
Nalo!be niti slu"ajno ne dosegajo 
100 milijonov evrov
Valerija Prevol!ek, direktorica Pristop Medie, pravi, 
da si digitalna velikana Google in Facebook v Sloveniji v 
povpre!ju odre"eta manj kot polovico digitalnega medijskega 
kola!a. »Se pa to seveda razlikuje od ogla#evalca do ogla#e-
valca, saj so cilji ogla#evanja lahko zelo razli!ni in temu 
primerno se prilagajajo strategije digitalnega nastopa. 
Zavedamo se, da na trgu obstaja veliko mikro ogla#evalcev, ki 
ogla#ujejo izklju!no na omenjenih kanalih in jih dejansko ne 
zasledimo na 'radarju' ogla#evalcev, vendar izhajajo! iz 
pregleda trga, aktivnosti na#e agencije in naro!nikov nalo"be 
niti slu!ajno ne dosegajo 100 milijonov evrov. Ta #tevilka bo #e 
nekaj let, kljub temu, da nalo"be v digitalno ogla#evanje 
rastejo, nerealna,« je prepri!ana.

17 odstotkov ve" sredstev za 
digitalno ogla#evanje
Andrej Ivanec, direktor medijskega na!rtovanja v 
iPROM-u, pravi, da izsledki raziskave iPROM-a in Valicona o 
odnosu slovenskih podjetij do digitalnega ogla#evanja, ki so jo 
izvedli na za!etku leto#njega leta med 220-imi klju!nimi 
odlo!evalci s podro!ja tr"enja in ogla#evanja, ka"ejo, da bodo 
slovenska podjetja v leto#njem letu digitalnemu ogla#evanju 
namenila 17 odstotkov ve! sredstev kot v preteklem letu. 
»Nalo"be v sam zakup oglasnega prostora, lo!eno od produk-
cije vsebin, v digitalnih medijih bodo zrasle za 29 odstotkov, v 
povpre!ju pa bodo zna#ale 342.000 evrov,« pravi.
Navaja, da bodo slovenski odlo!evalci tako kot v preteklih tudi 
v leto#njem letu najve! sredstev namenili trem klju!nim 
stebrom digitalnega ogla#evanja, in sicer prikaznemu ogla#e-
vanju (28 % vseh sredstev, namenjenih zakupu oglasnega 
prostora v digitalnih medijih), ogla#evanju v dru"benih medijih 
(20 %) in iskalnemu marketingu (18 %). »Po na!rtih odlo!e-
valcev za tr"enje in ogla#evanje z za!etka leto#njega leta bodo 
skupne nalo"be v digitalno ogla#evanje v Sloveniji v letu 2020 
presegle 70 milijonov evrov. Konkretne #tevilke bodo znane v 
za!etku prihodnjega leta,« je Ivanec #e povedal za MM.

Septembra !"!" je 
poslanska skupina Levice 
v parlamentarni postopek 
vlo#ila predlog zakona 
o davku na digitalne 
storitve. Preverili 
smo, ali dr#i podatek, 
da naj bi digitalne 
multinacionalke v 
Sloveniji letno ustvarile 
za okoli $"" milijonov 
evrov prometa.
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#Ga!per Meden in Tina Gu"ek

»Pajek«, ki so ga na Mediani z zunanjim partnerjem razvili v 
prej#njem tiso!letju, je sicer bele"il pasice, kar pa za najsodob-
nej#e pojavnosti digitalnih oglasov ne zado#!a. »Primerjalni 
podatki bruto vrednosti samo na glavnih doma!ih spletnih straneh 
ka"ejo na bruto vrednost 36 milijonov evrov v letu 2019, v letu 
2020 pa bele"imo manj#i padec, samo 7 odstotkov, v primerjavi s 
povpre!nim, 15-odstotnim,« navaja Janja Bo"i! Marolt.
Hkrati ocenjujejo, da ogla#evanje v doma!ih digitalnih medijih 
v letu 2019 ni presegalo 10 milijonov. »Nadalje ocenjujemo, da 
vklju!no z ogla#evanjem na novodobnih dru"benih virusih 
oziroma omre"jih zna#a med 20 in 40 milijonov evri. $e zna#a 
ve!, bi odgovorne za nalo"be v digitalno ogla#evanje veljalo 
vpra#ati po dokazih u!inkovitosti. Ocena 100 milijonov se mi 
ne zdi realna. Menim, da je vsaj toliko kot ocena vrednosti 
nalo"b potrebna ocena u!inkovitosti. $e sodimo po zapisu iz 
vabila na enega od webinarjev: 'Dejstvo je, da !e dandanes 
pridemo do kakovostne digitalne kreative – kar je vedno te"je 
–, bi jo moral vsak, ki je v ciljni skupini, videti vsaj enkrat, !e 
ne ve!krat'. Vsi strokovnjaki medijskega na!rtovanja vedo, da 
enkrat ni nobenkrat, vsaj enkrat je pa premalo,« zaklju!i.

Govorimo o digitalnem ogla#evanju 
ali spletnih nakupih?
Marjan Novak, svetovalec pri MM, je opozoril na 
povr#nost pri oceni nalo"b: »Ni jasno, ali predlagatelji govorijo 
o nalo"bah v ogla#evanju ali digitalnem poslovanju, vklju!no z 
digitalnimi (spletnimi) nakupi, na splo#no. $e govorimo o 
digitalni trgovini pri Amazonu in AliBabi, je denarja veliko ve!. 
$e se ukvarjamo z digitalnim ogla#evanjem, pa manj.«

Kaj menijo v medijskih agencijah?
Denis Jakin, solastnik in izvr#ni direktor digitalne agen-
cije W3B, je navedel oceno iz raziskave AdEx, ki jo izvaja IAB. 
»SIovenski trg je vreden pribli"no 60,7 milijona evrov, od tega 
naj bi okoli 30 milijonov evrov #lo na Facebook in Google,« 
pravi Jakin, ki dodaja, da po njegovem mnenju v tej #tevilki ni 
izvoznikov in velikih ogla#evalcev na tujih trgih, na primer 
podjetij, kot sta Sensilab in Mali junaki, ki ogromen del prora-
!una namenijo za tujino. »Vsekakor gre za zanimivo temo. 100 
milijonov, vklju!no z izvozniki, bo mogo!e realno za leto 2020, 
ker je odpadlo ogromno drugih stvari, ki so se skupaj s prora-
!uni prenesle na splet,« je #e povedal Jakin.

Zoran Savin, direktor IAB Slovenija, je za MM povedal, 
da je po njegovem mnenju nalo"b za okoli 60 milijonov evrov, 
pri !emer gre ve! kot polovica !ez tujino nazaj v Slovenijo. 
»Sam bi dodal, da je ta del, ki gre iz tujine v Slovenijo, kve!-
jemu podcenjen. Se pravi, da je dejansko vi#ji. Kot vemo, je te 
nalo"be zelo te"ko izmeriti. Potem pa je tu #e del, ki gre iz 
Slovenije v tujino, se pravi slovenski ogla#evalci, ki investirajo 
v ogla#evanje v tujini. Tudi tega je precej, najverjetneje ve! kot 
tistega, ki prihaja nazaj,« pravi Savin, ki dodaja, da ga ne bi 
zelo !udilo, da so nalo"be visoke, celo na ravni tradicionalnih.
»Zakaj? Doseg je na digitalnem ogromen; gre za izredno aktivne 
ciljne skupine, tiste, ki imajo sredstva. Predvsem pa: digitalni trg 
je ta trenutek veliko ve!ji, kot je bil. Ne smemo pozabiti, da se je 
v letih, ki so za nami, zgodilo kar nekaj stvari: mali oglasi so se 
preselili na internet, kar pomeni najmanj 10 milijonov evrov 
letno, Facebook in Google sta prevzela trg malih in srednje 
velikih podjetij – gre za izredno velik trg, ki se je prej najverje-
tneje stekal v lokalne medije. Poleg tega je deregulacija medij-
skega trga skozi neodzivanje na spremembe ohromila nekatere 
medije. Ogla#evalske nalo"be 'pobirajo' tudi vplivne"i, saj je 
danes vsak lahko 'medij', slovenska podjetja in izvozniki lahko 
zdaj ogla#ujejo povsod po svetu z enim klikom, veliko oglasnih 
povr#in se je digitaliziralo, prodaja in marketing sta se dokon!no 
pome#ala – tu mislim na portale, kot so Airbnb, Booking in 
1nadan, zdaj pa se #e trgovina pospe#eno seli na splet, kar bo 
imelo posledice na celotno panogo in predvsem nalo"be na 
prodajnih mestih,« na#teva Savin. »In to je samo za!etek 
seznama, zato me veseli, da se bomo kon!no pogovarjali o teh 
sicer tihih, a tektonskih spremembah medijskega in ogla#eval-
skega okolja,« #e pove.

Mediana: Ocena 100 milijonov 
evrov se ne zdi realna
Za mnenje o tej temi smo vpra#ali tudi Janjo Bo"i# 
Marolt, predsednico tr"noraziskovalnega podjetja 
Mediana, ki pravi, da uradnih podatkov v Sloveniji nimajo. »To 
pa zato, ker je programska oprema, ki bi omogo!ala evidenti-
ranje vseh objavljenih oglasnih sporo!il v digitalnih medijih za 
vse blagovne znamke v vseh izdel!nih kategorijah, kot ga 
uporabljamo za tradicionalne medije, #e v razvoju. Za zdaj bi 
bil najbolj#i mo"ni vir kombinacija podatkov neposredno od 
ponudnikov in ogla#evalcev, vsaj za oceno celotnih nalo"b, !e 
"e ne po znamkah in kategorijah,« pravi.

$eprav se nalo"be v digitalno 
ogla!evanje tudi v Sloveniji 
stalno pove#ujejo, pa te po 
mnenju sogovornikov !e nekaj 
let ne bodo dosegle zneska v 
vi!ini 100 milijonov evrov.
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ponudnikov, ki ne sodijo v lokalno ogla#evanje na digitalnih 
zaslonih. »Trditev, da gre med digitalnimi in klasi!nimi nalo"-
bami za razmerje 50 : 50, se mi zdi pretirana, vendar se 
zagotovo po drugi strani #tevilke pribli"ujejo temu razmerju. 
Pri nas stavimo na digitalno okolje kot naju!inkovitej#i in 
najbolj merljiv kanal komunikacije, saj nam omogo!a veliko 
ve! mo"nosti sledenja potencialnim kupcem in posledi!no 
tudi njihovega spreminjanja v kupce. Tovrstnih podatkov, 
meritev in mo"nosti nam klasi!ni mediji ne ponujajo, lahko 
'merimo' le, v kolik#ni meri se je na#e sporo!ilo raz#irilo,« 
pravi Randi%eva.
$eprav je njihova strategija v veliki ve!ini usmerjena na digi-
talne kanale, pa klasi!nih ne izklju!ujejo, saj pravijo, da smo #e 
kar tradicionalen trg, kar #e posebej velja za kategorijo avto-
mobilizma. »Google in Facebook pa nam ponujata ogromno 
mo"nosti in usmeritev na#ih sporo!il na najbolj optimiziran 
na!in – in temu tudi sledi na#a nalo"ba,« #e dodajo.

Dele! digitalnega ogla#evanja 
bodo #e pove"evali
Toma" Oblak, direktor prodaje in marketinga pri 
Summit motors, pravi, da je pove!ana prisotnost v digitalnih 
kanalih nujna. »Korona je #e dodatno pospe#ila digitalizacijo 
na vseh podro!jih delovanja, kar nas ni niti presenetilo niti 
nismo bistveno spreminjali strategije: digitalni pristop tudi v 
ogla#evanju ima mnoge prednosti, ki jih drugi klasi!ni pristopi 
ne morejo nadomestiti. Na!rtujemo, da bomo dele" digital-
nega ogla#evanja najverjetneje #e pove!evali. Na#i kupci 
raziskujejo in nakupujejo preko spleta, zato je pove!ana 
prisotnost nujna, na splet bomo v prihodnje posku#ali preseliti 
ve!ji del nakupnega procesa,« je povedal. 

Hitrost kot temelj vrhunske 
uporabni#ke izku#nje
Po besedah Matja"a Beri#i#a, !lana uprave Telekoma 
Slovenije za tehnologijo, Telekomovo omre"je vsak dan 
uporablja ve! kot milijon uporabnikov. Kot na!rtujejo, bodo do 
konca leta s 5G v obstoje!em frekven!nem pasu pokrili 33 
odstotkov prebivalstva. »Hitrost mobilnih povezav je ena od 
klju!nih prednosti, ki tvori odli!no uporabni#ko izku#njo. Tudi v 
prihodnosti si bomo prizadevali za !im ve!jo hitrost in !im 
bolj#o uporabni#ko izku#njo,« je povedal, uporabnike pa 
povabil, da kakovost, hitrost in odzivnost omre"ja testirajo z 
aplikacijo Speedtest. 
Uporaba tehnologije 5G v frekven!nem pasu 2600 MHz je 
sicer za zdaj mo"na le na nekaterih mobilnih napravah 
Samsung in Huawei. V promocijskem obdobju do konca leta je 
uporaba 5G brezpla!na, sicer pa mese!na naro!nina na 
mobilni paket Naj 5G zna#a 28,99 evra.

Da nalo!be v digitalne medije 
rastejo, se strinjajo tudi 
naro"niki
V Zavarovalnici Triglav ugotavljajo, da dele" sredstev, ki jih 
podjetja v Sloveniji vlagajo v ogla#evanje v digitalnih medijih, 
postopoma nara#!a, a trenutno #e ni na taki ravni, kot je 
denimo obseg ogla#evalskih sredstev v klasi!nih medijih. 
»Izredne razmere zaradi pandemije koronavirusa in posledice, 
ki jih ima tudi na ogla#evalski trg, so spodbudile ve!jo uporabo 
digitalnih medijev in kanalov, digitalizacija pa je dobila #e 
dodaten zagon. Posledi!no pri!akujemo, da bo digitalno 
ogla#evanje (#e) okrepilo svoj dele" v celotnem obsegu ogla-
#evanja,« pravijo. Tudi v Zavarovalnici Triglav dele" v digitalno 
ogla#evanje iz leta v leto raste, saj menijo, da v skladu z digi-
talizacijo poslovanja in osredoto!enostjo na stranko ta kanal 
postaja vse pomembnej#i pri gradnji odnosa z obstoje!imi in 
potencialnimi strankami ter dostopnosti do njihovih storitev.

Za prisotnost na digitalnih 
kanalih letos pribli!no 10 
odstotkov
Tudi v zavarovalnici Generali se zelo dobro zavedajo pomena 
prisotnosti v digitalnih medijih. Pri tem prisotnosti v digitalni 
medijski krajini ne razumejo zgolj kot digitalno ogla#evanje, pri 
katerem uporabljajo tudi inovativne pristope, temve! tudi kot 
ustvarjanje digitalnih vsebin, s katerimi zavarovancem stojijo 
ob strani na njihovi "ivljenjski poti ter jim pomagajo premago-
vati vsakodnevne izzive. »Svojo digitalno prisotnost preko 
ogla#evanja smo okrepili v !asu epidemije koronavirusa, iz 
leta v leto pa pove!ujemo dele" marketin#kih sredstev, name-

Kot je na novinarski predstavitvi povedal Toma" Jontes, 
!lan uprave Telekoma Slovenije za komercialno podro!je, 5G v 
primerjavi z obstoje!imi mobilnimi omre"ji prina#a veliko ve!je 
hitrosti prenosa, u!inkovito povezovanje velikega #tevila 
naprav (ve! kot milijon), kar omogo!a razvoj pametne indu-
strije in pametnih mest, preko mo"nosti rezinjenja (slicing) 
omre"ja pa tudi uvedbo #tevilnih navideznih namenskih 
(»kampus«) omre"ij, kar bo gospodarstvu omogo!ilo nadaljnjo 
digitalizacijo. 

njenih prisotnosti na digitalnih kanalih. V leto#njem letu je ta 
dele" pribli"no 10 odstotkov,« je za MM povedala Andreja 
Gabrijel, vodja oddelka za digitalni in vsebinski marketing 
v zavarovalnici Generali.

Dele! nalo!b v digitalno 
ogla#evanje bo rasel
Tudi v ban!nem sektorju dele" nalo"b v digitalno ogla#evanje 
stalno raste, »rastel bo tudi v prihodnje, v nekaterih ogla#e-
valskih akcijah pa ima "e zdaj prevladujo! dele",« pravijo v 
NLB. »Velik del spletnega ogla#evalskega prora!una gre k 
velikanom, razdelitev na Facebook, Google in ostale platforme 
pa je odvisna od ogla#evalske akcije, izdelka ali storitve, ciljne 
skupine ali nakupne faze,« meni Erik Renko, vodja digi-
talnega marketinga v NLB.
Na vpra#anje, kako realen je podatek, da naj bi digitalne 
multinacionalke v Sloveniji letno ustvarile za okoli 100 mili-
jonov evrov prometa, pravi, da se je pri oceni te nalo"be 
smiselno vpra#ati, ali s tem mislimo na nalo"be doma!ih 
podjetij za slovenski trg ali nalo"be doma!ih podjetij ne glede 
na trg (primer turizem). »Ocena se nam zdi zelo visoka, je pa 
"e pribli"no #tevilko zelo te"ko oceniti,« je med drugim 
povedal Renko.

»Nalo!be v digitalne medije so 
zagotovo kar visoke«
Barbara Randi%, vodja tr"nih komunikacij za regijo 
Adriatik pri Renault Nissan Slovenija, meni, da so nalo"be v 
digitalne medije zagotovo kar visoke, !eprav tega v uradnih 
#tevilkah ne zasledimo, saj imamo v Sloveniji slab pregled 

Dodaten pospe#ek digitalizaciji 
#tevilnih panog
Telekom Slovenije namre! na!rtuje javno mobilno omre"je 
pete generacije v obliki »kampus« omre"ij, pri katerih se 
znotraj ene fizi!ne infrastrukture omogo!i virtualna namenska 
omre"ja za vertikale, kot so energetika, transport, logistika, 
industrija, pametna mesta, zdravstvo, za#!ita in re#evanje 
(javna varnost) in podobno. »5G odgovarja potrebam sodobne 
dru"be, za katero je na eni strani zna!ilna hitra rast mobilnega 
prenosa podatkov, na drugi pa zahteva po vedno ve!ji digita-
lizaciji gospodarstva. 5G bo omogo!il fleksibilnost in optimi-
zacijo strojev in robotov, preko senzorike bo zagotavljal #e 
vi#jo raven kakovosti produktov, predvsem pa tudi personali-
zacijo naro!il, kar je eden od temeljev industrije 4.0. V prak-
ti!no vseh gospodarskih vejah bo 5G omogo!il dodatne 
funkcionalnosti za #e u!inkovitej#e delovanje,« pravijo v 
Telekomu Slovenije.

»5G odgovarja potrebam sodobne 
dru"be, za katero je na eni strani 

zna#ilna hitra rast mobilnega prenosa 
podatkov, na drugi pa zahteva po 

vedno ve#ji digitalizaciji gospodarstva,« 
pravijo v Telekomu Slovenije.
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