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Komunikacija 
vinjet je bila v 
večji meri 
podprta s PR 
vsebinami.

V tujini so prehod na e-vinjeto

komunikacijsko močno podprli v

Avstriji, na preostalih trgih

(Madžarska, Bolgarija, Romunija,

Slovaška) pa je šlo zgolj za

informiranje.

Prodanih vinjet v letu 2019. 7,5 MIO

Več kot 2/3 vinjet prodanih v Sloveniji. 

V letu 2020 je bilo prodanih 37 % manj vinjet, zaradi posledic
epidemije. Se je pa prodaja v letu 2021 dvignila za 5 %,
vendar je še vedno nižja kot leta 2019, torej pred izbruhom
epidemije covida-19.

Na prodajo vinjet vpliva tudi sezonskost, zaradi manj 
potovanj, je bilo je v času epidemije prodanih tudi manj 
kratkoročnih vinjet.

Dinamika prodanih vinjet kaže, da je večina letnih vinjet 
prodana v obdobju od decembra do februarja, mesečne in 
tedenske pa z nihanjem turistične sezone.

Na sejmu MOS 

se je odvila 

delna 

komunikacija

e-vinjete.

https://www.24ur.com/novice/slovenija/15-dni-za-nakup.html
https://www.24ur.com/novice/slovenija/15-dni-za-nakup.html


• Povečati prodajo vinjet.

• V prvem letu uvedbe zagotoviti vsaj  15 % prodaje 
e-vinjet preko spleta.

• Informiranje o uvedbi e-vinjete.

• Predstavitev delovanja e-vinjete.

• Spodbujati spletni nakup.

• Spodbujanje medijev, da podajajo informativne 
vsebine na temo e-vinjet.



*https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/9389

1.617.000 cestnih vozil registriranih v SLO (leto 2020*)

Vsi vozniki, ki imajo osebno ali motorno vozilo registrirano 
v Sloveniji. Tisti, ki v letu 2021 že uporabljajo vinjeto, kot 
tudi tisti, ki je še ne.

Tuji vozniki osebnih in motornih vozil, ki prečkajo, ali 
obiščejo Slovenijo. Njihovo gibanje je največje pred 
poletnimi počitnicami in ob večjih praznikih, ko migrirajo v 
balkanske države.

Večinoma so to kupci kratkoročnih vinjet.

V letu 2019 je to pomenilo 7.310.628 prodanih vinjet.

ZAPOSLENI OZ. INTERNA JAVNOST

• DARS zaposleni 
• Zaposleni v podjetju in njihovi ožji partnerji. Predvsem tisti, 

ki se jih bo prehod iz klasične na e-vinjeto najbolj dotaknil.  

STROKOVNA JAVNOST IN MEDIJI TAKO V SLOVENIJI 
KOT TUDI TUJINI

Strokovna javnost, ki potrebuje natančne in podrobnejše 
podatke o prehodu na e-vinjeto.

Prav tako vsi splošni ter specializirani mediji, ki bodo 
poročali o prehodu na e-vinjeto. 





1. Najprej moramo spodbuditi zavedanje in ozaveščati o e-vinjeti.

2. Potrošnike moramo nato informirati in jih tako navdušiti nad novostjo 
(spodbuditi zanimanje) ter jim predstaviti prednosti.

3. Naslednji korak je spodbujanje nakupa e-vinjet.

Delež investicije za izvedbo komunikacijskih aktivnosti je razporejen v skladu s 
fazami v prodajnem lijaku in je v večji meri namenjen aktivnostim, ki zastopajo 
zgornji del prodajnega lijaka – povečanje zavedanja potrošnikov o e-vinjeti ter 
tako krepiti zanimanje (vstop v fazo „THINK“).

Aktivnosti in sporočila razdelimo po kanalih glede na SEE-THINK-DO-CARE 
nakupni model. V sporočila dodajamo pozive k akciji skladno s fazo v kateri se 
sporočilo nahaja.



V vsaki fazi stremimo k različnim ciljem, pri čemer velja, da globje kot je potencialen kupec v 
prodajnem lijaku, bolj bo dovzeten za neposredne prodajne pozive.

Najširša skupina 

potencialnih kupcev, 

ki jo nagovorimo.

Skupina potencialnih 

kupcev, ki jo lahko 

nagovorimo in 

razmišljajo o nakupu 

vinjete.

Skupina potencialnih 

kupcev, ki jo lahko 

nagovorimo in so v 

fazi nakupa vinjete.

Kupci vinjet, ki DARS 

vidijo kot podjetje, ki 

gre v korak s časom 

in potrošnikom olajša 

vožnjo po avtocesti.
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PR

Oglaševanje:

- radio

- TV

- tisk 

- OOH

Govorice

Spletno oglaševanje

Družbena omrežja

Spletni PR Spletno mesto

E-pošta

Blogi,

forumi

Prodajna mesta

Spletna

prodaja

Družbena omrežja

E-pošta

E-novice 

Odnosi z javnostmi

E-novice

„Online“ stične točke

„Offline“ stične točke

Sejmi in dogodki

Manj pomembne stične točke Pomembne stične točkeNepomembne stične točke

Spletno 

oglaševanje

Spletno 

oglaševanje



LASTNI KANALI:

FB, YT, TW, www, SPIS

PLAČLJIVI:

TV, OOH, RA, prikazno oglaševanje, 

search, oglaševanje na SM, odnosi z 

javnostmi

Nova e-vinjeta.

LASTNI KANALI:

FB, YT, TW, www, SPIS

PLAČLJIVI:

prikazno oglaševanje, oglaševanje na 

SM, targetirano oglaševanje

Vinjeta ti bo potekla, podaljšaj 

njeno veljavnost.

Peljal/a bi se po avtocesti. Potrebujem novo vinjeto.
Kaj vse potrebujem za nakup

e-vinjete?

Kako se bom spomnil/a kdaj mi 

poteče vinjeta?

Nova e-vinjeta, enostaven 

nakup preko spleta.

Kupi novo e-vinjeto na spletu ali 

na prodajnem mestu.

LASTNI KANALI:

FB, YT, TW, www, SPIS

PLAČLJIVI:

TISK, prikazno oglaševanje, search, 

oglaševanje na SM, odnosi z javnostmi

LASTNI KANALI:

FB, YT, TW, www, SPIS

PLAČLJIVI:

Odnosi z javnostmi

BARIERA

OVIRA

VSEBINA

KANALI

SLOVENIJA



LASTNI KANALI:

FB, YT, TW, www

PLAČLJIVI:

Prikazno oglaševanje, oglaševanje na 

SM, targetirano oglaševanje

Kaj vse potrebujem za nakup

e-vinjete?

Kupi novo e-vinjeto na spletu ali 

na prodajnem mestu.

BARIERA

OVIRA

VSEBINA

KANALI

IZBRANI TUJI TRGI



CILJNE SKUPINE

KOMUNIKACIJSKA KAMPANJA INFORMIRANJA IN SPODBUJANJA NAKUPA KROVNA KOMUNIKACIJSKA 

PLATFORMA

SLOVENSKI VOZNIKI 

LAHKIH VOZIL

TUJI VOZNIKI

LAHKIH VOZIL

STROKOVNA 

JAVNOST 2
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pozicioniranje e-vinjeta, DARS gradnja ugledaPOZICIONIRANJE1

INTERNA 

JAVNOST 

MEDIJI V 

SLOVENIJI

MEDIJI

V TUJINI

ZALEDNI PROCESI Profiliranje / zbiranje podatkov 6

PRODUKTI
E-VINJETA 

5
DARS APP, spletna stran dars.si, družbena omrežja (FB, TW, YT)

STEBRI ZA 

IZVAJANJE

AKTIVNOSTI IN

DOSEGANJE CILJEV
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OPREMA 

PRODAJNIH MEST/ 

AVTOCEST

ODNOSI Z 

MEDIJI

INTERNO 

KOMUNICIRANJE

PETROL

MEJNI PREHODI 

TV reportaža sedanjega 

cestninskega nadzora
Intervju predsednika uprave

Novinarski zajtrk (predstavitev rezultatov po 6. mesecih od uvedbe 

sistema e-vinjete 

Novinarska konferenca (nekaj dni pred prehodom 

na e-vinjete) 
Medijski obisk v nadzorni sobi

STALNA PR PODPORA SKOZI CELOTEN PROCES PREHODA NA SISTEM E-VINJET 

VKLJUČEVAJE TRETJIH GOVORCEV V PR AKTIVNOSTI 

Okrožnica in intranet (nekaj dni 

pred prehod na e-vinjete)

Okrožnica in intranet (uspešnost 

prehoda na e-vinjete)

Analiza vpliva e-vinjete na 

zaposlene

1:1 aktivnosti s tistimi zaposlenimi, ki 

bodo zaradi prehoda odpuščeni / 

premeščeni

Okrožnica in intranet (rezultati prehoda in 

priprava na leto 2023)

Redni interni sestanki in kolegiji na katerih se zaposlene obvešča o napredku projekta 

Načrt kriznega komuniciranja – po potrebi

Priprava, vzdrževanje, dopolnjevanje vse potrebne kom. infrastrukture – izvajanje skozi celoten projekt

ATL KAMPANJA

OOH

TVC

ONLINE SLO

TISK / PR 

ONLINE TUJINA 

RA RA



Kampanja temelji na 

informiranju širše javnosti ob 

prehodu na e-vinjeto. 

Sporočilo se prilagodi glede 

na ciljno skupino in medije ter 

tako variira od zgolj 

informativnega do prodajno 

usmerjenega. Kampanja ob 

prehodu na e-vinjeto pokriva 

SLO in izbrane tuje trge. 

Redna komunikacija na 

družbenih omrežjih, ki poziva k 

nakupu vinjete preko spleta. 

Pregledna in enostavna 

spletna stran, ki omogoča 

nakup e-vinjete. 

DARS APP: aplikacija, ki 

združuje relevantne informacije 

in omogoča nakup e-vinjete. 

Intranet, okrožnice, kolegiji. 

Posebna pozornost 

namenjena tistim zaposlenim, 

ki bi bili prizadeti zaradi 

prehoda (premeščeni, 

odpuščeni).

Obveščanje tranzitnih vozil, na 

avtocestah in obmejnih 

bencinskih servisih.

Oprema vidnih mest na 

avtocestah, kjer informiramo o 

prehodu na e-vinjeto. Poleg 

tega opremimo prodajna mesta 

(Petrol, mejni prehodi), ki 

omogočajo nakup e-vinjete.

Proaktivna medijska komunikacija v 

smeri čim večje medijske 

publicitete. Hkrati pa ažurna 

reaktivna komunikacija skozi 

celoten postopek prehoda na e-

vinjeto. 



Poglavitna vloga odnosov z mediji pri projektu e-vinjeta ni vezana zgolj na promocijo ter informiranje uporabnikov o uvedbi e-
vinjete, temveč tudi na ohranjanje ter grajenje ugleda DARS-a v procesu uvajanja e-vinjete (morebitni tehnični zapleti, zamude, itd.).

• Novinarska konferenca

o Organizacija ob pomembni prelomnici (nekaj dni pred uradnim 

prehodom na e-vinjete).

• TV reportaža 

o Dogovor z eno izmed vodilnih TV hiš za snemanje TV reportaže 

sedanjega terenskega cestninskega nadzora.

• Intervju predsednika uprave 

o Intervju predsednika uprave DARS z enim izmed osrednjih 

časnikov. Po uvedbi sistema in ob prvih rezultatih. 

• Medijski obisk 

o Organizacija medijskega obiska v nadzorni sobi DARS za e-vinjete, 

kjer se medijem predstavi sistem nadzora (ob začetku prehoda na 

e-vinjete). 

• Neformalni medijski brifing 

o Novinarski zajtrki vodstva DARS z izbranimi novinarji in uredniki ob 

pomembnejših prelomnicah v projektu. 

• Aktivacija tretjih govorcev 

o Dogovor s tretjimi govorci z namenom podpore projekta. Prometni 

strokovnjaki, komentatorji, pravniki, analitiki, ki bi se izpostavili v 

medijih

• Izraba vseh kanalov interne komunikacije.

• Posebna pozornost posvečena tistim, ki bi bili prizadeti zaradi prehoda 

(bo kdo izgubil delo oz. bo premeščen).





Zasnova vizualne podobe e-vinjete izhaja in gradi na prepoznavnosti obstoječe vinjete. Slednje 

dosega z evolucijo posameznih gradnikov, kot so barvni kod, primarne oblike in ikonografija. 

Hkrati se osvobaja specifičnih piktogramov vozil znotraj samega simbola, ter le-te, v nekoliko 

modernizirani obliki uporablja kot podporne grafične elemente.

Podoba sledi zahtevam po večji aplikativnosti simbola na različne medije, s čemer posledično 

zagotavlja optimalno berljivost na vseh pomanjšavah - tako v digitalni / spletni pojavnosti, kot 

tudi v primeru fizične reprodukcije. 

Končni rezultat je prepoznavna in hkrati zapomnljiva nova identiteta.





SIMBOL KOT CENTRALNI DEL PODOBE SESTOJI IZ 3 ELEMENTOV:

KROŽNICA služi kot varnostno polje in je dosledna z obstoječim simbolom,

ČRKA “E” predstavlja črte na cestišču,

AVTOCESTA stilizirana ikona, ki skupaj s črko “E” tvori iluzijo pomikanja po prostoru / cesti.









Nova e-vinjeta je avtocesta do enostavnosti in udobja. Na svoji poti do uporabnikov gleda 
naprej in se ne ustavlja. Njena pot kaže v prihodnost, ki bo napredna, uporabniku prijazna in 
predvsem enostavna. E-vinjeta bo voznikom privozila veliko prednosti: iz domačega 
naslonjača jo uredite e-nostavno in e-kspresno, ob strganju nalepke se vam ne strga več, 
njena veljavnost pa je ukrojena po vaši meri.

Ta avtocesta prednosti nas tako pripelje do enostavnega sporočila.





• Priority of simplicity.

• Einfach hat vorrang.

• Semplicemente ha la precedenza.

*opomba

Slogan se ustrezno prilagaja in po potrebi prevaja glede na izbrane tuje trge.



*opomba

MANIFESTO BLAGOVNE ZNAMKE (VIDEO ni TV oglas ali tutorial, temveč služi le lažji predstavitvi kreativne ideje)

https://vimeo.com/622442459/14fd4335ee

https://vimeo.com/622442459/14fd4335ee


Zaradi vizualne in komunikacijske učinkovitosti bomo komunikacijo uvedli na 
ilustriran in 2D animiran način. 

Protagonisti bodo prikazovali ključne ciljne skupine (segmente), animacija pa 
bo kljub preprostosti 2D tehnike poleg funkcionalnih prednosti, odsevala tudi 
emocionalen odnos do produkta/storitve, kot so olajšanje, brezskrbnost in 
varnost.



*opomba

Prikazane podobe nakazujejo smer kreativne rešitve in služijo kot reference.



Sporočilno bomo prednosti naslavljali s tekstualnimi nagovori, ki bodo na 
uporabniku prijazen, rahlo humoren in predvsem zapomljiv način poenostavili 
stik z novim produktom/storitvijo ter spodbudili njegovo uporabo, hkrati pa 
bodo v podtonu odslikavali napredno podobo DARS-a.







Kreativne rešitve izhajajo iz krovnega predstavitvenega videa, v katerem humorno prikažemo 
vse ključne prednosti nove e-vinjete. Situacije in sporočila nato uporabimo tudi na vseh ostalih 
komunikacijskih kanalih. 



























15 sek





















Dodatne kreativne rešitve, ki so v skladu z media planom in jih vsebinsko predstavljamo v 
nadaljevanju, bodo vizualizirane po potrditvi kreativne rešitve in v razpisnem predlogu še niso 
vizualno predstavljene.

















PRIMER INTERAKCIJE:

Ob nakupu vinjete v spletni 
aplikaciji, nas pri vnosu podatkov 
pozdravi animiran lik.

Tako ustvarimo prijazno in 
zapomnljivo uporabniško 
izkušnjo.











Kanal kjer najlaže hitro 

gradimo doseg. Za čim 

večji doseg je ključen 

širok nabor TV kanalov 

s katerimi pokrijemo 

najširšo populacijo.

Spletno oglaševanje širi 

zavedanje in direktno 

spodbuja/vodi v nakup

e-vinjete. Na internetu 

pokrivamo mlajšo in bolj 

aktivno populacijo.  

Tujce nagovarjamo s 

ciljanim oglaševanjem v 

ključnih 10 državah.

Z avtocestnimi Giga 

panoji pokrivamo 

ključne odseke na 

avtocestah in tako 

neposredno 

nagovarjamo voznike, ki 

avtoceste uporabljajo.

Radio nam omogoča 

dodatno frekvenco

obveščanja o novosti, 

hkrati na radiu v 

pomladnem času 

promoviramo tudi 

kratkoročne vinjete.

V tiskanih medijih 

nagovarjamo bolj zrelo 

populacijo, temo 

pokrivamo s PR 

vsebinami, 

komuniciramo pa tudi 

lokalno.

• Medijska strategija sledi osnovnemu cilju kampanje za e-vinjeto, torej obveščanju javnosti o novosti ter promociji prodaje e-vinjete 
preko spletnih kanalov DARS. Kot medijsko ciljno skupino smo definirali posameznike 20-64 let; gre za raznoliko populacijo, ki največ 
uporablja avtoceste.

• Večina aktivnosti za slovensko javnost je umeščena v termin december 2021 – januar 2022, saj je takrat prodanih največ vinjet, v
pomladnem času imamo manjši val s promocijo kratkoročnih vinjet, do konca avgusta 2022 pa kupce opominjamo, da je vinjete možno 
kupiti na spletu.

• Aktivnosti za tujo javnost so planirane od začetka leta do konca počitnic, z intenzivnejšimi aktivnostmi januarja, pred velikonočnimi 
prazniki in v poletni sezoni.





Slika: doseg TV medijskih hiš, CS vsi 4-75, vir: AGB, Arianna

• Televizija je ključni medijski kanal za komunikacijo e-
vinjete, saj nam omogoča hitro gradnjo dosega.  Zimski 
čas je tudi najprimernejši za oglaševanje na TV

• Za maksimizacijo dosega je planiran najširši nabor TV 
kanalov 

• TVSLO 1 in 2

• Pro Plus kanali: Pop TV, Kanal A, Kino in Brio

• Planet TV, Planet TV2, Planet Eva

• Cas media kabelski kanali 

• Disney kabelski kanali 

• Nova 24

• planirani doseg 20-64 – 90 %

• Trajanje kampanje: 18.12. 2021 – 31.1.2022; 7 tednov



• Oglaševanje na spletu v Sloveniji je namenjeno 
obveščanju o novi e-vinjeti in komunikaciji prodaje e-
vinjete na spletu. 

• Komunikacija je razdeljena v več sklopov in faz

• FAZA LANSIRANJA: december - januar

• Vsebinsko oglaševanje – PR vsebine na ključnih portalih

• Prikazno oglaševanje (spletne pasice) – na ključnih 
portalih in oglasni mreži PM network Plus

• Video oglaševanje (Facebook in You Tube)

• Ciljano oglaševanje (GDN mreža, Linker nativna mreža)

• FAZA OPOMINJANJA: april - maj

• Prikazno oglaševanje – oglasna mreža

• Ciljano oglaševanje

• KONTINUIRANO OGLAŠEVANJE: december - avgust

• Ciljano oglaševanje

• Iskalniški marketing (Google Search)



• V tujini je celoten proračun namenjen oglaševanju na
spletu.

• Komunikacija ni namenjena zavedanju o novosti ampak 
kupce informiramo in usmerjamo direktno k nakupu e-
vinjete

• Kanali komuniciranja

• Google Search

• Facebook

• GDN – Googlova prikazna mreža

• Proračun je razdeljen glede na delež potnikov, ki so v 
zadnjih dveh letih obiskali Slovenijo in glede na velikost 
posameznega trga.

• V obdobju lansiranja (1.1. – 31.1.), pred Velikonočnimi 
prazniki in v poletnem času, bo oglaševanje bolj intenzivno.

• Ciljanje usmerimo na tiste, ki poizvedujejo o informacijah o 
potovanju z avtomobilom, ljudi, ki načrtujejo počitnice, ki 
poizvedujejo o Sloveniji in tranzitne potnike, ki potujejo z 
avtom.

Nemčija
27%

Avstrija
21%

Švica
3%

Italija
16%

Hrvaška
12%

BiH, Srbija, 
Makedonija

10%

Madžarska
4%

Romunija
3%

Češka
2%

Poljska
2%

DELEŽ PRORAČUNA PO DRŽAVAH



Slika: Dnevni doseg radijskih postaj 1-6 2021, 10-75 let, vir: Radiometrija

• Radijsko oglaševanje nam služi kot opomnik, oz. 
dodatna frekvenca sporočila.

• Planirane radijske postaje:

• najbolj poslušane nacionalne postaje (Radio 1, 
Val 202 in Radio Aktual)

• Radio SI, ki ima nacionalno pokritost in je 
namenjen tudi tujcem

• Lokalna radijska mreža, ki vključuje 15 lokalnih 
radijskih postaj iz vse Slovenije

• planirani doseg 20-64 – 81%

• Komunikacija je razdeljena v 2 vala:

• FAZA LANSIRANJA:  januar (manjša moč, ker v tem 
času poteka močna kampanja na TV in drugih kanalih)

• FAZA OPOMINJANJA: april – maj (močnejši val v 
kateri komuniciramo tudi kratkotrajne e-vinjete, ki jih 
potrebujejo tisti, ko potujejo večinoma v pomladno-
poletni sezoni)



• V tisku se pojavljamo s PR vsebinami in z oglasi

• Čeprav dosegi tiskanih medijev padajo, so ti mediji za 
bralce še vedno med najbolj zaupanja vrednimi viri 
informacij. Pomembno je tudi, da je v teh medijih 
zasičenost oglasnega prostora majhna. Z objavami v 
regionalnih medijih se pojavljamo ob lokalnih vsebinah, 
kar je za lokalno prebivalstvo izjemnega pomena. 

• Komunikacija v tisku poteka v predlansirni fazi (prva polovica 
decembra) s PR vsebinami in nato v času kampanje do konca 
januarja s PR vsebinami in/ali oglasi.

• Vključeni mediji:

• Nacionalni mediji z najvišjim dosegom (Delo, Slovenske 
novice, Ona, NeDelo, Nedeljske novice, Vikend, Dnevnik, 
Nedeljski Dnevnik, Pilot, Novice Svet 24)

• Regionalni mediji (Večer, Štajerc, Primorske novice, 
Goriška, Istra, Gorenjski Glas, Dolenjski list, Novi Tednik 
Celje, Vestnik Murska Sobota, Štajerski Tednik, Posavski 
obzornik)

• Specializirani mediji (Obrtnik Podjetnik, Motorevija, Avto 
magazin, Auto Bild)

• Planirani doseg: 39 %
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