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Zdaj je ključna priprava projektov, ki bodo spodbujali 
oblikovanje 5-zvezdičnih doživetij in ob tem izpolnjevali 
obljubo znamke I feel Slovenia. Katerih, razkriva mag. Maja Pak, 
direktorica Slovenske turistične organizacije (STO). 

Avgusta so minila tri leta, odkar je STO ponovno postala 
samostojna institucija. Kako bi jih na kratko opisali? 

To je bilo zelo intenzivno obdobje, ki so ga 
zaznamovale velike spremembe na področju promocije 
slovenskega turizma in njegove usmeritve v trajnostni razvoj. 
V treh letih smo prestrukturirali STO, investirali dvakrat 
več sredstev v promocijo, izvedli digitalno transformacijo 
in večje globalno odmevne projekte, okrepili notranja in 
mednarodna partnerstva, implementirali Zeleno shemo 
slovenskega turizma ter vzpostavili štiri trženjsko logične 
makro destinacije. Da smo vse to lahko izpeljali, je bilo 
predvsem ključno odlično sodelovanje z Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo in slovenskim turističnim 
gospodarstvom, s katerim smo načrtovali in izvedli številne 
aktivnosti. V tem obdobju je gospodarstvo oblikovalo vrsto 
atraktivnih ponudb v skladu z vizijo zelene, butične Slovenije, 
na prepoznavnost pa so vplivali tudi uspehi številnih 
posameznikov. Slovenija ni bila še nikoli deležna tolikšne 
pozornosti pri globalnih medijih, kot jo ima zdaj. 

mag. Maja Pak 
ZA 5  DOŽIVETJA SO 
KLJUČNI LJUDJE 

Slovenska turistična organizacija je kot osrednja nacionalna institucija za promocijo 

ene najbolj perspektivnih panog gospodarstva v zadnjih treh letih storila pomembne 

korake, ki so vplivali na povečanje prepoznavnosti Slovenije kot zanimive, trajnostni 

zavezane destinacije, ki omogoča butična doživetja.

Zagotovo je bil največji zalogaj razvoj vsebinskega 
digitalnega marketinga v skladu s sodobnimi trendi 
trženja. 

To je eden najpomembnejših projektov STO od 
avgusta 2015, ki zahteva nenehno nadgradnjo. Usmerjen je v 
komuniciranje s končnimi uporabniki, torej gosti, ki jih želimo 
navdušiti za obisk Slovenije oziroma so že tukaj in potrebujejo 
določene informacije, ter v deljenje odličnih vtisov o Sloveniji. 
Med najbolj zahtevne projekte zagotovo sodi globalna 
digitalna kampanja Slovenia. Make New Memories., ki je prek 
11 različnih digitalnih kanalov v treh letih nagovorila turiste 
v 23 državah. Na Facebooku in Instagramu smo ustvarili 
več kot 530 milijonov prikazov oglasov, na kanalu Youtube 
pa smo zabeležili skoraj 30 milijonov ogledov videov. Gre 
za imidž promocijo Slovenije kot prvovrstne destinacije za 
zelena, aktivna, zdrava doživetja, v katero se je s ponudbo 
privlačnih turističnih produktov vključilo tudi turistično 
gospodarstvo. Danes imamo krepko čez pol milijona sledilcev 
na FB in 145.000 na Instagramu, prek njiju izvajamo različne 
kampanje in natečaje, tudi skupaj s priznanimi vplivneži. 
Razvili smo nov osrednji turistični portal www.slovenia.info za 
boljšo uporabniško izkušnjo in prilagodili vsebine mobilnim 
napravam. Z novim avtomatiziranim marketinškim orodjem in 
definiranjem 12 temeljnih ciljnih skupin turistov smo omogočili 
bolj ciljno trženje. Nadgradili smo sistem e-novičnikov in 

direktnega digitalnega komuniciranja za segmentirano 
ciljanje uporabnikov. Za prihodnje leto pa ostaja v načrtu še 
bolj osebno nagovarjanje, tudi obiskovalcev, ki naključno 
zaidejo na naš spletni portal. 

Ponosni smo na aktualno kampanjo Dva milijona 
razlogov, zakaj čutimo Slovenijo. Pripravljamo novo digitalno 
kampanjo z novo kreativo My way, s katero bomo še bolj 
izpostavili vse vodilne destinacije in produkte, posebno 
kampanjo za nemško govoreče turiste in imidž kampanjo z 
National Geographicom.

Kakšen je vpliv novih tehnologij na turizem?
Zavedamo se revolucije na področju novih 

tehnologij in njihovega vpliva na vedenje potrošnikov. Na 
STO njihove prednosti izkoriščamo predvsem na področju 
digitalnega trženja in pri segmentaciji potrošnikov, in sicer 
v vseh fazah nakupnega procesa. Nove tehnologije pa 
imajo velik vpliv tudi na optimizacijo poslovnih procesov v 
turizmu, na povečanje atraktivnosti produktov ter na boljše 
upravljanje destinacij in njihovo konkurenčnost. Govorimo 
o raznih digitalnih platformah, umetni inteligenci, virtualni 
resničnosti, internetu stvari, blockchainu itd. Velik potencial 
vidim tudi v povezovanju novih tehnologij s trajnostnim 
turizmom.

Ne le v virtualnem svetu, STO je svoje aktivnosti in 
navzočnost povečala tudi v resničnosti. 

Prisotnost v virtualnem svetu je nujna, ne pa zadostna. 
Osebna srečanja, stisk rok, povabilo na kavo v dejavnosti, v 
kateri je bistveno doživljati in okušati, so še kako pomembni. V 
sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom smo samo 
v lanskem letu organizirali in bili prisotni na prek 140 poslovnih 
dogodkih v 30 državah sveta. Med najbolj odmevnimi projekti 
zadnjih treh let so na tem področju vsekakor partnerstvo 
na borzi ITB Berlin 2017, gostovanje srečanja ECCTA in 
mednarodne borze golfskega turizma IGTM v Sloveniji ter 
včlanitev STO v Virtuoso, vodilno globalno združenje na 
področju luksuzne potovalne industrije. Čeprav smo člani 
šele drugo leto, vzbujamo pozornost zaradi zavezanosti 
trajnostnemu razvoju. Združenje je letos na naslovnici svoje 
prestižne publikacije Virtuoso Traveler objavilo fotografijo 
Blejskega jezera in Slovenijo uvrstilo na seznam 18 top 
destinacij, ki jih je treba obiskati. Izjemno smo bili veseli, 
da je bila STO poleg Avstralije, Mehike, Nove Zelandije in 
Švice med nominirankami Virtuosa za turistično organizacijo 
leta 2018. V novembru pa smo kot partnerska organizacija 
predstavili Slovenijo na njegovi letni konferenci v Benetkah 
za 200 najpomembnejših turističnih agencij. 

V sodelovanju z različnimi gospodarskimi delegacijami 
smo na določenih trgih organizirali skupne predstavitve 
Slovenije, kar je imelo pozitiven učinek tako na gospodarski kot 
turistični del predstavitve. Zelo pomembno je tudi sodelovanje 
z gospodarsko diplomacijo.

Poleg sodelovanja na različnih poslovnih dogodkih 
po svetu jih STO organizira oziroma soorganizira tudi 
doma. Izjemno odmevna je postala Slovenska turistična 
borza SIW.

Res je. Lani, ko je praznovala okroglo, 20. obletnico, 
in letos smo beležili rekordno udeležbo tako domačega kot 
tujega turističnega gospodarstva. To dokazuje, da je tak 
način spoznavanja in trženja turistične ponudbe Slovenije 
resnično uspešen, saj lahko tujci z vsega sveta na destinaciji 
spoznajo in doživijo njeno konkretno ponudbo, hkrati pa daje 
možnost predstavitve tudi manjšim ponudnikom iz Slovenije, 
ki si udeležbe v tujini mogoče ne morejo privoščiti. Zdaj 
pripravljamo nadgrajen koncept SIW-a, ki smo ga oblikovali 
na kreativni delavnici z gospodarstvom, zato se že veselimo 
naslednje borze v Termah Olimia.

STO izvaja tudi študijske ture za številne tuje novinarje, 
vplivneže iz družbenih omrežij, mnenjske voditelje. Samo 
lani jih je gostila okrog 400. 

Zanimanje medijev za Slovenijo je zadnja leta ogromno. 
Vrednost objav novinarjev, ki smo jih gostili, je samo v lanskem 
letu ocenjena na več kot 10 milijonov evrov. Ponosni smo, da 
smo z intenzivnim delom in ob pomoči različnih partnerjev v 
zadnjih dveh letih uspeli pridobiti objave v globalno vplivnih 
medijih, kot so Conde Nast Traveler, Travel + Leisure, National 
Geographic Traveller, The Guardian, Forbes, Financial Times, 
CNN, New York Times in mnogi drugi. Izjemno medijsko 
pozornost smo med drugim doživeli letos ob svetovnem 
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dnevu čebel. Za študijsko potovanje nam je uspelo pridobiti 
BBC Wildlife, National Geographic Russia, The Independent, 
Air Canada enRoute, tiskovno agencijo Reuters. Slednja je 
pripravila lep prispevek, ki ga je povzelo kar 33 TV mrež, imel je 
221 objav, samo na TV programu Voice of America je dosegel 
237 milijonov gledalcev. Svojevrsten uspeh je tudi, da nas je 
opazila vodilna medijska hiša Lonely Planet. V izbor desetih top 
destinacij, ki jih priporoča za obisk v letošnjem letu, je v okviru 
projekta Lonely Planet’s Best in Travel 2018 najprej uvrstila 
Julijske Alpe, v okviru Lonely Planet's Best in Europe 2018 Top 
10 Destinations pa Vipavsko dolino. Konec oktobra smo prejeli 
še eno dobro novico, in sicer da je Slovenija uvrščena na seznam 
Lonely Planet's Best in Travel Top 10 Best Value Destinations 
to Visit in 2019. Lonely Planet je Slovenijo opisal kot državo z 
vrhunskimi restavracijami, vinotekami in neodkritimi majhnimi 
mesti in kot deželo, ki omogoča različne aktivnosti na prostem. 

Menim, da je zanimanje tujih medijev naraslo zaradi 
intenzivne promocije STO, usmerjenosti Slovenije v trajnostni 
turizem, uspehov izjemnih posameznikov, kot so Ana Roš 
in športniki, čudovitih zgodb, kot je rojstvo človeških ribic 
v Postojnski jami. Predvsem pa je pomembno, da vsi in pri 
vsakem projektu komuniciramo zgodbo zelene Slovenije, 
zavezane trajnosti. 

Poseben poklon tem prizadevanjem so tudi laskave 
nagrade Sloveniji, kot so Preferred Destination of the 
Year 2016 Združenja evropskih organizatorjev potovanj 
ECTAA, najhitreje razvijajoča se turistična destinacijo 
2016 PATWA Award for the Best Emerging Destination, 
prva Zelena država na svetu 2016 po kriterijih Green 
Destinations, v okviru nagrade Sustainable Destinations 
2018 pa je postala najboljša destinacija v Evropi. STO si je v 
letu 2017 prislužila izjemno nagrado National Geographic 
World Legacy Destination Leadership, Flight Network, 
ena vodilnih spletnih turističnih agencij iz Kanade, jo je 
razglasila za eno najboljših turističnih organizacij na svetu, 
z zlato nagrado pa se je novembra vrnila z londonske borze 
WTM. Kaj te nagrade pomenijo?

Nagrade Sloveniji, destinacijam in STO zbujajo 
pozornost, generirajo objave medijev in vplivajo na večjo 
prepoznavnost. So odraz konsistentnega komuniciranja vseh 
deležnikov z jasno vizijo zelene, butične Slovenije in naših 
konkretnih aktivnosti na področju trajnostnega turizma. 
Formula je preprosta. Imamo odlično znamko I feel Slovenia 
z jasnimi vrednotami. Naša naloga je, da razvijamo projekte 
in turizem tako, da zagotavljamo, da bo obljuba, ko turist 
obišče Slovenijo, izpolnjena, torej da bo resnično izkusil 5* 
doživetje.

K nagradam je veliko prispeval projekt STO Zelena 
shema slovenskega turizma, v katerega je v zgolj treh letih 
vključenih že 64 nosilcev znaka Slovenia Green. Zelena 
shema spodbuja trajnostni razvoj, kot nacionalni model 
pospeševanja trajnostnega turizma pa temelji na več kot 100 
globalnih kriterijih, ki so jih razvili na UNWTO in Evropski 
komisiji, in na standardu Green Destinations. Ponosna 
sem, da je že več držav oblikovalo svojo nacionalno shemo 
po vzoru Slovenije. Nisem dvomila, da se bo projekt tako 

hitro »prijel«, saj smo vsi deležniki v turizmu prepoznali 
pomen trajnostnega razvoja za konkurenčnost turizma, 
boljšo kakovost življenja prebivalcev in izkušnjo turistov. 
Z Evropsko turistično komisijo (ETC) pa se pogovarjamo o 
njeni nadgradnji v Evropsko zeleno shemo.

Med ključne produkte slovenskega turizma spadata tudi 
kultura in gastronomija.

Kultura je izjemno pomemben turistični produkt in 
del turističnega doživetja, zato jo je STO v letih 2018–2019 
določila za nosilno promocijsko temo v svojih trženjskih 
aktivnostih. Z različnimi deležniki smo izdelali Operativni 
načrt trženja kulturnega turizma Slovenije 2018–2020, kulturo 
pa izpostavljamo na različne načine – tako v okviru aktivnosti 
vsebinskega digitalnega marketinga kot na turističnih borzah, 
sejmih, predstavitvah, študijskih turah idr. Na primer ponudba 
kulturnega turizma je bila letos izpostavljena na borzah ITB 
Berlin in WTM London. V sodelovanju z Ministrstvom za 
kulturo smo izvedli delavnice oblikovanja turističnih doživetij s 
področja kulture, v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo 
pa heckaton, s katerim smo želeli izboljšati doživetja s pomočjo 
novih tehnologij.

Zaradi odličnih kuharskih šefov in vinarjev postaja 
Slovenija tudi vrhunska gastronomska destinacija, zato pri njeni 
promociji v tujini že več let sodelujemo z Ano Roš in drugimi 
izjemnimi šefi. STO izpostavlja gastronomijo v vseh promocijskih 
orodjih in dogodkih že več kot 22 let. Skupaj z MGRT in še 15 
drugimi partnerji smo pristopili h kandidaturi Slovenije za 
Evropsko gastronomsko regijo 2021 in uspeli, saj smo komisijo 
prepričali v kakovost, inovativnost, spoštovanje trajnosti in 
srčnost vseh, ki so del gastronomske zgodbe. Podprli smo 
prihod priznanega gastronomskega vodnika Gault&Millau, 
aktivno pa že pripravljamo Akcijski načrt razvoja in trženja 
gastronomije Slovenije 2019–2023. Naš cilj je pozicionirati 
Slovenijo kot globalno prepoznavno gastronomsko destinacijo, 
znano po lokalnih, naravnih produktih, izvrstnih vinih, kreativnih 
kuharskih mojstrih in inovativnih butičnih doživetjih.

Naziv Evropska gastronomska regija 2021 je mnogo več 
kot zgolj – naziv, je odlična priložnost za povezovanje 
različnih deležnikov in izboljšave na številnih področjih. 

Gastronomija je eden pomembnih elementov 
turistične ponudbe, je ključni del vseh ostalih produktov 
in veliko pripomore k promociji, prepoznavnosti in ugledu 
države in turizma, ima pa, seveda, še mnoge druge 
učinke. Strokovno komisijo, ki je ocenjevala primernost 
Slovenije za naziv EGR 2021, je še prav posebej navdušila 
povezanost različnih deležnikov v projekt ter njihova 
pripravljenost, da s pomočjo gastronomije vplivajo na 
izboljšanje širšega stanja v državi. Vsi deležniki se bomo v 
okviru EGR 2021 trudili za povečevanje kakovosti življenja, 
pospeševanje ekonomskega, kulturnega, socialnega 
in okoljskega razvoja ter za trajnostni razvoj, izboljšavo 
zdrave ponudbe v gostinstvu, izobraževanje na področju 
zdravega in sonaravnega bivanja, inovativnost, podporo 
malim in srednje velikim podjetjem na področju kulinarike, 
povezovanje na področju prehranske politike, gastronomije, 

gostinstva, turizma, kmetijstva, zdravja, izobraževanja, 
trajnostnih načel itd. 

Slovenija je pravkar dobila prvi mednarodno priznani vodnik 
Gault&Millau, ki pomembno prispeva k njeni izpostavitvi 
kot vzhajajoče zvezde na področju gastronomije. 

Gault&Millau je velika priložnost – pa ne le v smislu 
promocije in ugleda tovrstne ponudbe, pač pa še kot 
spodbude k njenim nadaljnjim izboljšavam. Vodnik predstavlja 
130 slovenskih restavracij in gostiln, 50 priljubljenih zbirališč 
oziroma tako imenovanih pop prostorov, 50 vinskih kleti in 15 
mikropivovarn. Mira Šemić, direktorica Gault&Millau Slovenija, 
pravi, da je njihova ponudba izvrstna, saj odraža veliko znanja 
in domišljije ter uporabo vrhunskih sestavin. Je pa ocenjevanje 
pokazalo, da smo šibki na področju storitev, in prav tu nas čaka 
še veliko izboljšav. 

K prepoznavnosti Slovenije pripomorejo tudi veliki športni 
dogodki. 

V partnerstvu uspejo tudi večji projekti kot na primer 
kolesarska dirka Po Sloveniji, pri kateri smo sodelovali s 
TV mrežo Eurosport. Letos so njeni neposredni prenosi s 
posnetki več kot 50 slovenskih znamenitosti dosegli več kot 9 
milijonov gledalcev po svetu, promocijski videi slovenskega 
turizma pa 11. Prek različnih družbenih medijev so objave 
dosegle več kot 37 milijonov sledilcev. Veseli smo, da je 
uspel tudi prvi I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian 
Istria z udeležbo 1400 tekmovalcev iz 48 držav. Sodelujemo 
tudi pri največjih športnih dogodkih, kot so Planica, Vitranc, 
Zlata lisica. Prepričana sem, da odmevni športni dogodki 
še dodatno utrjujejo Slovenijo na globalnem zemljevidu 
ljubiteljev športa in aktivnega oddiha in kot odlično 
gostiteljico zahtevnih prireditev. V promociji sodelujemo z 
našimi ambasadorji, kot sta Tina Maze in Primož Roglič. 

Cilj nove strategije turizma je višja vrednost, kar je bila 
osrednja tema letošnjih Dnevov slovenskega turizma. Kako 
lahko kot STO vplivate na doseganje dodane vrednosti in 
realizacijo vizije zelene, butične destinacije?

Vsak deležnik v turizmu mora delovati v smeri 
realizacije sprejete strategije za doseganje višje vrednosti 
v turizmu in posledično višje kakovosti življenja. Zato 
cenim konsenz vseh partnerskih institucij glede vizije 
Slovenije in njenih ciljev. Menim, da je ključno sistematično 
pozicioniranje Slovenije in sledenje strategiji razlikovanja 
in visoke vrednosti, ne pa cenovnega konkuriranja. Tudi 
vse promocijske in razvojne aktivnosti STO so usmerjene 
v povečanje vrednosti. Gre za večanje prepoznavnosti 
in ugleda Slovenije kot zelene, butične destinacije, za 
promocijo točno določenim ciljnim skupinam višjega 
dohodkovnega razreda, za spodbujanje razvoja 
trajnostnega turizma in oblikovanja 5* doživetij. Močno 
podpiramo produkte, ki spodbujajo višjo vrednost, kot so 
kongresni in zdraviliški turizem, gastronomija idr. 

Nekaj novih projektov, ki spodbujajo višjo vrednost, 
predstavljajo Slovenia Unique Experiences, model 
koordinacije vodilnih destinacij, Akademija za trženje v 

turizmu in nova komunikacijska in kreativna rešitev My way, 
s katero želimo predstaviti in poudariti osebna, pristna 
doživetja v Sloveniji z višjo dodano vrednostjo.

STO je letos objavila pilotni poziv za 5-zvezdična doživetja, 
ki se bodo tržila pod znamko kakovosti Slovenia Unique 
Experiences. Za kaj gre?

Cilj projekta je podpora turističnemu gospodarstvu, 
da bi oblikovalo kakovostna in zanimiva doživetja, s katerimi 
bi dosegli dodano vrednost v turizmu in posledično dvig 
prilivov iz naslova izvoza potovanj. Gre za avtentična 
doživetja, ki spoštujejo naravna in kulturna bogastva ter 
tradicijo, hkrati pa odgovarjajo na potrebe sodobnega 
potrošnika. Na STO smo zasnovali projekt, definirali kriterije 
5* doživetij in objavili poziv za destinacije in ponudnike. 
Doživetja, ki bodo ustrezno izpolnjevala pogoje, bodo 
vključena v naše trženjske kanale pod znamko Slovenia 
Unique Experiences.

Katere so prednosti novega modela 4 makro destinacij?
Model ima dva namena: z definiranjem makro destinacij, 

ki so prepoznavne geografske enote, turistom olajšati 
predstavo o Sloveniji in hkrati sistemizirati delo v njih prek 34 
vodilnih destinacij, s katerimi sedaj bolj tesno sodelujemo pri 
načrtovanju in izvajanju aktivnosti. Danes se morajo destinacije 
fokusirati na učinkovito upravljanje, usmerjanje turističnih 
tokov, oblikovanje doživetij, ki presegajo pričakovanja. Tako 
bomo skupaj lažje sledili ciljem doseganja višje vrednosti, 
desezonalizacije, razpršenosti obiska po celotni Sloveniji in 
učinkovitejšega trženja.

Brez ustreznega kadra tega ne bomo uspeli uresničiti. 
Za 5* doživetja so ključni ljudje. Pomembni so vsi 

zaposleni v turizmu, ki morajo biti ustrezno usposobljeni, 
motivirani in nagrajeni. Na tem področju imamo v Sloveniji 
še velik izziv. Enako pomembni so zadovoljni prebivalci v 
destinaciji, ki so prav tako člen verige, ki vpliva na izkušnjo turista, 
ki danes išče stik z lokalnim okoljem in avtentično doživetje. 
Izjemno pomembni so zaposleni v destinacijskih organizacijah, 
katerih naloge so predvsem koordinacija interesov deležnikov 
v destinaciji za njen učinkovit razvoj in trženje. Ker se na STO 
močno zavedamo, da so v turizmu ključni ljudje, začenjamo 
s projektom Akademija za trženje v turizmu, ki bo usmerjen 
v pridobivanje praktičnih znanj in povečanje kompetenc na 
področju trženja turizma.

Katera načela vodijo STO pri delu?
Zeleno. Digitalno. Inovativno. Povezano. Pet-

zvezdično. Srečna sem, ker imam odlično ekipo sodelavcev in 
sodelavk, ki obvladajo svoj posel, se nenehno izpopolnjujejo, 
predvsem pa znajo prisluhniti potrebam deležnikov v 
gospodarstvu in na destinacijah ter delajo s srcem. Uspešni 
smo lahko samo s tesnim sodelovanjem vseh, ki na kakršen 
koli način vplivamo na izkušnjo turista.

Hermina Kovačič 
 Nino Verdnik / slovenia.info 


