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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi pisne 

ponudbe na osnovi naročila po enostavnem postopku za »ZA PRODUKCIJO OGLASOV IN OPTIMIZACIJO 

OGLASOV DIGITALNE KAMPANJE V LETU 2017: SLOVENIA. MAKE NEW MEMORIES.« najkasneje do: 

3.4.2017, do 12.00 ure na elektronski naslov alenka.pahor-zvanut@slovenia.info  ali na naslov: STO, 

Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, s pripisom "Zbiranje ponudb produkcija oglasov - digitalna kampanja 

2017". 

Ponudba bo veljavna, če bo prispela do navedenega roka. 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA 
 

1.1 Način izvajanja naročila 
 

Naročnik oddaja naročilo za »ZA PRODUKCIJO OGLASOV IN OPTIMIZACIJO DIGITALNE KAMPANJE V 

LETU 2017: SLOVENIA. MAKE NEW MEMORIES«. Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse predmete 

ter vse razpisane vrste storitev v celoti. 

 

1.2 Komunikacija z naročnikom 
 

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno ali preko elektronske pošte kontaktne osebe, 

ki je navedena v povabilu za oddajo ponudbe. 

 

1.3 Statusne spremembe 
 

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo ponudnik moral dokazati, da je univerzalni pravni 

naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali zaključiti naročila, tako kadrovsko, 

finančno in tehnično. 

 

1.4 Variantne ponudbe 
 

Variantne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži 

več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka. 

 

1.5 Stroški ponudbe 
 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 

 

1.6 Plačilni pogoji 
 

Rok plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Naročnik bo plačeval storitve 

sukcesivno, po opravljeni realizaciji, mesečno po potrjenem poročilo o izvedenih aktivnostih.  

mailto:alenka.pahor-zvanut@slovenia.info
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Izbrani izvajalec izstavi e-račun enkrat mesečno, na zadnji delovni dan v mesecu, vključno s popisom 

opravljenih storitev v tekočem mesecu. Obvezna priloga računa je naročilo posameznega naročila v 

obliki elektronskega sporočila in kopija dokazila izvedenega naročila (npr. besedilo, poročilo izvedenih 

aktivnosti …).   

 

Naročilo bo oddano na podlagi naknadno sklenjene pogodbe. Na računu mora biti vedno označen sklic 

na naročilo in priložena kopija pogodbe, kot podlaga za izdajo računa.  

 

1.7 Cena 
 

Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo 

biti vračunani v ceno. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem 

ponudbenega predračuna. Ponujena cena mora vsebovati vse morebitne popuste, ki jih nudi ponudnik. 

Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila.  

 

Če bo najnižja cenovna ponudba za dano naročilo nižja za več kot 25 % od druge naslednje najcenejše  

vrednosti pravočasno oddane ponudbe, bo naročnik tako ponudbo obravnaval kot neobičajno nizko 

ponudbo in bo tako izločil, iz nadaljnjega postopka. Na ta način želi naročnik zagotoviti višjo kvaliteto 

izvedbe storitev.  

 

Storitve se bodo opravljale na podlagi sukcesivnih naročil naročnika. Cena na enoto mora vsebovati 

vse v dokumentaciji navedene elemente. Naročnik pri izbranem ponudniku, s katerim bo sklenil 

naročilo, ni dolžan naročiti vseh storitev po tej razpisni dokumentaciji.   

 

Ponudnik mora na Obrazec št. 2  (Ponudbeni predračun) navesti ceno za posamično enoto storitve v 

okviru posamičnega predmeta naročila in v tabelo ceno za posamično aktivnost.  

 

Če glede določenega stroška ni izrecno določeno, da ga naročnik plača posebej, se šteje, da je tak 

strošek vključen v ponudbeno ceno in ga tako naročnik ne plačuje posebej. Cena velja za celotno 

obdobje opravljanja storitev, naročnik pa ne bo priznaval nobenih podražitev. 

 

Javno naročilo se bo financiralo iz proračunske postavke STO: SM1, SN220502.  

 

1.8 Merila 
 

Ponudnik bo izbral najugodnejšo ponudbo na podlagi sledečih meril za izbor ponudb:  

 

Št.  Merilo  Št. točk 

1. Najnižja ponujena skupna cena brez DDV 60 

2. Strokovne reference ponudnika  20 

3. Časovna odzivnost  20 

 SKUPAJ:  100 
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CENA 

Ponudnik mora v Obrazec št. 2: Ponudbeni predračun  navesti skupno ceno za vse aktivnosti in za 

celoten obseg tega javnega naročila. Cene, ki jih bo ponudnik navedel v Obrazcu št. 2: Ponudbeni 

predračun so fiksne in se kasneje med izvajanjem predmeta tega javnega naročila ne bodo smele 

spreminjati.  

Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno brez DDV za celoten obseg tega javnega naročila, po tem merilu, 

bo prejel 60 točk. Ostali ponudniki bodo prejeli sorazmerno nižje število točk, po formuli: 

P1ponudnik A = 60 x (Omin/OponA) 

• Pponudnik A= končno prejeto število točk na podlagi kriterija ponudbena cena. 

• Omin= najnižja ponudbena cena, med vsemi prejetimi ponudbami. 

• Opon A= ponudnikova cena. 

 

STROKOVNE REFERENCE PONUDNIKA 

Ponudnik mora na Obrazcu št. 4 predstaviti svoje najpomembnejše referenčne projekte, ki morajo biti 

primerljivi po vrsti in obsegu predmeta tega javnega naročila.  

Ponudnik prejme  po merilu Strokovne reference ponudnika, največ 20 točk, kar bo naročnik ocenjeval 

iz predloženih referenčnih projektov v Obrazcu št. 4: Strokovne reference ponudnika, po naslednjih 

podmerilih: 

A. ponudnik, ki bo predložil vsaj 5 referenčnih  projektov v zadnjih 5-letih (v letih od 2012 do 

2016), za pripravo kreativnih oblikovalskih rešitev za digitalno oglaševanje na tujih trgih, v 

vrednosti  nad 10.000 EUR brez DDV prejme 10 točk; 

B. ponudnik, ki bo dodatno k referencam iz prejšnje alineje A, predložil vsaj 2 referenčna  

projekta v zadnjih 3-letih (v letih od 2014 do 2016), za pripravo kreativnih oblikovalskih 

rešitev za digitalno oglaševanje na tujih trgih, v vrednosti nad 20.000 EUR brez DDV, prejme 

15 točk; 

C. ponudnik, ki bo v okviru referenc iz obeh prejšnjih alinej (A+B), predložil vsaj 2 referenčna  

projekta v vrednosti vsaj 10.000 evrov brez DDV iz področja turizma, prejme 20 točk. 

 

Točke po posameznih alinejah se ne seštevajo. Ponudnik prejme ustrezno število točk, ko izpolni 

podmerilo po posamezni alineji oz. več alinejah skupaj. Ponudnik lahko prejme najvišje število točk, to 

je 20 točk, če izpolnjuje vsa 3 podmerila skupaj (A+B+C). Ponudnik si pridržuje pravico, da naknadno 

preveri referenčne projekte pri naročnikih, kjer so bili referenčni posli izvedeni.  

 

ČASOVNA ODZIVNOST PONUDNIKA 

Ponudnik mora na Obrazcu št. 2 predstaviti svojo odzivnost oz. pripravljenost za sodelovanje tekom 

izvedbe projekta.  Ponudnik prejme  po merilu Časovna odzivnost ponudnika, največ 20 točk, kar bo 

naročnik ocenjeval po naslednjih kriterijih: 

A. ponudnik, ki bo zagotovil maksimalno časovno odzivnost in se odzval vsakič na poziv 

naročnika v roku 2 ur in bo na voljo naročniku vsak delovni dan tekom trajanja kampanje 

bo prejel 20 točk; 
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B. ponudnik, ki bo zagotovil srednjo časovno odzivnost in se odzval vsakič na poziv naročnika 

v roku 4 ur in bo na voljo naročniku vsak delovni dan za čas trajanja kampanje bo prejel 10 

točk; 

C. ponudnik, ki bo zagotovil minimalno časovno odzivnost in se odzval vsakič na poziv 

naročnika v roku 1 delovnega dne  in bo na voljo naročniku 3-krat na teden za čas trajanja 

kampanje bo prejel 2  točki.  

 

Ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk po vseh treh merilih, bo izbran za najugodnejšega 

ponudnika.  

 

1.9 Izbor ponudnika 
 

Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo v skladu z merili iz prejšnje točke te razpisne dokumentacije. 

Ponudbe morajo izpolnjevati vse pogoje iz te razpisne dokumentacije in v celoti ustrezati zahtevam 

naročnika.  

 

Naročnik si pridržuje pravico, da kljub pravilnosti ponudb izvajalca ne izbere. Naročnik v tem primeru 

niti v kateremkoli drugem primeru ne odgovarja za stroške, ki jih je posamezen ponudnik imel s 

pripravo ponudbe. 

 

1.10 Način oddaje javnega naročila in neizpolnjevanje obveznosti 
 

Naročnik bo naročilo oddal s pogodbo. Naročnik bo  v pogodbi opredelil pravico do penalov v primeru 

neizvedbe pogodbenih aktivnost, v pogodbeni vrednosti do 20%.  

 

Naročnik si pridružuje pravico odpovedati naročilo izvajalcu, v kolikor delo ne bo opravljeno skladno z 

naročilom.  

 

2. POGOJI ZA UDELEŽBO 
 

Ponudnik mora za vsak izpolnjeni pogoj predložiti izjavo. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) 

vseh v nadaljevanju opisanih pogojev bodo štete kot nepravilne oz. nepopolne ponudbe in bodo 

izločene iz postopka. 

 

P1 Osnovna sposobnost ponudnika 

Naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, 

v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so 

opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v 

nadaljnjem besedilu: KZ-1): 

– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

– goljufija (211. člen KZ-1), 

– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 

– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 
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– poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 

– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 

– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 

– pranje denarja (245. člen KZ-1), 

– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 

– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 

– davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

– tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

 

P 2 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti 

Ponudnik mora biti vpisan v sodni register, v primeru, da je ponudnik samostojni podjetnik, mora biti 

vpisan v poslovni register Slovenije, ki ga izdaja AJPES.  Ponudnik mora predložiti izjavo, da je sposoben 

za opravljanje poklicne dejavnosti: da ima registrirano dejavnost oz. je  vpisan v register poklicev ali 

trgovski register. 

 

P 3 Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami na dan ko se 

izteče rok za oddajo ponudb. Ponudnik predloži izjavo. 

 

P 4 Ponudnik mora imeti poravnane obveznosti do države 

Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima 

sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za 

socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Ponudnik predloži izjavo. Ta 

izjava velja tudi za njegove morebitne podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila. 
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P 5 Ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave ali v postopku 

prisilnega prenehanja in da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in da ni opustil 

poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ne sme biti podan 

predlog za začetek postopka prisilne poravnave ali za začetek stečajnega postopka ali za začetek 

postopka prisilnega prenehanja. Ponudnik predloži izjavo. 

 

Ponudnik za pogoje od točke P1 do točke P5 predloži izjavo na Obrazcu št. 3 - »Krovna izjava«. 

 

 

3. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne 

dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne 

dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.  

 

Ponudnik mora: 

 

1. ponudbo predložiti v roku in na način kot je določeno v povabilu k oddaji ponudbe; 

2. izpolniti, podpisati in žigosati Obrazec št. 1 - »Podatki o ponudniku« z vsemi zahtevanimi 

podatki;  

3. izpolniti, podpisati in žigosati Obrazec št. 2. - »Ponudbeni predračun«; 

4. izpolniti, podpisati in žigosati Obrazec št. 3 - »Krovna izjava«; 

5. izpolniti, podpisati in žigosati Obrazec št. 4 - »Strokovne reference ponudnika«. 

 

 

Zaželeno je: 

• da so vsi dokumenti in priloge priloženi v ponudbi pripravljeni tako, da jih ni mogoče 

naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, 

• da so zahtevana dokazila vložena v ločenih ovitkih, ki omogočajo popoln pregled 

dokumentacije, tudi če se dokument sestoji iz več listov (omogočeno listanje). 

 

 

4. PREDMET EVIDENČNEGA JAVNEGA NAROČILA  
 

Naročnik želi s tem naročilom, v sklopu svojega temeljnega poslanstva in ključnih programskih ciljev za 

leto 2017, izvesti enovito image globalno digitalno kampanjo za promocijo Slovenije kot turistične 

destinacije, med končnimi potrošniki- turisti. Naročnik pri tem zasleduje dva ključna cilja: 

 

1. dvig prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot turistične destinacije (t.i. awareness) in  

2. povečanje možnosti izbire Slovenije kot preferenčne turistične destinacije  (t.i. 

consideration).  

 

Za namen izvedbe te digitalne kampanje so v splošnem primarne ciljne skupine naročnika:  



 

9 
 

 

• Družine z otroci: iščejo lokalna avtentična doživetja, iščejo spremembo oz. odmik od 

vsakodnevne rutine, iščejo animacije za otroke, sprostitev in počitek; 

• Aktivni: specializirane, tematske in splošne aktivnosti; uživajo v različnih aktivnostih na 

prostem, vendar ne skrbijo za naravo, ampak jo vidijo zgolj v funkciji ponudnika osebnih 

doživetij; 

• Pari in seniorji: iščejo lokalna avtentična doživetja, iščejo spremembo oz. odmik od 

vsakodnevne rutine, sprostitev in počitek; 

• Trajnostno aktivni s skrbjo za sonaravne aktivnosti, iščejo največ pristnosti in trajnosti; 

iščejo počitnice skladno s svojim siceršnjim življenjskim slogom.  

 

Naročnik je v letu 2016 izvedel tudi raziskavo Segmentacija – identifikacija ciljnih skupin slovenskega 

turizma, kjer je opredelil potovalne motive, ki vodijo posameznika pri izbiranju počitniške destinacije 

in opredelil tri večje skupine motivov: 

 

• Doživetja (doživetje kulture, zgodovine, narave, raziskovanje kulinarike, športne aktivnosti, 

adrenalinska doživetja,..) 

• Druženje (zabava in dogajanje, užitek in sprostitev v družbi, aktivno preživljanje skupnega 

časa,…) 

• Skrb zase (zdravstvene storitve, wellness, lepotni tretmaji, spoznavanje sebe,…) 

 

Naročnik bo celotno omenjeno raziskavo dal v pregled in v uporabo izbranemu izvajalcu po podpisu 

pogodbe. Na podlagi te segmentacije je naročnik izdelal tudi kreativni brief za vse ciljne trge globalne 

digitalne kampanje. Izbrani izvajalec bo po podpisu pogodbe prejel tudi to dokumentacijo v uporabo.  

 

Temeljna izhodišča za pripravo in izvedbo javnega naročila so:  

- Blagovna znamka I feel Slovenia, mora biti uporabljena skladno z navodili: 

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/znamka-i-feel-slovenia  

- Celostna grafična podoba STO, ki jo bo naročnik predstavil izbranemu izvajalcu po 

podpisu pogodbe; 

- Kreativna rešitev Slovenia. Make new memories., ki je predstavljena v Prilogi 2: 

Vsebinski povzetek  kreativne rešitve: SLOVENIA. MAKE NEW MEMORIES. 

- Osnovni teksti za oglasna besedila lahko izbrani izvajalec črpa iz spletne strani 

www.slovenia.info  oz. objavljenega Splošnega kataloga Slovenije (link TUKAJ) ter 

Turističnega zemljevida Slovenije (link TUKAJ) ter ostalih produktnih katalogov (link 

TUKAJ) in jih kampanji primerno prilagodi.   

 

4.1. Način izvedbe javnega naročila  
 

Naročnik je z namenom optimizacije izvedbe digitalne kampanje za leto 2017, razdelil projekt v dva 

dela, in sicer:  

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/znamka-i-feel-slovenia
http://www.slovenia.info/
http://issuu.com/slovenia/docs/spirit_splosni_katalog_slo_web
http://issuu.com/slovenia/docs/zemljevid_skupaj_slo_ok_2
https://www.slovenia.info/sl/potovalni-nacrt/publikacije
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• kreativni del digitalne kampanje:  oblikovanje oglasov na podlagi že izdelane kreativne rešitve 

Slovenia. Make new memories., vsebinski nagovor in izbor ključnih besed ter produkcija 

oglasov do medijskega zakupovalca, ki je predmet tega javnega naročila in  

• digitalni medijski zakup (zakup oglasnega prostora in strošek oglasnega serviranja), ki ni 

predmet tega javnega naročila in ga naročnik izvaja z ločenim postopkom javnega naročanja 

po odprtem postopku (št. JNV-0001/2017-S-POG-STO), objavljenem na portalu e-narocanje 

dne 3.2.2017, pod št. št. javnega naročila: JN000831/2017-B01, in sicer na naslednji povezavi: 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=186330.   

Javni naročili, ki sta po vrsti predmeta javnega naročila različni, se izvajata v soodvisnosti drug od 

drugega in skupaj sestavljata eno celoto.  

Naročnik bo z ločenim javnim naročilom za izvedbo digitalnega medijskega zakupa, skladno s ključnimi 

cilji celovite digitalne kampanje 2017 in primerno ciljnim skupinam, zagotovil optimalno kombinacijo 

zakupa digitalnega medijskega prostora tako na spletnih portalih kot na družbenih omrežjih ter skladno 

s časovnico, ki jih je naročnik predvidel v obeh javnih naročilih. Izvedbeni časovnici sta terminsko 

usklajeni. 

 

4.2. Promocija spletnih vsebin 
 

Izbrani izvajalec bo z izvedbo javnega naročila digitalnega medijskega zakupa 2017, zagotavljal 

konkretno promocijo naslednjih spletnih vsebin: 

 

• Primarno promocijo spletne strani www.slovenia.info in njenih podstrani (glede na vsebino 

e-oglasa in glede na jezikovno različico); 

• Družbene medije:  

- www.slovenia.info/facebook,  

- www.slovenia.info/youtube,  

- www.slovenia.info/linkedin,  

- www.slovenia.info/instagram ...  

 

Povezljivost oglasov do omenjenih spletnih povezav je produkcijski del procesa izvedbe digitalne 

kampanje naročnika, ki je del tega javnega naročila.  

 

Oglasi v sklopu digitalne kampanje se promovirajo glede na različne medije, različno po posameznih 

državah oz. skupinah držav in so podrobneje opredeljeni v Prilogi 1: Finančni razrez digitalnega 

medijskega zakupa 2017.  

 

4.3. Terminski načrt izvedbe javnega naročila 
 

Izbrani izvajalec bo po podpisu pogodbe za izvedbo tega javnega naročila imel na voljo 5 delovnih dni 

za pripravo prvih oglasnih kreativ skladno s potrjenim medijskim načrtom, za prvi oglaševalski val. Prvi 

dan oglaševanja po tem javnem naročilu določita skladno s pogoji tega javnega naročila ponudnik in 

naročnik soglasno, predvidoma pa sredi aprila 2017. 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=186330
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Naročnik se zaveže, da bo takoj po podpisu pogodbe organiziral usklajevalni sestanek strokovnjakov 

obeh pogodbenih partnerjev, to je izvajalca javnega naročila za izvedbo digitalnega medijskega zakupa 

in izvajalca javnega naročila za izvedbo produkcije oglasov, kjer bo vsak od izvajalcev predstavil svojo 

strokovno ekipo in uskladil z naročnikom podrobnosti glede izvedbe javnega naročila vnaprej, za 

celoten potek digitalne kampanje 2017. Naročnik predstavi tudi način koordinacije kampanje in 

spremljanja kampanje s podprto tehnologijo, ki omogoča to spremljanje. 

 

Trajanje digitalne kampanje 2017 v vseh omenjenih državah oz. skupinah držav je do vključno 

15.11.2017 in bo potekalo v več oglaševalskih valih, razdeljenih v zaključeno celoto po 30 dni, razen v 

času vrhunca sezone poletnih počitnic od 17.7.2017 do vključno 27.8.2017, kot sledi: 

  

1. Oglaševalski val: prvih 30 dni izvedbe digitalne kampanje 2017 - predvidoma april 2017,  

2. Oglaševalski val: naslednjih 30 dni izvedbe digitalne kampanje 2017 - predvidoma maj 2017, 

3. Oglaševalski val: naslednjih 30 dni izvedbe digitalne kampanje 2017 - predvidoma junij 2017, 

4. Oglaševalski val: naslednjih 30 dni oz. do vključno 17.7.2017, izvedbe digitalne kampanje 2017, 

5. Oglaševalski val: po vrhuncu poletne turistične sezone, naslednjih 30 dni izvedbe digitalne 

kampanje 2017 - predvidoma september 2017, 

6. Oglaševalski val: naslednjih 30 dni izvedbe digitalne kampanje 2017 - predvidoma oktober 2017, 

7. Zadnji oglaševalski val: do vključno 15.11.2017. 

 

Izbrani izvajalec po tem javnem naročilu bo bil aktivno vključen v korespondenco osebno- na sestankih 

in pisno preko e-pošte, med naročnikom in izbranim izvajalcem drugega javnega naročila za izvedbo 

medijskega zakupa STO v letu 2017. Glede na kratke začetne izvedbene roke, se bo naročnik prizadeval, 

da se v prvem valu medijskega zakupa izvedejo tiste kreative oglasnih formatov, ki so produkcijsko 

manj zahtevne in jih ima naročnik že izdelane iz lanskega leta, da pridobi dodaten čas za kvalitetno 

produkcijo bolj zahtevnih kreativ.  

 

Naročnik ima že pripravljene vse kreative oglasov za 1. val oglaševanja za Facebook oglaševanje, 

Instagram oglaševanje, V-kontakte oglaševanje in YouTube oglaševanje, iskalno oglaševanje ter 

video programmatic oglaševanje1.  Izdelani so tudi  skoraj vsi bannerski oglasi za države vse države ter 

sponzorirani oglasi LinkedIn oglaševanja2. Slednje bo moral izbrani izvajalec pripraviti in poslati v 

produkcijo do roka, da bodo oglasi implementirani na teh medijih še do zaključka 1. oglaševalskega 

vala. Izvajalec mora zagotoviti za bannerske oglase 2 kreativni različici glede na sezono pomlad-poletje 

in sezono jesen-zima, za vsak posamezni ciljni trg. Za oglase v družbenih omrežjih pa po najmanj 2  

kreativni različici v vsakem oglaševalskem valu, razen v zadnjem- krajšem, kjer pripravi zgolj 1 kreativno 

različico, za vsak posamezni ciljni trg. 

  

                                                           
1 Glej Prilogo 1: Finančni razrez digitalnega medijskega zakupa 2017.  
2 Popis vseh manjkajočih kreativ je v Prilogi 4: Manjkajoče oglasne kreative. 
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Priprava kreativnih oglasov bo potekala skladno z medijskim načrtom in optimizacijo digitalne 

kampanje, ki jo bo naročnik dogovoril z izvajalcem za medijski zakup.  

 

 

4.4. Specifikacija predmeta javnega naročila 
 

Predmet naročila je izvedba vseh aktivnosti za oblikovanje in izvedbo kreativne komunikacijske akcije 

digitalne kampanje v letu 2017, v času celotnega trajanja projekta, na predpisan način in z doseganjem 

zahtevanih ciljev – kot podrobneje opredeljeno v naslednjih aktivnostih javnega naročila:  

 Aktivnost 1: Izvedbeno oblikovanje vseh potrebnih elementov kampanje; 

 Aktivnost 2: Priprava, izvedba in distribucija vseh vsebin, besedil in oglasov potrebnih za 

izvedbo kampanje po izdelanem kreativnem konceptu do medijskega zakupovalca; 

 Aktivnost 3: Priprava, načrtovanje in organizacija dela v sklopu posameznega medijskega 

načrta;  

 Aktivnost 4: Spremljanje, prilagajanje in optimizacija kampanje.  

 

Pri izvedbi zgoraj omenjenih aktivnosti mora izvajalec obvezno upoštevati tudi vsa določila, opisana v 

Temeljnih izhodiščih za pripravo in izvedbo javnega naročila. 

 

4.4.1. Aktivnost: Izvedbeno oblikovanje   

 

Naročnik ima že pripravljen kreativni koncept celostne kampanje kot predstavljeno v Prilogi 2: 

Vsebinski povzetek  kreativne rešitve: SLOVENIA. MAKE NEW MEMORIES. Ponudnik mora zagotoviti  

izvedbeno oblikovanje vseh elementov kampanje za tiste oglase, ki še niso oblikovani, skladno s 

kreativnim konceptom Slovenia. Make New Memories in specifikacijami za pripravo oglasa medija, kjer 

se vrši zakup. Specifikacije za oblikovanje spletnega oglasa zagotovi izbrani izvajalec za medijski zakup.  

Zakup oglasnega prostora v sklopu digitalne kampanje STO 2017 zajema več različnih oglasnih 

formatov po posameznih medijih, v vseh državah oz. skupinah držav, kjer bo potekal digitalni medijski 

zakup za celotno obdobje trajanja zakupa v letu 2017 kot opredeljeno v prilogi razpisne dokumentacije 

za medijski zakup, xls tabele. Tu so navedene konkretne oblike formatov oglasov  po vseh ciljnih trgih 

in vrstah medijev. 

Ponudnik mora pripraviti oglase za namen digitalnega oglaševanja na portalih, ki so skladni z 

usmeritvami svetovne organizacije za spletno oglaševanje IAB (Interactive Advertising Buteau) 

http://www.iab.com/guidelines/iab-display-advertising-guidelines/. 

 

4.4.2. Aktivnost: Priprava, izvedba in distribucija vseh vsebin in oglasov za izvedbo digitalne kampanje  

 

Priprava, izvedba in distribucija vseh vsebin, besedil in oglasov potrebnih za izvedbo kampanje po 

izdelani kreativni zasnovi do medijskega zakupovalca zajema: 

http://www.iab.com/guidelines/iab-display-advertising-guidelines/
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- oblikovanje in produkcija izbranih formatov oglasov za posamezni sukcesivni medijski 

načrt (določeni formati se enoznačno pojavljajo v več medijih po različnih trgih)- tiste 

ki jih je potrebno na novo izdelati; 

- priprava tekstovnih vsebin in sloganov v vseh potrebnih oziroma zahtevanih jezikovnih 

različicah, potrebnih za optimizacijo digitalne kampanje (npr. družbena omrežja). 

- izbor fotografij za potrebnih za optimizacijo digitalne kampanje ali za pripravo novih 

oglasnih kreativ za nove formate oglasov. 

 

Vsi stroški prevoda in lekture naravnega govorca, t.i. native speakerja so strošek naročnika in niso 

predmet tega javnega naročila. 

 

Za izvedbo digitalne kampanje izbrani izvajalec črpa VES fotografski material iz Mediateke naročnika 

https://www.slovenia.info/sl/mediateka/fotografije.  Vse fotografije v Mediateki imajo urejene 

materialne avtorske pravice. Izbrane fotografije za pripravo oglasov predlaga izbrani izvajalec 

naročniku, le-ta pa jih potrdi preden se pripravi oglas za produkcijo. Izbrani izvajalec mora zagotoviti 

primerna grafična orodja za obdelavo teh fotografij z namenom izvedbenega oblikovanja ter končne 

produkcije oglasa. Celoten strošek oblikovanja in produkcije oglasov po tehničnih specifikacijah medija 

je na strani izbranega izvajalca. 

Izvedbeno oblikovanje različnih oblik oglaševanja zajema oblikovanje: 

 Klasičnih oblik spletnih oglasov. 

 Naprednih oblik spletnih oglasov (tudi mobilni spletni oglasi). 

 Iskalno oglaševanje preko Google in Yandex iskalnikov  

 Facebook, Instagram, LinkedIn in V-Kontakte oglasov. 

 Priprava video posnetkov za oglaševanje na spletnih portalih, tudi prilagojeno mobilnikom ter 

oglaševanju na YouTubu, Facebooku  in po potrebi na LinkedInu. 

 
Ponudnik mora v svojo ponudbeno ceno vključiti do 4 korekture oglasa za posamezno NOVO obliko 

formata oglasa in/ali drugih posamičnih spletnih elementov. Izbrani izvajalec mora, tam kjer primerno, 

pripraviti oglase v HTML 5 obliki in zagotoviti povezljivost oglasov do določenih spletnih povezav, ki jih 

z naročnikom predhodno uskladi. Da bodo vsebine, na omenjenih spletnih povezavah, primerne za 

promocijo je odgovornost naročnika. Izbrani izvajalec ločenega javnega naročila za izvedbeno 

oblikovanje je odgovoren za implementacijo kreativne rešitve in najoptimalnejšo, maksimalno 

učinkovito ter napredno promocijo preko predlaganega medijskega zakupa v letu 2017.  

Iskalno oglaševanje 

Za potrebe izvedbe oglaševanja na iskalniku Google in Yandex bo moral ponudnik izvesti pregled 

obstoječih ključnih besed in oglasnih prikazov ter zagotoviti tekom digitalne kampanje primerne 

predloge za optimizacijo oglaševalske akcije. Stroški prevoda so na strani naročnika.  

Naročnik zahteva, da se pripravi več predlogov oglasov za določeno tematiko. Naročnik zahteva, da 

ponudnik slabo odzivne oglase (vse tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev zagotavljanja kakovosti prometa) 

in oglase, ki generirajo nerelevanten promet, med potekom kampanje sproti zamenjuje z novimi oglasi 

in kontinuirano preverja odzivnost oglasov. Slabo odzivni oglasi se sproti izločijo. 

https://www.slovenia.info/sl/mediateka/fotografije
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Naročnik pred začetkom oglaševanja preveri in potrdi sporočila za eventualne remarketing oglase oz. 

za ponovni nagovor uporabnikov, v kolikor se bo izkazalo, da je le-ta potreben. Naročnik bo poskrbel 

za ustrezno namestitev kod za sledenje na spletno mesto www.slovenia.info preko katerih bo lahko 

ustvaril t.i. sezname ciljnih skupin (remarketing lists), ki bi jih želel ponovno nagovarjati. 

POMEMBNO: Vsi pripravljeni elementi oglaševanja in oglasna besedila oziroma vse vizualne in 

tekstualne podobe/oblike vsakega vizualnega sporočila morajo biti predhodno pred objavo usklajeni 

in potrjeni s strani naročnika. 

 

Pristajalne strani 

Vsi oglasi bodo vodili do pristajalnih strani na slovenia.info v vseh jezikovnih različicah (razen za kitajski 

trg, ki bo vodil na angleške strani), kjer bodo predstavljeni turistični paketi slovenskega turističnega 

gospodarstva. Priprava in objava pristajalnih strani je strošek naročnika in NI predmet tega javnega 

naročila. Zbiranje in objava promocijskih paketov slovenskega turističnega gospodarstva NI predmet 

tega javnega naročila. Koncept pristajalnih strani je podrobneje predstavljen v Prilogi 3: Pristajalne 

strani kampanje na www.slovenia.info. 

 

4.4.3. Aktivnost: Priprava, načrtovanje in organizacija dela v sklopu posameznega medijskega načrta  

 

Aktivnost 3 predmeta javnega naročila zajema pripravo, načrtovanje in organizacijo dela za celotno 

izvedbo tega javnega naročila s ciljem čim uspešnejše izvedbe celostne digitalne kampanje STO 2017. 

Izbrani izvajalec pripravi skladno s temeljnimi izhodišči za pripravo in izvedbo javnega naročila in 

terminskim načrtom izvedbe javnega naročila načrt aktivnosti oblikovanja in produkcije oglasov 

vključno s distribucijo teh oglasov do izbranega izvajalca za ločeno javno naročilo za izvedbo digitalnega 

medijskega zakupa STO v letu 2017 (št. JNV-0001/2017-S-POG-STO) za zaokroženih 30 dni oglaševanja, 

po posameznih oglaševalskih valih.  

Naročnik bo z ločenim javnim naročilom za izvedbo digitalnega medijskega zakupa,  skladno s ključnimi 

cilji celovite digitalne kampanje 2017 in primerno ciljnim skupinam, zagotovil optimalno kombinacijo  

zakupa digitalnega medijskega prostora tako na spletnih portalih kot na družbenih omrežjih ter skladno 

s časovnicami, ki jih je naročnik predvidel v obeh javnih naročilih. Izvedbeni časovnici sta terminsko 

usklajeni in jih mora naročnik za uspešno izvedbo naročila spoštovati.  

 

4.4.4. Aktivnost: Spremljanje, prilagajanje in optimizacija kampanje  

 

Izbrani izvajalec bo moral zagotoviti stalno spremljanje učinkovitosti celostne digitalne medijske 

kampanje STO v letu 2017. Kampanjo bo potrebno vsebinsko in vizualno optimizirati in prilagajati glede 

na izsledke merjenja uspešnosti Digitalnega medijskega zakupa 2017, ki se bo izvajala sproti in do 

katere bo imel izbrani izvajalec po tem javnem naročilu prost dostop do vseh analitičnih podatkov, 

enakovredno naročniku. Glede na začetno odzivnost bo izbrani izvajalec za digitalni medijski zakup po 

ločenem javnem naročilu kampanjo dinamično prilagajal po sledečih posameznih elementih: 

– Frekvenca oglaševanja.  
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– Zakupljene pojavne pozicije na spletnih in mobilnih portalih in družbenih omrežjih. 

– Preusmerjanje promocijskih aktivnosti iz slabše odzivnih oglasnih 

formatov/pozicij/portalov znotraj posameznega trga na bolje odzivni 

format/pozicijo/portal za ciljni trg z namenom doseči ciljev kampanje; 

– druga tekoča optimizacija zaradi posebnih potreb naročnika, ki jo predhodno najavi; 

– vse te zahteve pa naročnik uskladi z obema izvajalcema celostne digitalne kampanje STO 

2017, s skupnim namenom doseganja ciljev. 

Glede na kratke izvedbene roke, se bo naročnik prizadeval, da se v prvem valu medijskega zakupa 

izvedejo tiste kreative oglasnih formatov, ki so produkcijsko manj zahtevne, da pridobi dodaten čas za 

kvalitetno produkcijo bolj zahtevnih kreativ. Ne glede na to je cilj naročnika, da izvede digitalno 

kampanjo na najbolj optimalen način in z maksimalnim učinkom. 

Ponudnik mora v ponudbeno ceno vključiti spremljanje po posameznih oglasnih objavah ter spremljati 

analitična poročila za vsak sukcesivni oglaševalski val, ki ga izda medijski zakupovalec.  Izbrani izvajalec 

mora za naročnika predlagati učinkovitejše strokovne predloge, na podlagi katerih bo zagotavljal večjo 

učinkovitost kampanje.  

Ponudnik mora v ponudbeno ceno vključiti tudi spremljanje  odzivov uporabnikov na posameznih 

družabnih omrežjih, kjer se vrši oglaševanje,V tem primeru bo izbrani ponudnik prevzel so-skrbništvo 

(so-uredništvo) vsebin na Facebook strani Feel Slovenia, Instagram FeelSlovenia, V-Kontakte 

FeelSlovenia in LinkedIn Slovenian Tourist Board, kjer spremlja in se odziva na vso komunikacijo, ki bo 

potekala, v vseh jezikih. Podrobneje to zajema spremljanje vseh objav in komentarjev na distribuirane 

oglase ter njihovo spremljanje, odzivanje in odgovarjanje na te komentarje (v najkrajšem možnem 

času), v jeziku v katerem uporabniki izvajajo akcije in nagovor. Prav tako mora so-skrbnik (na strani 

izbranega izvajalca) zbirati in izpostaviti tiste komentarje v mesečnem poročilu, ki so bili v časovnem 

obdobju enega meseca najpogosteje uporabljeni. Naročnik bo zagotovil aktivno in vzajemno 

sodelovanje lastnih skrbnikov teh medijev ter nudil vsebinsko pomoč, usmeritve in priporočila do 

izbranega izvajalca, s ciljem čim kvalitetnejše korespondence z uporabniki teh družabnih omrežij.  

 

4.4.5. Aktivnost: Priprava tekočih poročil in zaključnega poročila   

 

Izbrani izvajalec bo naročniku dolžan v času trajanja kampanje posredovati mesečno poročilo po vsaki 

izvedeni aktivnosti v roku 3 delovnih dni, vezani na načrtovani oglaševalski val, kot navedeno v 

terminskem načrtu izvedbe javnega naročila. K tekočemu poročilu so obvezne priloge izdelanih kreativ 

oglasov in drugih vizualnih elementov, tekstov, prevodov ter vseh ostalih izdelanih materialov.  

Poročilo o opravljenem delu za tekoče mesečne aktivnosti potrdi naročnik. Izvajalec mora oddati 

naročniku izpolnjeno Poročilo o opravljenem delu v obliki in obsegu, kot je predloženo v Prilogi 5 tega 

javnega naročila. Naročnik pa ga pregleda in potrdi, v kolikor je poročilo popolno. V kolikor so potrebne 

dopolnitve ali dodatna pojasnila, jih naročnik naslovi na izbranega izvajalca čim prej v pregled, izvajalec 

pa mora odgovoriti najpozneje v roku 3 delovnih dni od prejema zahtevka za dopolnitev. 

Poročila so lahko posredovana v pregled po elektronski pošti, za hitrejšo korespondenco, končna 

različica poročila pa mora biti po potrditvi, izstavljena na naslov naročnika v papirni obliki, s podpisom 

odgovornega vodje projekta in zakonitega zastopnika izvajalca ter  opremljena z žigom.  
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Izvajalec mora kot pogoj za zadnji izstavljeni račun, vendar ne pozneje kot 20.11.2017, poleg tekočega 

poročila o opravljenem delu priložiti tudi  celovito končno poročilo. 

Naročnik zahteva s strani izbranega izvajalca aktivno sodelovanje na vseh sestankih, kjer bo izvajalec 

Digitalnega medijskega zakupa STO 2017 predstavil nov medijski načrt in/ali predstavil poročilo o 

doseženih rezultatih. Izvajalca lahko poročata tudi skupaj, s ciljem bolj poenotene predstavitve, ob 

vnaprej dogovorjenem dnevu in v  rokih, ki so predvideni za oddajo posamičnega poročila. Prav tako 

se od izbranega izvajalca zahteva podrobnejša interpretacija rezultatov tekočih poročil in zaključnega 

poročila vezanega na optimizacijo digitalne kampanje in učinki le-te. Zahteva se kvalitetna strokovna 

interpretacija za vsako poročilo. Naročnik si želi konstruktivnega sodelovanja vseh deležnikov, ki 

aktivno participirajo celostne digitalne kampanje STO 2017. 

Vsa poročila v pisni obliki morajo biti izdelana v slovenskem jeziku.  

 

4.4.6. Cilji javnega naročila 

 
Cilji, ki jih mora realizirati izbrani izvajalec za medijski zakup v času trajanja digitalnega medijskega 

zakupa 2017, so naslednji: 

 

1. Doseg kampanje v smislu edinstvenih odjemalcev (unique visitors) pri minimalni frekvenci 

3 po posameznem trgu mora biti minimalno (po statistiki oglasnega strežnika), oz. po 

državah/skupinah držav (brez fiksnih vsebinskih paketov), kot sledi: 

- Nemčija: 1,5 milijona 

- Avstrija: 1,4 milijona 

- Italija: 4,5 milijone 

- skupina Benelux (Nizozemska, Belgija): 2,5 milijona 

- Velika Britanija: 0,5 milijona 

- Rusija: 12 milijonov 

- Madžarska: 0,8 milijon 

- Francija in Švica: 2,2 milijona 

- Danska in Švedska: 5,8 milijonov 

- Češka: 0,8 milijona 

- Kitajska: 1,5 milijona 

2. Vsaj 80 milijonov prikazov oglasov (velja na vseh spletnih in mobilnih portalih, razen na 

vsebinskih paketih).  

3. Iz naslova oglaševanja na družabnih omrežjih vsaj: 

- 100.000 novih všečkov na Facebook strani: facebook.com/slovenia.info na dan 

zaključka kampanje in število novih všečkov na posamezno državo: Nemčija (vsaj 

10.000), Avstrija (vsaj 8.000), Italija (vsaj 20.000), Beneluks (vsaj 7.000), VB&Irska 

(vsaj 10.000), ZDA&Kanada (vsaj 20.000), Madžarska (vsaj 7.000), Francija&Švica 

(vsaj 5.000), Nordijske države (vsaj 5.000), Češka&Poljska (vsaj 4.000), Španija (vsaj 

6.000); 

- doseg vsaj 50 milijonov Facebook uporabnikov, ki jih bodo dosegli Facebook oglasi 

do konca trajanja medijskega zakupa; 
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- vsaj 3 milijone prikazov video oglasov daljših od 3 sekund na Youtubu, pri povprečni 

frekvenci 2,5 na posameznem trgu in vsaj 0,5 milijona v vsaki od navedenih držav 

oz. skupin držav oglaševanja;  

- Doseg vsaj 1,5 milijona Instagram uporabnikov in vsaj 10.000 novih sledilcev na 

Instagramovi strani @feelslovenia, kot posledica oglaševanja na Instagramu;  

- Doseg vsaj 5 milijonov VK uporabnikov; 

- Doseg vsaj 800.000 uporabnikov Linkedin omrežja, od tega 150.000 v Nemčiji, 

30.000 v Avstriji, v Italiji 250.000 in Veliki Britaniji 370.000. 

4. Iz naslova oglaševanja na iskalniku Google in Yandex vsaj 300.000 uporabnikov 

(uporabniki/users po meritvah Google analitike) na naročnikovem spletnem mestu.  

 

Izbrani izvajalec za to javno naročilo je tudi zavezan k izpolnitvi teh ciljev. Njegova ključna naloga je, 

da pripravi in optimizira kreative oglasov (tam kjer je to možno, npr. družbena omrežja) na način, da 

se doseže na celotnem projektu globalne digitalne kampanje čim boljše rezultate.  
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5  OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE 
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Obrazec št. 1: PODATKI O PONUDNIKU 

 

POLNI NAZIV IN FIRMA  PONUDNIKA:  

SEDEŽ PONUDNIKA:  

KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA:  

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:  

TELEFON:  

IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA) ŠTEVILKA 
PONUDNIKA: 

 

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:  

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:  

ODGOVORNA OSEBA:   

ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA:  

 

 

Kraj in datum: ___________________________  Ponudnik: ____________________________ 

   

Žig: 

Podpis: 

____________________________________ 
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Obrazec št. 2: PONUDBENI PREDRAČUN  
 

NAROČNIK: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana 

NAZIV EVIDENČNEGA 
JAVNEGA NAROČILA: 

JAVNO NAROČILO ZA PRODUKCIJO OGLASOV IN OPTIMIZACIJO 
DIGITALNE KAMPANJE V LETU 2017: SLOVENIA. MAKE NEW 
MEMORIES. 

ŠT. EVIDENČNEGA 
JAVNEGA NAROČILA: 

JN-0152/2017-S-NAR-STO 

 

NAZIV IN SEDEŽ 
PONUDNIKA: 

 

 

Ponudnik vpiše skupno ceno za predmet naročila brez DDV in z DDV.  

 

  v evrih 

 Vrednost celotne storitve brez DDV  

   

 DDV 22 %:   

 SKUPAJ VREDNOST Z DDV:  

 

Podane cene so fiksne in izražene v evrih (€) brez DDV. Cene morajo vsebovati vse ponudnikove 

stroške, morebitne možne rabate, popuste, carinske dajatve in druge dajatve. 

Izjavljamo, da v celoti sprejemamo vsa določila in pogoje te razpisne dokumentacije. Veljavnost 

ponudbe je do 31.12.2017. 

Izjavljamo, da v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik za izvedbo tega javnega naročila, 

bomo zagotovili _________________ (maksimalno, srednjo ali minimalno- ustrezno opredelite) 

časovno odzivnost in se odzvali VSAKIČ na poziv naročnika v roku ___________________ in bomo na 

voljo naročniku ____________________ tekom celotnega trajanja digitalne kampanje STO v letu 2017, 

do najpozneje 20.11.2017. 

 

Kraj in datum: ___________________________  Ponudnik: ____________________________ 

   

Žig: 

Podpis: 

____________________________________  
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Obrazec št. 3: KROVNA IZJAVA 
 

NAROČNIK: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana 

NAZIV EVIDENČNEGA 
JAVNEGA NAROČILA: 

JAVNO NAROČILO ZA PRODUKCIJO OGLASOV IN OPTIMIZACIJO 
DIGITALNE KAMPANJE V LETU 2017: SLOVENIA. MAKE NEW 
MEMORIES. 

ŠT. EVIDENČNEGA 
JAVNEGA NAROČILA: 

JN-0152/2017-S-NAR-STO 

 

NAZIV IN SEDEŽ 
PONUDNIKA: 

 

 

Izjavljamo, da: 

1. ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali 

ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena 

pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-

3. 

2. izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki 

ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, 

ali predpisi države naročnika, oziroma na dan oddaje ponudbe ali prijave nima neplačanih 

zapadlih teh obveznosti v vrednosti 50 EUR ali več. Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe ali 

prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za 

obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. 

3. ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni izločen iz postopkov oddaje 

javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 

4. ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo 

pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat 

izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 

5. nad ponudnikom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, 

ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po 

zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj 

ali sodišče, ter njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, prav tako, v skladu s 

predpisi druge države, nad njim ni začet postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi 

posledicami. 

6. v kolikor je ponudnik v položaju iz 1. ali 5. točke, ponudnik dovoljuje, da ga naročnik v skladu z 

devetim odstavkom 75. člena ZJN-3, pozove k predložitvi dokazov, da je sprejel zadostne 

ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 

7. ponudnik svojo ekonomsko in finančno sposobnost dokazuje s tem, da nima blokad 

transakcijskih računov v preteklih 6 mesecih.  

8. nismo namerno podali zavajajoče razlage pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z 

določbami 75. in 76. člena ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih. 
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9. smo vpisani v  register poklicev ali trgovski register v skladu s predpisi države članice, v kateri 

imamo registrirano dejavnost. 

10. imamo dovoljenja pristojnih organov za opravljanje navedenih dejavnosti, ki se v skladu z 

zakonodajo, na podlagi katere smo registrirani za opravljanje dejavnosti, zahtevajo. 

11. nismo sodelovali pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov. 

12. izjavljamo, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali uvedbe novega 

podizvajalca predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. (velja v primeru, da ponudnik 

nastopa s podizvajalci) 

13. so podatki, ki so podani v ponudbi za javno naročilo, resnični, ter da morebitne fotokopije 

priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost 

fotokopij prevzemamo popolno odgovornost. 

14. z oddajo ponudbe v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v 

razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v 

celoti sestavni del naročila, ki ne more biti kontradiktoren tem pogojem. 

 

Soglašamo, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc in podajamo 

soglasje za pridobitev podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev. 

 

 

 

Kraj in datum: ___________________________  Ponudnik: ____________________________ 

   

Žig: 

 

 

Podpis: 

____________________________________ 
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Obrazec št. 4: STROKOVNE REFERENCE PONUDNIKA 
 

NAROČNIK: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana 

NAZIV EVIDENČNEGA 
JAVNEGA NAROČILA: 

JAVNO NAROČILO ZA PRODUKCIJO OGLASOV IN OPTIMIZACIJO  
DIGITALNE KAMPANJE V LETU 2017: SLOVENIA. MAKE NEW 
MEMORIES. 

ŠT. EVIDENČNEGA 
JAVNEGA NAROČILA: 

JN-0152/2017-S-NAR-STO 

 

NAZIV IN SEDEŽ 
PONUDNIKA: 

 

 

Izjavljamo, da imamo znanja in izkušnje na področju izvedbe projektov oblikovanja oglasov, ki so 

predmet digitalne kampanje STO v letu 2017 , v zadnjih 5-letih (v letih od 2012 do 2016) oz. 3-letih (v 

letih od 2014 do 2016). 

 

Zap. št. 
reference 

Naziv in vrednost projekta v € brez 
DDV: 

Naziv naročnika: Obdobje izvajanja 
storitve: 

1.  
Vrednost v € brez DDV: 

  

2.  
Vrednost v € brez DDV: 

  

3.  
Vrednost v € brez DDV: 

  

4.  
Vrednost v € brez DDV: 

  

5.  
Vrednost v € brez DDV: 

  

4.  
Vrednost v € brez DDV: 

  

5.  
Vrednost v € brez DDV: 

  

 

Ponudnik je izvedel projekt na področju turizma pod zaporedno številko reference v zgornji tabeli: 

Št. __________________ in  Št. _______________. 

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo, ... ) o 

izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri naročniku. 
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Kraj in datum:      žig   Podpis odgovorne osebe naročnika: 

          

 

________________________     _______________________________ 

 

* OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se tabela ustrezno razširi. 
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Priloga 1: Finančni razrez digitalnega medijskega zakupa 2017 
 

 

 

 

KLJUČNI EVROPSKI TRGI 

SPLETNI PORTALI/ 
PROGRAMATIČNO 

OGLAŠEVANJE 

YOU 
TUBE 

SOCIALNA 
OMREŽJA 

ISKALNI 
MARKETING SKUPAJ  

NEMČIJA 290.000 30.000 70.000 30.000 420.000 

spiegel.de 60.000 
    

suddeutsche.de 50.000 
    

focus.de (vsebinski paket) 40.000 
    

Outbrain native 60.000 
    

Video programmatic 60.000 
    

tripadvisor.de 10.000 
    

bergfex.de 10.000 
    

Youtube   30.000 
   

Facebook   
 

40.000 
  

Instagram   
 

10.000 
  

LinkedIn   
 

20.000 
  

Google search       30.000   

AVSTRIJA 230.000 20.000 50.000 20.000 320.000 

krone.at 50.000 
    

oe24.at 60.000 
    

kleinezeitung.at (vseb.paket) 40.000 
    

Outbrain native 40.000 
    

Video programmatic 40.000 
    

Youtube   20.000 
   

Facebook   
 

30.000 
  

Instagram   
 

10.000 
  

Linkedin   
 

10.000 
  

Google search   
  

20.000   

ITALIJA 270.000 20.000 50.000 30.000 370.000 

Repubblica.it 60.000 
    

Corriere.it 70.000 
    

Outbrain native 60.000 
    

Video programmatic 60.000 
    

tripadvisor.it 10.000 
    

bergfex.it 10.000 
    

Youtube   20.000 
   

Facebook   
 

30.000 
  

Instagram   
 

10.000 
  

LinkedIn   
 

10.000 
  

Google search       30.000   
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KLJUČNI EVROPSKI TRGI 

SPLETNI PORTALI/ 
PROGRAMATIČNO 

OGLAŠEVANJE 

YOU 
TUBE 

SOCIALNA 
OMREŽJA 

ISKALNI 
MARKETING SKUPAJ  

BENELUX 145.000 15.000 30.000 10.000 200.000 

hln.be 50.000 
    

nu.nl 50.000 
    

Video programmatic 35.000 
    

tripadvisor.nl 10.000 
    

Youtube   15.000 
   

Facebook   
 

20.000 
  

Instagram   
 

10.000 
  

Google search       10.000   

VB in IRSKA 170.000 30.000 60.000 30.000 290.000 

theguardian.com (vseb.paket) 40.000 
    

bbc-branded hub (vseb.paket) 60.000 
    

Outbrain native 30.000 
    

Video programmatic 40.000 
    

Youtube   30.000 
   

Facebook   
 

30.000 
  

Instagram   
 

10.000 
  

LinkedIn   
 

20.000 
  

Google search   
  

30.000   

RUSIJA 230.000 0 30.000 40.000 300.000 

yandex.ru 70.000 
    

rambler.ru 50.000 
    

lenta.ru 50.000 
    

Video programmatic 60.000 
    

V-Kontakte   
 

30.000 
  

Yandex search       40.000   

SKUPAJ 1.335.000 115.000 290.000 160.000 1.900.000 

 

PREKOMORSKI TRGI 

SPLETNI PORTALI/ 
PROGRAMATIČNO 

OGLAŠEVANJE 

YOU 
TUBE 

SOCIALNA 
OMREŽJA 

ISKALNI 
MARKETING SKUPAJ  

KITAJSKA 100.000 0 0 0 100.000 

Wall street Journal  100.000 
   

  

ZDA in KANADA 240.000 0 40.000 0 280.000 

Cnn.com (vseb.paket) 120.000 
    

bbc-branded hub (vseb.paket) 60.000 
    

Video programmatic 60.000 
    

Facebook   
 

30.000 
  

Instagram   
 

10.000 
  

SKUPAJ 340.000 0 40.000 0 380.000 
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OSTALI EVROPSKI TRGI 

SPLETNI PORTALI/ 
PROGRAMATIČNO 

OGLAŠEVANJE 

YOU 
TUBE 

SOCIALNA 
OMREŽJA 

ISKALNI 
MARKETING SKUPAJ  

MADŽARSKA 40.000 0 30.000 0 70.000 

origo.hu (news in travel) 20.000 
    

Video programmatic 20.000 
    

Facebook   
 

20.000 
  

Instagram   
 

10.000 
  

FRANCIJA in ŠVICA 130.000 0 30.000 20.000 180.000 

lemonde.fr  50.000 
    

blick.ch 40.000 
    

Video programmatic 40.000 
    

Facebook   
 

20.000 
  

Instagram   
 

10.000 
  

Google search   
  

20.000   

NORDIJSKE DRŽAVE 
(Danska, Finska, Švedska) 

220.000 0 50.000 30.000 300.000 

bt.dk 50.000 
    

aftonbladet.se 60.000 
    

hs.fi 60.000 
    

Video programmatic 50.000 
    

Facebook   
 

40.000 
  

Instagram   
 

10.000 
  

Google search   
  

30.000   

ČEŠKA, POLJSKA 70.000 0 20.000 20.000 110.000 

novinky.cz 20.000 
    

onet.pl, newsweek (vs.paket) 30.000 
    

Video programmatic 20.000 
    

Facebook   
 

10.000 
  

Instagram   
 

10.000 
  

Google search   
  

20.000   

ŠPANIJA 50.000 0 30.000 0 80.000 

elmundo.es (vseb.paket) 50.000 
   

  

Facebook   
 

  20.000 
 

  

Instagram   
 

10.000 
  

SKUPAJ 510.000 0 160.000 70.000 740.000 

 

 

SPLETNI PORTALI/ 
PROGRAMATIČNO 

OGLAŠEVANJE 

YOUTUBE SOCIALNA 
OMREŽJA 

ISKALNI 
MARKETING 

SKUPAJ 
CELOTNO 
OGLAŠEV. 

VSI TRGI SKUPAJ 2.185.000 115.000 490.000 230.000 3.020.000 

 

Vse vrednosti so v evrih z vključenim DDV!  
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Priloga 2: Vsebinski povzetek  kreativne rešitve: SLOVENIA. MAKE NEW MEMORIES. 

 

1. Vsebinska in kreativna izhodišča 

CILJI: dvig prepoznavnosti, ugleda, verjetnosti izbire Slovenije za letošnjo turistično destinacijo, 

utrjevanje sporočila trajnostno naravnane Slovenije, povečanje dosega, interakcij in različnih vrst 

konverzije. 

NAČIN: netipičen, opazen, oseben, kreativen in vključujoč nagovor posameznih ciljnih skupin 

(kombinacija interesno demografskega profila in značilnosti tipičnih turistov posameznih držav) z 

jasno obljubo doživetja. 

CILJNE SKUPINE: definirane na podlagi interesov, demografije, ključnih sporočil in trgov. Z načrtnim 

naslavljanjem izbranih ciljnih skupin bomo povečali prepoznavnost Slovenije in povečali možnost 

obiska Slovenije. 

Naslavljamo naslednje ključne ciljne skupine: 

 Družine  

 Aktivne: mladi pari brez otrok, mladi, generacija Y (20-34 let), samski 

 Pare in seniorje: pari, empty nest 50+ 

 Trajnostno aktivne: best agers 45+ 

 

2. Komunikacijski potencial kreativne ideje  

Temeljna ideja omogoča atraktivno kreativno razdelavo v vseh predvidenih oglaševalsko 

komunikacijskih formatih. Ker gre za kombinacijo vizualne in tekstovne sporočilnosti, omogoča 

vsebinsko močno sporočilnost tudi v zahtevnejših oglaševalsko formatih (znotraj iskalnega in 

prikaznega marketinga). 

Hkrati omogoča tudi kreativno nadgradnjo pristajalnih strani in s tem povečano možnost različnih 

oblik komunikacijske in nakupne konverzije. 

Njena dodatna potencialna vrednost je v možnosti nadgradnje organske vsebinske akcije znotraj 

družbenih omrežij, ki bi izkoristila temeljni koncept zbiranja avtentičnih izjav in vtisov o lastnih 

doživetjih v Sloveniji. 

Konceptualno se torej navezuje na ideje “influencers” marketinga ter marketinga in promocije preko 

gradnje mreže  spontanih in dogovorjenih “ambasadorjev”. 

3. Kreativna strategija  

Struktura temeljne ideje izhaja iz ugotovitve, da Slovenija s svojo ponudbo, destinacijami, produkti 

pozitivno preseneča turiste. Ti tu doživijo zanimiva, raznolika, nenavadna, globoka, pristna, bogata, 

doživetja, glede na njihove različne interese.  

O TEM PRIČAJO ŠTEVILNE SPONTANE IZJAVE, MISLI IN KOMENTARJI. 

Prav z njihovo pomočjo in v kombinaciji s skrbno izbrano matriko nosilnih fotografij in videov, 

vzbudimo pozornost potencialnih turistov. Prek tega jim sporočamo, da vsakega od (potencialnih) 

obiskovalcev prav TO POLETJE in ZIMO v SLOVENIJI čaka njegovo osebno doživetje, ki se ga bo lahko 

spominjal in o njem pripovedoval. Doživetje je torej tesno povezano s spomini. 
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Da bi spodbujali pozornost, ta sporočila uporabimo v svežem in za oglaševalske kampanje redko 

uporabljenem formatu – “trailer” oz.  video / foto napovednik. S to razliko seveda, da tokrat 

“trailer” ne napoveduje filma, ampak (vaše) bodoče doživetje v Sloveniji. 

Ton komuniciranja je  

AVTENTIČEN, SODOBEN, DINAMIČEN, NEPOSREDEN, MALCE SKRIVNOSTEN. 

Ključni principi oz. gradniki kreativne strategije so naslednji: 

• DOŽIVETJA (ZGODBE): Slovenija, dežela raznolikih doživetij   

(prilagojena posameznim ciljnim skupinam, glede na interes in državo) 

• AVTENTIČNA PRIČEVANJA (LJUDJE): avtentična pričevanja v obliki citatov / izjav, ki so 

nosilci sporočil in zbujanja pozornosti in radovednosti (koncept gradi na pridobljenih in 

urejenih avtorskih pravicah za uporabljene citate) 

• SVEŽ MEDIJSKI ŽANR: sodoben in inovativen medijski žanr za komuniciranje zgodb – foto 

in video “trailer”, ki deluje kot “napovednik” bodočega doživetja 

• ČUSTVA IN ČUTI: subtilen, a prepričljiv nagovor pozitivnih čustev in čutov – tudi skozi 

svež in unikaten slogan akcije 

• INTERAKTIVNOST: jasnost sporočila, ki animira uporabnike spleta 

• SKLADNOST Z BLAGOVNO ZNAMKO: koherentnost s kreativno nadgradnjo blagovne 

znamke I Feel Slovenia. Zelena. Aktivna. Zdrava. 

 

4. Struktura komunikacije  

V uvodu, pozornost vzbudimo  s pretanjeno kombinacijo: 

 Najprej z najbolj prepoznavnim znakom kakovosti doživetja oz. v “svetu trailerjev” znakom 

ocene:  

★ ★ ★ ★ ★ (5 zvezdic) 

 Citatom3 – Z zanimivim in avtentičnim sporočilom osebe, ki je dejansko že doživela 

edinstvenost Slovenije. 

 Fotografijo ali videom vsebinskega motiva4 ** 

Z uvodom v komunikacijo želimo sprožiti skrivnostnost. Poglavitna funkcija zvezdic je, da kot grafično 

zelo prezenten element, kličejo pozornost uporabnika v spletnih okoljih, ki so velikokrat precej 

informacijsko zasičena.  

Komunikacijo nadaljujemo z jasno obljubo doživetja: 

Na zelenem polju se pojavi  besedilo 

SLOVENIA.  

★ ★ ★ ★ ★ 

THIS SUMMER  

                                                           
3 Ljudje, ki s bili v Sloveniji (kot turisti), so najboljši pričevalci. 
4 Motivi krepijo temeljne  segmente ponudbe: zeleno, aktivno, zdravo… 
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WILL BE SOMETHING TO TALK ABOUT. 

Sprememba barvnega ozadja dodatno vzpodbudi pozornost. Besedilo pa povezuje pristne citate s 

sloganom oz. povabilom v Slovenijo. 

Komunikacijo zaključimo s sloganom / povabilom: 

SLOVENIA.  

MAKE NEW 

MEMORIES. 

 

 

5. Pričakovani odzivi in reakcije 

Z inovativnim žanrom in izbranimi prebojnimi grafičnimi elementi se vzpodbudi pozornost in 

radovednost pri obiskovalcih spletnih strani ali družbenih omrežij, da opazijo oglas. 

Z osebnim nagovorom (citatom) se vključi uporabnika in mu vzpodbudimo pozitivne občutke ugodja 

ter podžgemo željo, da obišče destinacijo = klikne na oglas. 

S CTA oz. sloganom se uporabnika aktivira, da klikne na oglas in nadaljuje raziskovanje na pristajalni 

spletni strani. 
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S krativno idejo omogočimo, da obiskovalci spletnih strani in družbenih omrežjih povežejo Slovenijo 

z vrednotami blagovne znamke I Feel Slovenia. Zelena. Aktivna. Zdrava.  

6. Primeri kreativnih rešitev  

 

Spletni oglas 300 x 600 px (trg: Nizozemska, ciljna skupina: družine, ključno sporočilo: doživetja na 

snegu, sezona: jesen / zima)  

 

 

 

Spletni oglas 300 x 250 px (trg: Švica, ciljna skupina: mladi pari brez otrok, ključno sporočilo: mestni 

oddih, sezona: pomlad / poletje)  
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Spletni oglas 160 x 600 px (trg: Velika Britanija in Irska, ključna sporočila: pobeg v prelepe gore, ciljna 

skupina: mladi, sezona: pomlad / poletje)  
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Spletni oglas Wallpaper (trg: Madžarska, ključna sporočila: neokrnjena narava za adrenalinsko 

preživljanje prostega časa, ciljna skupina: mladi pari brez otrok, sezona: pomlad / poletje) 
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Video oglas 30 sekund (trg: ZDA in Kanada, ciljna skupina: mladi pari, sezona: pomlad / poletje): 

https://www.youtube.com/watch?v=dGnHgq2oqs0  

 

 

Video oglas 30 sekund (trg: UK, ciljna skupina: mladi, družina, ključno sporočilo: naslednja destinacija 

za dopust na snegu, sezona: jesen / zima): https://www.youtube.com/watch?v=VoxD4bqV2Yk  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dGnHgq2oqs0
https://www.youtube.com/watch?v=VoxD4bqV2Yk
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Facebook FB Carousel oglas (trg: Avstrija, ciljna skupina: družine, ključno sporočilo: razvajanje v 

termah in kulinariki, sezona: pomlad / poletje) 
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Facebook FB Like oglas (trg: Hrvaška, ciljna skupina: empty nest / 50 +, ključno sporočilo: izjemne 

naravne danosti, sezona: pomlad / poletje) 

 

 

 

Facebook FB video oglas (trg: Luksemburg (francoščina), ciljna skupina: empty nest / 50 +, ključno 

sporočilo: neokrnjena narava / destinacija za naslednji dopust, sezona: pomlad / poletje) 
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Vkontakte oglas (trg: Rusija, ciljna skupina: mladi / samski, ključno sporočilo: razvajanje v naravnih 

termah, sezona: pomlad / poletje) 
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Google Search network oglas (trg: Danska, ciljna skupina: empty nest / 50+, ključno sporočilo: 

doživite Slovenijo, sezona: jesen / poletje) 
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Priloga 3: Pristajalne strani kampanje na www.slovenia.info 
 

Izhodišče za pripravo vsebinske in oblikovne zasnove pristajalnih strani je bila kreativna ideja, ki se je 

se je s ključnimi sporočili nadaljujemo obljubo o doživetjih v Sloveniji in ustvarjanje novih. Cilj vsebine 

na pristajalnih straneh je nadaljevanje obljube doživetij, ki jih lahko v Sloveniji doživijo obiskovalci in 

odražajo vrednote blagovne znamke Zelena. Aktivna. Zdrava. 

Pristajalne strani so bile razdeljene na šest ključnih področij / tematik promocije Slovenije. To so:  

 aktivne počitnice,  

 doživetja v naravi z družino,  

 zdravje in dobro počutje,  

 gastronomija,  

 mesta in kultura ter  

 zimske aktivnosti. 

 

Besedilo za posamezno področje (med 150 in 300 besedami) je za zagotovitev uspešnega dokončanja 

uporabniške poti predstavljeno na ločenih pristajalnih straneh, ki odraža področje oz. tematiko za 

posamezni trg. Pristajalne strani so oblikovanje za bližnje in oddaljene trge posebej: 

 Bližnji trgi: nemški, italijanski, avstrijski, madžarski 

 Daljni trgi: angleški, češki, poljski, španski danski, francoski, nizozemski, ruski, švedski, finski, 

kitajski (linka na angleškega) 

 Posebna pristajalna stran za LinkedIn oglaševanje v angleškem jeziku 

 

Besedila odražajo slogan kampanje, izbrano izjavo ter vzdrževala sporočila in način nagovora, ki so se 

uporablja v kampanji in poudarjala ključne prednosti: nova doživetja in nove (trajne) spomine v 

Sloveniji. 

Besedila so prikazana glede na aktivnost, preko katerega oglasa je uporabnik prišel na pristajalno stran. 

Poleg primarnega, izpostavljenega besedila posamezne aktivnosti in z njim povezane grafične podobe, 

je nižje na vsaki strani uporabniku ponujen tudi dostop do drugih tematik oz. področij. Ta so vizualno 

manj izpostavljena, a so omogočala uporabniku prehajanje med področji in nadaljevanje raziskovanja 

po posameznih tematskih vsebinah. Na pristajalnih straneh se vsebinsko predstavljajo tudi vsebinsko 

povezane ponudbe (paketi) turističnega gospodarstva s konkretno ponudbo in možnostjo rezervacije 

turističnih storitev (namestitev). 
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Priloga 4: Manjkajoče oglasne kreative  
 

 

 

NEMČIJA AVSTRIJA ITALIJA BENELUX VB IN IRSKA ZDA IN KANADA

Bannerji - vsi Bergfex.de Bannerji Bannerji - vsi theguardian.comBannerji 

Vsebinski paket – 

Focus. de

Vsebinski paket – 

kleinezeitung.at

Vsebinski paket – 

bbc.com

Vsebinski paket 

320 x 150 Dossier kleinezeitung

728 x 50 Native ad units

800 x 250 Promotion for Dossier

Sponzorirani članek 2 x

Nativni oglasi

Outbrain nativni oglasi Outbrain nativni oglasi

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook

LinkedIn LinkedIn LinkedIn LinkedIn LinkedIn

Sponzorirane novice Sponzorirane novice Sponzorirane novice Sponzorirane novice Sponzorirane novice

Canvas oglasi Canvas oglasi Canvas oglasi Canvas oglasi Canvas oglasi Canvas oglasi

Sponzorirani članki in 

nativni oglasi na bbc.com

Kviz in infografika

(bbc.com)

In article native

Native video

Pre-roll's + other ads

(cnn.com)

300 x 250

300 x 600*

*(enak format že obstaja, preveriti 

specifikacije)

musthead (repubblica.it)

300 x 250 (bergfex.it)

300 x 600 (bergfex.it)*

*(enak format že 

obstaja, preveriti 

specifikacije)

300 x 250 

360 x 600 *

*(enak format že obstaja, 

preveriti specifikacije)
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RUSIJA MADŽARSKA FRANCIJA IN ŠVICA NORDIJSKE DRŽAVE ČEŠKA in POLJSKA ŠPANIJA KITAJSKA

Bannerji Bannerji - vsi origo.hu Bannerji - vsi lemonde.fr Bannerji Bannerji - vsi novinky.cz Bannerji Bannerji  vsi za Wall Street Journal

Vsebinski paket - onet.pl

Edina poljska vsebina!

Vsebinski paket - 

elmundo.es

   

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook

Canvas oglasi Canvas oglasi Canvas oglasi Canvas oglasi

Carousel oglasi

Canvas oglasi

Page like oglasi

Video oglasi

300 x 600 (ROS)

300 x 600 (lifestyle)

300 x 600 (business)

sponzorirani članki

oglasi:

950 x 200

300 x 250

sponzorirani članki

oglasi:

300 x 600*

(že obstajajo, preveriti 

specifikacijo)

video network (multiroll inpage video) (yandex.ru)

Portal network (728 x 90, 240 x 400*, 300 x 250, 300 

x300) (yandex.ru)

240 x 400 (home-page) (rambler.ru & 

travel.ramler.ru)

240 x 400* (rambler.ru & travel.ramler.ru)

100 x 250 (rambler.ru & travel.ramler.ru)

*(enak format že obstaja, preveriti specifikacije)

billboard 790 x 250 (news) 

billboard 790 x 250 (travel)*

Video Panorama (travel)

* (ena kreativa v tem formatu za 

origo.hu obstaja, druga manjka,  

preveriti specifikacije)

skin + 300 x 600

musthead 1000 x 200

leaderboard 930 x 180 (bt.dk)

160 x 600 (bk.dk)

980 x 400 (news) (hs.fi)

Native ad (wellness) (hs.fi)

uncover

mobile 300 x 250 spincube



Priloga 5: Poročilo o opravljenem delu 
 

 

 

POROČILO O OPRAVLJENEM DELU za mesec ____________________ 2017 

 

 

Naziv javnega naročila:   

 

Številka javnega naročila:    

    

Izvajalec:  ______________________________    

 

Datum izdelave poročila:  x.x.2017    

 

Status dokumenta: POPOLNO  DELNO POPOLNO  NEPOPOLNO  

  

Poročilo pripravil:  ______________________________ 

Poročilo odobril:  ______________________________    

Obdobje poročanja: od x.x.2017 do x.x.2017 

 

1. POTEK PROJEKTA 

 

1.1 Izvedene aktivnosti v obdobju poročanja 

 

Aktivnosti predmeta javnega 

naročila: 

Opravljene aktivnosti: Porabljen obseg 

dela (ure/delež): 

   

   

SKUPAJ   
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1.2 Finančna vrednost izvedenih aktivnosti v obdobju poročanja 

 

Izvedene aktivnosti so  v tekočem obdobju poročanja so zahtevale napor v vsoti x delovnih ur oz. v 

vrednosti x € brez DDV. Ocenjena vrednost naročila za celotno trajanje je x  € brez DDV. Realizacija 

aktivnosti do obdobja poročanja je x% predvidene celotne porabe sredstev.   

 

1.3 Aktivnosti, ki v obdobju poročanja niso potekale kot je bilo planirano:  

 

2. PREGLED ODPRTIH PROBLEMOV 

 

2.1 Problemi, ki so se na projektu pojavili v obdobju poročanja:  

 

2.2 Problemi, ki izhajajo iz prejšnjih obdobij in še niso rešeni ter njihovo stanj:  

 

2.3 Tveganja na projektu v bližnji prihodnosti:  

 

3. PREGLED PREDLAGANIH SPREMEMB/IZBOLJŠAV:  

 

4. NAPOVED ZA NADALJEVANJE:  

 

 

 

Kraj in datum:          Izvajalec:  

 

Žig:    Podpis: 


