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Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe 
vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021 

 
Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti 35 vodilnih 
destinacij, skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, v 
skupni vrednosti 1.200.000 evrov. Delež sofinanciranja vseh vodilnih destinacij je 
enoten in znaša 90 % vseh upravičenih stroškov. 
 
NAMEN: Krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij 
Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija 
pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije primarnih produktov vodilnih destinacij, 
z višjo dodano vrednostjo. 
 
CILJ:  

• povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot trajnostne turistične 
destinacije pod znamko I feel Slovenia, krepitev znamke z implementacijo 
odgovornih potovalnih standardov v turizmu; 

• trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto, s poudarkom 
na desezonalizaciji; 

• geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja 
koncepta štirih makro destinacij); 

• krepitev ponudbe produktov z višjo dodano vrednostjo in povečanje 
potrošnje turistov; 

• osredotočanje na zahtevnega obiskovalca. 

 
PREDMET:  
Sofinanciranje naslednjih aktivnosti promocije turistične ponudbe za učinkovitejši 
nastop na ciljnih trgih: 

• nadgradnja digitalnih orodij in medijev za upravljanje vodilnih destinacij in 
upravljanje le-te; 

• pripravljalne in izvedbene aktivnosti oglaševanja vodilnih destinacij v off-line 
in on-line medijih; 

• stroški priprave in organizacije študijskih potovanj; 
• stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži; 
• stroški lastnih promocijskih tiskovin. 
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PRIJAVNI ROKI: 
1. rok: 9. 4. 2021 do 24. ure;  
2. rok: 7. 5. 2021 do 24. ure; 
3. rok: 7. 6. 2021 do 24. ure 
oziroma do porabe sredstev. 
 
POGOJI ZA PRIJAVITELJE: Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na 
območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij izvajajo funkcije nosilca razvoja in 
promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju 
opredeljene vodilne destinacije. Več o pogojih si lahko preberete tukaj. 
 
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko 
spletne strani: www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.  
 
PRIJAVA: Za oddajo vloge lahko potencialni prijavitelji uporabijo obrazce tukaj, ali 
pa razpisno dokumentacijo prevzamejo na sedežu STO v času uradnih ur. 

https://www.slovenia.info/uploads/razpisi/javni_razpis_VD_2021/Javni_razpis_za_sofinanciranje_vodilnih_destinacij_2021-_besedilo_za_objavo-1.pdf
http://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi

