

Za izvajanje programov STO se za leto 2016 načrtuje prihodke  v višini 11.900.000  EUR, od 

tega načrtuje: 

 za trženje in razvoj turizma 11.250.000 EUR (delež 95%);  

 lastni viri in EU viri 650.000 EUR (delež 5%). 

 

Za izvajanje programov STO se za leto 2017 načrtuje prihodke  v višini 11.900.000  EUR, od 

tega načrtuje: 

 za trženje in razvoj turizma 11.250.000 EUR (delež 95%);  

 lastni viri in EU viri 650.000 EUR (delež 5%). 

 

Obseg sredstev za program agencije STO za leti 2016 in 2017 je načrtovan upoštevaje predlog 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 

Prihodki za delovanje in program STO za leti 2016 in 2017 

  

 POSTAVKA PP PLAN 2016 PLAN 2017 
PLAN 2017/ 

PLAN 2016 

1 2 3 4 5 6 

A. PRIHODKI - DELOVANJE  2.100.000 2.100.000 100 

  I. MGRT 171010 2.100.000 2.100.000 100 

B. PRIHODKI - PROGRAM  11.900.000 11.900.000 100 

  I.  MGRT 173210 11.250.000 11.250.000 100 

  II. LV IN EU VIRI  650.000 650.000 100 
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9.2. ODHODKI ZA LETI 2016 IN 2017 

9.2.1. DELOVANJE AGENCIJE STO 

Za delovanje STO  se načrtuje za leto 2016 odhodke v skupni v višini 2.100.000 EUR, in sicer za:  

 stroške materiala  in storitev v višini 556.095 EUR. V tej postavki so zajeti vsi stroški 

potrebni za delovanje agencije, kot so: pisarniški material in splošni material, časopisi in 

strokovna literatura, izdatki za reprezentanco, storitve vzdrževanja, poštne in telefonske 

storitve, zavarovanja, izdatki za službena potovanje (tudi službene poti, povezane s 

programi), izobraževanja, itd.. Planirani stroški materiala in storitev predstavljajo v 

strukturi vseh stroškov delovanja 27 odstotkov; 

 stroške dela v višini 1.195.737 EUR. Ob načrtovanju stroškov dela je planirana 

zapolnitev planirane kvote števila zaposlenih po ZKN, ki za leto 2016 predvideva 33 

zaposlenih. Planirani stroški dela predstavljajo v strukturi vseh stroškov delovanja 57 

odstotkov; 

 stroške najema v višini 278.168 EUR. V stroških najemnine so načrtovani odhodki  za  

najem poslovnih prostorov na lokaciji  Dimičeva in Brnčičeva. Poleg navedenih lokacij 

so načrtovani tudi odhodki najemnin poslovnih  prostorov in stanovanj za PVT-je. 

Planirani stroški najema predstavljajo v strukturi vseh stroškov delovanja 13 odstotkov; 

 investicije v novo opremo v višini 70.000 EUR. Planirani stroški najema predstavljajo 

v strukturi vseh stroškov delovanja 3 odstotkov. 

 

Za delovanje STO  se načrtuje za leto 2017 odhodke v skupni v višini 2.100.000 EUR, in sicer za:  

 stroške materiala  in storitev v višini 556.095 EUR. V tej postavki so zajeti vsi stroški 

potrebni za delovanje agencije, kot so: pisarniški material in splošni material, časopisi in 

strokovna literatura, izdatki za reprezentanco, storitve vzdrževanja, poštne in telefonske 

storitve, zavarovanja, izdatki za službena potovanje (tudi službene poti, povezane s 

programi), izobraževanja, itd.. Planirani stroški materiala in storitev predstavljajo v 

strukturi vseh stroškov delovanja 27 odstotkov; 

 stroške dela v višini 1.215.737 EUR. Ob načrtovanju stroškov dela je planirana 

zapolnitev planirane kvote števila zaposlenih po ZKN, ki za leto 2016 predvideva 35 

zaposlenih. Planirani stroški dela predstavljajo v strukturi vseh stroškov delovanja 58 

odstotkov; 
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 stroške najema v višini 278.168 EUR. V stroških najemnine so načrtovani odhodki  za  

najem poslovnih prostorov na lokaciji  Dimičeva in Brnčičeva. Poleg navedenih lokacij 

so načrtovani tudi odhodki najemnin poslovnih  prostorov in stanovanj za PVT-je. 

Planirani stroški najema predstavljajo v strukturi vseh stroškov delovanja 13 odstotkov; 

 investicije v novo opremo v višini 50.000 EUR. Planirani stroški najema predstavljajo 

v strukturi vseh stroškov delovanja 2 odstotkov. 

 

9.2.2. PROGRAM AGENCIJE STO  

 

Za izvajanje programov STO za leto 2016 se načrtuje sredstva v višini 11.900.000 EUR, od tega 

načrtuje: 

 za trženje in razvoj turizma 11.250.000 EUR, oziroma 95 % sredstev za programe;  

 lastni viri in EU viri 650.000 EUR, oziroma 5 % sredstev za programe. 

 

Za izvajanje programov STO za leti 2017 se načrtuje sredstva v višini 11.900.000 EUR, od tega 

načrtuje: 

 za trženje in razvoj turizma 11.250.000 EUR, oziroma 95 % sredstev za programe;  

 lastni viri in EU viri 650.000 EUR, oziroma 5 % sredstev za programe. 

 

Odhodki za delovanje in program STO za leti 2016 in 2017 

 POSTAVKA PP PLAN 2016 PLAN 2016 
PLAN 2017/ 

PLAN 2016 

1 2 3 4 5 6 

A. ODHODKI - DELOVANJE  2.100.000 2.100.000 100 

  I. MGRT 
 

2.100.000 2.100.000 100 

B. ODHODKI - PROGRAM  11.900.000 11.900.000 100 

  I.  MGRT  11.250.000 11.250.000 100 

  II. LV IN EU VIRI  650.000 650.000 100 
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Financiranje programa STO za leti 2016 in 2017 

 PROGRAM STO  MGRT 

2016 

LV 2016 SKUPAJ 

2016 

MGRT 

2017 

LV 2017 SKUPAJ 

2017 

PLAN 2017/ 

PLAN 2016 

I. Tržno komuniciranje                

9.136.000    

               

574.000    

          

9.710.000    

             

9.136.000    

               

574.000    

          

9.710.000    

100% 

PROMOCIJA SLOVENIJE KOT TURISTIČNE 

DESTINACIJE  

I.1. *Ključni evropski trgi 173210                

4.036.500    

                 

250.000    
          

4.286.500    

               

4.036.500    

                 

250.000    
          

4.286.500    

100% 

I.2. Drugi evropski trgi 173210                

1.484.100    

                   

50.400    
          

1.534.500    

               

1.484.100    

                   

50.400    
          

1.534.500    

100% 

I.3. **Prekomorski trgi 173210                   

931.400    

                   

33.600    
             

965.000    

                  

931.400    

                   

33.600    
             

965.000    

100% 

I.4. Novi trgi 173210                   

331.000    

               

331.000    

                  

331.000    

               

331.000    

100% 

I.5. Skupni projekti promocije - Globalna promocija 173210                

2.353.000    

                 

240.000    
          

2.593.000    

               

2.353.000    

                 

240.000    
          

2.593.000    

100% 

II. Trženjska infrastruktura                

2.114.000    

                 

76.000    

          

2.190.000    

             

2.114.000    

                 

76.000    

          

2.190.000    

100% 

ZAGOTAVLJANE KONKURENČNEGA 

PODPORNEGA OKOLJA 

II.1. Razvoj in raziskave 173210                   

324.000    

                   

11.000    
             

335.000    

                  

324.000    

                   

11.000    
             

335.000    

100% 

II.2. Razvoj portala 173210                   

895.000    

                   

20.000    
             

915.000    

                  

895.000    

                   

20.000    
             

915.000    

100% 

II.3. Promocijske brošure in artikli 173210                   

370.000    

               

370.000    

                  

370.000    

               

370.000    

100% 

II.4. Oblikovanje vsebine                     

260.000    

               

260.000    

                  

260.000    

               

260.000    

100% 

II.5. Dodatni  strateški projekti (Eden, Korporativni PR 

in drugo) 

173210                   

265.000    

                   

45.000    
             

310.000    

                  

265.000    

                   

45.000    
             

310.000    

100% 

  SKUPAJ                

11.250.000    

               

650.000    

       

11.900.000    

             

11.250.000    

               

650.000    

       

11.900.000    

100% 

 

* V  finančnem načrtu za leti 2016 in 2017 so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti informiranja turistov o slovenski turistični ponudbi v Veliki Britaniji in Irski,  in bodo v višini 45.000 EUR, iz PP 173210, 

usmerjena direktno na MZZ. 
 ** V finančnem načrtu za leti 2016 in 2017 so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti informiranja turistov o slovenski turistični ponudbi na Daljnem vvzhodu,  in bodo v višini 55.000, iz PP 173210, usmerjena 

direktno na MZZ. V primeru ustanovitve dodatne informativne točke v ZDA, se na MZZ usmerijo dodatna sredstva v višini 55.000 EUR.  



 

 

 

9.3. Finančni načrt STO za LETI 2016 IN 2017 – splošni del 

 

POSTAVKA 

 

PLAN 2016 

 

 

PLAN 2017 

 

 

PLAN 2017/ 

PLAN 2016 

 

1 2 2 2 

I. PRILIVI 14.000.000 14.000.000 100 

Sredstva iz proračuna delovanje 2.100.000 2.100.000 100 

Sredstva iz proračuna programi       11.250.000       11.250.000 100 

Lastni viri 605.000 605.000 100 

Drugi viri – EU 45.000 45.000 100 

ODLIVI 14.000.000 14.000.000 100 

II. Sredstva iz proračuna delovanje 2.100.000 2.100.000 100 

Sredstva iz proračuna programi       11.250.000       11.250.000 100 

Lastni viri 605.000 605.000 100 

Drugi viri – EU 45.000 45.000 100 

II. 2  ODHODKI PO VRSTAH 

STROŠKOV PO ENOTNEM KONTNEM 

NAČRTU 

14.000.000 14.000.000 

100 

I.  Material in storitve 12.734.263 12.734.263 100 

II. Plače 1.195.737 1.215.737 102 

III. Investicije v novo opremo 70.000 50.000 71 
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9.4. Prihodki in odhodki za delovanje STO za LETI 2016 IN 2017 

 

 POSTAVKA PP PLAN 2016 PLAN 2016 
PLAN 2017/ 

PLAN 2016 

1 2 3 4 5 6 

A.  PRIHODKI  2.100.000 2.100.000 100 

  I. MGRT 171010 2.100.000 2.100.000 100 

B. ODHODKI  2.100.000 2.100.000 100 

  I.  Material in storitve  556.095 556.095 100 

  II. Plače  1.195.737 1.215.737 102 

  III. Najemnine  278.168 278.168 100 

  IV. Investicije v novo opremo  70.000 50.000 71 
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9.5. Načrt prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji 

upoštevaje enotni kontni načrt za  STO za LETI 2016 IN 2017 

 

KONTO POSTAVKA PLAN 2016 

 

PLAN 2017 

 

PLAN 2017/              

PLAN 2016 

1 2 3 4 4 

 PRIHODKI 14.000.000 14.000.000 100 

740 Sredstva iz proračuna delovanje 2.100.000 2.100.000 100 

740 Sredstva iz proračuna programi       11.250.000       11.250.000 100 

740 Lastni viri 605.000 605.000 100 

786 Drugi viri - EU 45.000 45.000 100 

 ODHODKI 14.000.000 14.000.000 100 

4000 Plače in dodatki 950.711           966.612    
102 

4001 Regres za letni dopust 23.528               23.922    
102 

4002 Povračila in nadomestila 66.000              67.104    
102 

4003 Sredstva za delovno uspešnost     
 

4004 Sredstva za nadurno delo     
 

4009 Drugi izdatki zaposlenim 

 

 
 

4010 Prispevki za PIZ 79.265              80.591    
102 

4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 63.502              64.564    
102 

4012 Prispevki za zaposlovanje 537                    546    
102 

4013 Prispevki za starševsko varstvo 896                    911    
102 

4015 Premije KDPZ 11.298              11.487    
102 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.218.786 12.218.786 
100 

4021 Posebni material in storitve 1.128 1.128 
100 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 73.342 73.342 100 

4023 Prevozni stroški in storitve 8.802 8.802 100 

4024 Izdatki za službena potovanja 123.877 123.877 100 

4025 Tekoče vzdrževanje 16.083 16.083 100 

4026 Najemnine in zakupnine 278.168 278.168 100 

4029 Drugi operativni odhodki 14.077 14.077 100 

4202 Nakup opreme 70.000 50.000 71 
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9.6. Načrt NOVIH INVESTICIJSKIH NABAV V LETIH 2016 in 2017 

 

POSTAVKA PLAN 2016 (EUR) PLAN 2017 (EUR) 

1. Računalniška in programska oprema 70.000 50.000 

Osebni avtomobil 19.000  

Prenosni računalniki s port replikatorjem 20.000 10.000 

Stacionarni računalniki 2.500 3.500 

LCD monitorji 2.000 2.000 

Strežnik, rack izvedba 0 10.000 

Mrežno stikalo (10GB) 0 5.000 

Prenosni projektor 0 1.250 

Programska oprema Adobe Acrobat PRO 1.350 1.500 

Navigacijska naprava Garmin 650 0 

Licence Microsoft po EA pogodbi 13.500 13.500 

Wi-Fi dostopne točke s kontrolerjem 0 3.250 

2. Ostalo   

Nakup potrebnih opredmetenih in 

neopredmetenih osnovnih sredstev, kot 

posledica ustanovitve agencije 

11.000 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


