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Javna diplomacija kot dimenzija strategije upravljanja tržne znamke države  

 
V postmodernem času, v katerem moč države ne izvira več iz njene vojaške moči, temveč iz 
privlačnosti njenih vrednot in njene zmožnosti vplivanja na preference drugih se je povečala 
potreba po unikatnosti države ter izpostavljanju njenih konkurenčnih prednosti. Zato postajajo 
koncepti kot so imidž, ugled in tržna znamka države ključnega pomena za umestitev držav na 
svetovnem zemljevidu. Vendar tržna znamka države ni le ena, zato govorimo o t. i. konceptu 
dežnika, ki pod enovito tržno znamko države združuje vse njene ločene aktivnosti. Poleg 
turistične, izvozne, investicijske in kulturne znamke države, je eno izmed orodij graditve tržne 
znamke države tudi javna diplomacija, ki zaradi svojega širokega spektra aktivnosti doseže 
širok krog ciljnih javnosti. Ker javni diplomaciji kot dimenziji strategije upravljanja tržne 
znamke države teoretiki zaenkrat še niso namenili zadostne pozornosti, magistrsko delo 
obravnava vprašanja kot so ali države sploh gradijo svojo tržno znamko preko javne 
diplomacije, kakšno je razmerje med tržno znamko države in javno diplomacijo ter kakšna je 
povezava javne diplomacije z drugimi dimenzijami strategije upravljanja tržne znamke 
države. V ospredju naloge je zato primerjava štirih držav (Avstralija, Velika Britanija, Švica 
in Slovenija) na področju graditve tržne znamke države preko javne diplomacije. 
 
Ključne besede: tržna znamka države, javna diplomacija, identiteta, imidž, strategija 
upravljanja tržne znamke države. 

 
 
 

 
Public diplomacy as a dimension of nation branding strategy 
 
In postmodern times, in which power of states doesn’t derive from its military power, but 
from the attractiveness of its values and its ability to influence the preferences of other, the 
need for exposing uniqueness of a country and its competitive advantages is increasing. 
Therefore, concepts such as image, reputation and nation brands are becoming essential to 
place countries on the world map. However, nation brand is not only one and that is why we 
are talking about so called umbrella concept, which under a single nation brand combines all 
its separate activities. In addition to tourism, export, investment and cultural nation brands, 
public diplomacy is also one of the dimensions of nation branding strategy, which because of 
its broad spectrum of activities reaches a wide circle of target audiences. Because public 
diplomacy, as a dimension of brand management strategy, is part of nation brand theory that 
so far didn’t get sufficient attention, my master's thesis deals with issues such as do countries 
even build their brand through public diplomacy, what is the relationship between the nation 
brand and public diplomacy, and what is the link between public diplomacy and other 
dimensions of nation branding strategy. Therefore, this work is based on comparison of four 
countries (Australia, Great Britain, Switzerland and Slovenia) and their effort to build nation 
brand through public diplomacy. 
 
Keywords: nation brand, public diplomacy, identity, image, nation branding strategy. 
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1 UVOD 

 
Sprva so se kot tržne znamke dojemali samo izdelki, nato tudi storitve in podjetja, danes pa 

velja miselnost, da je vse lahko tržna znamka, tudi ideja, osebnost, turistični kraj in celo 

država. Zaradi globalizacije ter vse večje konkurenčnosti morajo države med seboj tekmovati 

za ugled in svoj delež prepoznavnosti na svetovnem trgu. S povečanjem prepoznavnosti 

države se začneta o državi ustvarjati mnenje in imidž, ne glede na zavestno oblikovanje njene 

tržne znamke s strani države. Posameznik si lahko ustvari podobo o državi na podlagi le ene 

informacije, ki jo ima o tej državi, nato pa mnenje oblikuje na podlagi predvidevanj in 

posploševanj. Če ima država slab imidž ali nima imidža to zanjo predstavlja veliko 

pomanjkljivost, ne le z vidika konkurenčnosti, temveč obstaja tudi velika verjetnost, da se 

zaradi odsotnosti načrtne strategije upravljanja tržne znamke države, v glavah ljudi razvije 

imidž, temelječ na poenostavitvah in stereotipih. Danes postaja ključnega pomena kdo si in 

kaj počneš, predvsem pa kako to vidijo drugi. 

 

Ker tržna znamka države ni le ena, govorimo o t. i. konceptu dežnika, ki pod enovito tržno 

znamko države pokriva vse njene ločene aktivnosti in podznamke (de Vicente 2004). Država 

se lahko promovira preko turizma, športa, narave, kulture, javne diplomacije ali lastnih tržnih 

znamk, kar pomeni, da lahko gradi svojo tržno znamko preko različnih kanalov. Sama se bom 

posvetila graditvi tržne znamke države preko javne diplomacije, ker je od vseh segmentov 

dimenzija javne diplomacije najmanj raziskana in gre za področje, ki mu teoretiki zaenkrat 

niso posvetili zadostne pozornosti. Ker javna diplomacija že po definiciji zajema širok spekter 

aktivnosti, od informiranja o kakovosti življenja v državi, organizacije kulturnih dogodkov ter 

privabljanja študentov s štipendijami do razstav, filmov, političnega sodelovanja ter 

promocije države na večjih prireditvah v tujini, se tesno prepleta tudi z vsemi ostalimi tržnimi 

podznamkami države in ima nanje velik vpliv. Iz tega lahko sklepamo, da je javna 

diplomacija vsekakor eden izmed pomembnih gradnikov močne tržne znamke države, ki ga 

države ne bi smele zanemarjati. 

 

Tudi Slovenija ima kot mlada država odlično priložnost za uveljavitev lastne tržne znamke 

države, vendar je bila doslej pri tem dokaj neuspešna, saj je Slovenija v svetu še vedno 

relativno neprepoznavna, na kar opozarja tudi Melissen (2005, 23), ki kot enega izmed 
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problemov izpostavlja pogosto zamenjavo Slovenije s Slovaško. Problem Slovenije je v njeni 

nejasni, nedefinirani in neizoblikovani identiteti, ki se kaže v neprepoznavnosti Slovenije ter 

napačni podobi Slovenije v očeh tujih javnosti. Države imajo potencial, da poskušajo graditi 

svojo tržno znamko tudi preko javne diplomacije ter nato pozitiven imidž prenesejo na druge 

krovne znamke ter tudi na korporativno znamko države. Javna diplomacija lahko v povezavi s 

kreativnim pristopom upravljanja tržne znamke države veča prepoznavnost države, ustvarja 

pozitivno percepcijo in naklonjenost do stališč države ter spodbuja sodelovanje z državo s 

strani tujih javnosti ter s tem krepi njeno tržno znamko. 

 

Ker je koncept tržne znamke države še vedno relativno nov in še nima jasno izdelane teorije 

je idealen za nadaljnje preučevanje. Razen tega večina študij in literature preučuje turistično 

znamko države, nekatere se osredotočajo tudi na izvozno ali investicijsko znamko, le redke pa 

preučujejo javno diplomacijo kot dimenzijo strategije upravljanja tržne znamke države. Zato 

je cilj te magistrske naloge čim natančneje predstaviti teorijo graditve tržne znamk države, še 

posebej z vidika prispevka javne diplomacije k tej aktivnosti. Odgovoriti želim na vprašanja:  

- V kakšnem razmerju sta javna diplomacija in tržna znamka države? 

- Ali lahko javna diplomacija pripomore h graditvi močne tržne znamke države? 

- V kolikšni meri javna diplomacija državo promovira tudi preko drugih podznamk? 

- Na kakšen način ter s katero dimenzijo strategije upravljanja tržne znamke države se 

najtesneje povezuje? 

- Kateri so primeri dobrih praks ter kaj se lahko Slovenija nauči iz tega? 

 

Poleg uvodnega in sklepnega poglavja je magistrsko delo sestavljeno še iz šestih delov, in 

sicer bom v drugem in tretjem delu opredelila koncepta tržne znamke in tržne znamke države. 

Pri tem bom osredotočena predvsem na teorijo graditve tržne znamke države ter na strategijo 

upravljanja tržne znamke države ter znotraj tega opredelila pojme kot so identiteta, imidž, 

ugled ter arhitektura tržne znamke. Naslednje poglavje bo namenjeno predstavitvi koncepta 

javne diplomacije, predvsem z vidika ločevanja javne diplomacije od klasične diplomacije. 

Peto poglavje bo namenjeno povezovanju obeh temeljnih konceptov, tržne znamke države in 

javne diplomacije. Na tem mestu bom poskušala ugotoviti kakšne so podobnosti in razlike 

med konceptoma, predvsem pa kako sta ta dva koncepta med seboj povezana in kakšen je 

njun odnos. Empirični del bo služil preverjanju hipotez in bo temeljil na preučevanju 

prispevka javne diplomacije h graditvi tržne znamke države na primeru štirih držav. 
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2 TRŽNA ZNAMKA 

 

V samem izhodišču magistrske naloge je potrebno za lažje razumevanje najprej definirati 

temeljne pojme, ki so vezani predvsem na področje marketinga in diplomacije. 

   

2.1 Definicija  

 

Prva dilema se pojavi že pri nedoslednem prevajanju samega pojma iz tuje literature v 

slovenski jezik. Medtem ko se v angleški literaturi uporablja le beseda brand ter v nemščini 

die Marke, ki se nanašata na vse oblike znamk, se v slovenski literaturi uporabljajo različni 

izrazi, kot so blagovna znamka, storitvena znamka, tržna znamka, znamka, brend, izdelek z 

znamko,… Eden izmed glavnih razlogov za takšno neenotnost v terminologiji je dejstvo, da 

se s tem področjem ukvarja večje število različnih disciplin, od marketinga in oglaševanja do 

prava (Gabrijan in Snoj 2012, 60). Z mojega vidika preučevanja tematike se v strokovni 

literaturi največkrat pojavljata pojma blagovna znamka in tržna znamka. Kline in Berus 

(2002) izpostavljata, da se termin blagovna znamka nanaša le na blago, medtem ko tržna 

znamka zajema veliko širše pojmovanje in predstavlja nadpomenko za vse druge izraze, kot 

so blagovna znamka, korporativna znamka in storitvena znamka. Ker se moje delo nanaša na 

državo in ne na blago, bom skozi celotno delo uporabljala izraz tržna znamka1. 

 

Ravno tako kot obstajajo različni termini se heterogenost pojavlja tudi pri samem definiranju 

termina tržna znamka. Če se najprej osredotočimo na pravno definicijo, lahko v slovenski 

zakonodaji izpostavimo Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB3), kjer je v 42. členu 

zapisano: »/k/ot znamka se sme registrirati kakršenkoli znak ali kakršnakoli kombinacija 

znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev 

drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati, kot so zlasti besede, vključno z osebnimi 

imeni, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga 

ali njihove embalaže, in kombinacije barv kot tudi kakršnakoli kombinacija takih znakov.« 

Neopredmetena sredstva, kot so znamke, patenti in licence v sodobnem svetu vedno bolj 

                                                 
1 kljub temu, da se v prevodih del nekaterih avtorjev (Kotler 1996 in 2004; de Chernatony 2002) uporabljala 
besedna zveza tržna znamka bom sama, kjer bo pomensko to dovoljeno, uporabljala termin tržna znamka. Prav 
tako bom v lastnih prevodih angleško besedo brand prevajala kot tržna znamka.   
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pridobivajo na pomenu (Vukovič in Kregar Brus 2008, 41–2), vendar Kotler (2004, 418) 

poudarja, da se po Zakonu o zaščiteni blagovni znamki tržna znamka od vseh ostalih razlikuje 

po tem, da ima lastnik tržne znamke izključno pravico do trajne uporabe imena znamke, 

medtem ko imajo patenti, licence in avtorske pravice omejen rok veljavnosti. V Sloveniji  je 

trajanje izključne pravice do uporabe znamke 10 let, po preteku tega obdobja pa jo je možno 

poljubno mnogokrat obnoviti za obdobje naslednjih deset let (ZIL-1-UPB3, 52. člen). Pri 

pravnih definicijah tržne znamke je v ospredju zaščitena izjava o lastništvu, ki lastniku 

znamke omogoča nemoteno uporabo znamke ter predstavlja obliko varstva pred kršitvami, 

katere glavni namen je zaščita pred posnemovalci in ponaredki (de Chernatony 2002, 37; 

Devetak 2007, 308). 

 

Za nas so pomembnejše marketinške definicije, ki se ne osredotočajo le na blago in storitve, 

temveč izpostavljajo, da je danes tržna znamka lahko karkoli, tudi ideja, človek ali destinacija 

in zato presegajo klasično razumevanje pojma tržna znamka. Ameriško združenje za trženje 

(American Marketing Association) je leta 1960 oblikovalo eno izmed najbolj uveljavljenih 

definicij tržne znamke, in sicer je tržna znamka ime, izraz, znak, simbol, oblika ali njihova 

kombinacija, katere namen je prepoznavanje izdelkov ali storitev enega ali skupine 

prodajalcev ter razlikovanje njihovih izdelkov ali storitev od konkurenčnih (de Chernatony 

2002; Kotler 2004; Dinnie 2008).  

 

De Chernatony in McDonald (v de Chernatony 2002, 24) pa sta na podlagi številnih delavnic 

in strokovne literature izpeljala naslednjo definicijo: »/u/spešna blagovna znamka je 

prepoznaven izdelek, storitev, oseba ali kraj, ki je nadgrajen tako, da kupec ali uporabnik 

zazna zanj pomembne, posebne in trajne dodane vrednote, ki se kar najbolj ujemajo z 

njegovimi potrebami«.   

 

Pomembno je, da se pri definiranju tržne znamke ne osredotočimo le na vizualni del znamke 

oz. logotip. Res je, da logotip predstavlja velik del identifikacije in diferenciacije, vendar so 

za tržno znamko ključnega pomena tudi čustvene vrednote, ki jih ta znamka predstavlja za 

uporabnika. Ravno čustvene vrednote tržno znamko ločujejo od zaščitnega znaka, čigar 

glavna naloga je le razlikovanje od konkurence (de Chernatony, 24–5). To večplastno naravo 

tržnih znamk Davidson (v de Chernatony 2002, 23) ponazarja s t. i. ledeno goro tržne znamke. 

Vidni del tržne znamke (logotip, ime,..) predstavlja le 15 % celotne znamke, medtem ko ostali 
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del (čustvene vrednote, vizija, strategija, identiteta,…) predstavlja kar 85 % tržne znamke. 

Večji del 'ledene gore', ki prispeva k uspešnosti same znamke je uporabniku torej neviden.  

 

Slika 2.1: Ledena gora tržne znamke 

 

Vir: Davidson (v Clifton 2010, 10). 

 

Definicija tržne znamke že dolgo presega klasično definicijo, da je tržna znamka ime, znak ali 

simbol, katerega glavni namen je prepoznavanje in ločevanje. Kot pravi Cliftonova (2010, 

10–11) je tržna znamka veliko več kot samo ime in logotip, saj je močna znamka posledica 

uspešne dolgoročne strategije, ki se kaže v dodani vrednosti znamke in lojalnosti s strani 

uporabnikov. Nadalje tržno znamko definira kot mešanico opredmetenih in neopredmetenih 

lastnosti, ki skupaj tvorijo celoto, ki v primeru ustrezne strategije ustvarja dolgoročno 

zaupanje (Clifton 2010, 6). »Dobra blagovna znamka predstavlja najtrajnejšo intelektualno 

lastnino podjetja, ki preživi posamezne izdelke, lahko tudi podjetje« (Devetak 2007, 309). 

Posledično tržna znamka predstavlja ključni kapital in konkurenčno prednost lastnika. 

Podobno tudi Korelc in drugi (2006, 15) tržno znamko delijo na 'trdi' (ime, logotip) in 'mehki' 

del (vrednote, stališča, slog, značaj, kakovost) in definira tržno znamko kot skupek vseh 

asociacij, občutkov in izkušenj, ki jih ima posameznik v povezavi s to znamko. »Blagovna 

znamka ne pomeni le prepoznavnosti ali celostne grafične podobe izdelka ali storitve. 

Blagovna znamka živi predvsem v glavah in srcih ljudi« (Korelc in drugi 2006, 11). 

 

Tržna znamka je torej lahko proizvod, storitev, ideja, osebnost ali destinacija, ki pri 

uporabniku vzbudi določena čustva. Da je uspešna mora biti prepoznavna, imeti mora dodano 

vrednost, ki jo razlikuje od konkurence, pri uporabniku pa mora zbujati zaupanje in 

naklonjenost, ki sta posledica izpolnjene obljube o kakovosti. Ker pa se uporabnik ne odloča 
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racionalno, temveč čustveno, nista pomembni le kakovost in zanesljivost, temveč se z izbiro 

določene tržne znamke izražajo tudi uporabnikov slog, vrednote, ugled, vizija in želje.  

 

2.2 Ustvarjanje in upravljanje tržnih znamk 

 

V današnjem globaliziranem svetu je potrebno svojo tržno znamko načrtno upravljati, saj 

predstavlja premoženje podjetja. V preteklosti ni bilo potrebe po ustvarjanju tržnih znamk in 

označevanju izdelkov z logotipi, saj trg ni bil tako globaliziran, konkurenca je bila manjša, 

posamezniki in skupine pa so svoje odločitve sprejemali bolj racionalno. Danes pa to postaja 

nuja in večinoma sploh ni več vprašanje ali ustvariti znamko ali ne, temveč le še kako 

ustvariti čim bolj močno, uspešno in premožno tržno znamko. 

 

Kadar govorimo o upravljanju tržnih znamk govorimo o področju marketinga, ki smo ga v 

slovenščini poimenovali znamčenje2. Pomembno je, da razlikujemo med pojmoma tržna 

znamka in znamčenje. Medtem ko gre pri prvem za podobo, ki že obstaja, gre pri slednjem za 

trud oz. strategijo, kako to podobo ustvariti in spremeniti oz. kako upravljati z identiteto, da bi 

oblikovali čim boljši imidž in ugled (Dinnie 2008). Znamčenje je »sistematično načrtovanje in 

izvajanje procesa ustvarjanja in ohranjanja ugodne podobe in posledično visokega ugleda za 

podjetje kot celoto, s pomočjo pošiljanja signalov vsem interesnim skupinam ter z 

upravljanjem vedenja, komunikacije in rabe simbolov« (Muzellec in Lambkin 2006, 807).  

 

Gre za proces, katerega glavni namen je ustvarjanje unikatnega imena in podobe za določen 

izdelek ter vzpostavitev močne asociacije, ki pritegne in ohranja zveste uporabnike (Business 

Dictionary). Bunc (v Devetak 2007, 309) znamčenje opisuje kot največji kapital podjetja, ki 

predstavlja bistvo marketinga intelektualne lastnine. Z znamčenjem ustvarjamo psihološko in 

simbolno vrednost, ki sta ključni pri pridobivanju potrošnikov.  

 
2.2.1 Premoženje tržne znamke 

S tržno znamko je potrebno skrbno in pravilno upravljati, saj se znamke med seboj ločijo 

predvsem po premoženju3 oz. moči, ki jo imajo na trgu. Cilj je ustvariti uspešno tržno 

                                                 
2 ang. branding 

3 premoženje (oz. moč ali vrednost) tržne znamke (ang. brand equtiy) predstavlja moč in vrednost, ki jo ima 
znamka na trgu in predstavlja del intelektualnega premoženja podjetja. Odraža se v porabnikovem preferiranju 
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znamko, ki pri uporabnikih dosega visoko stopnjo predanosti. Potrošnike je potrebno 

prepričati, da niso vse znamke enake, zato je potrebno ustvariti pozitiven imidž. Različni 

avtorji izpostavljajo številne elemente, ki pripomorejo h graditvi močne tržne znamk.  

 

Young in Rubican (v Korelc in drugi 2006, 20–2) kot štiri ključne dejavnike močne tržne 

znamke izpostavljata razlikovanje, relevantnost, spoštovanje do tržne znamke in poznavanje 

tržne znamke, medtem ko Aaker (1998, 709–11) kot ključ do uspeha predstavlja naslednjih 

pet elementov: 

- zvestoba tržni znamki: Aaker (v Kotler 2004, 422) loči pet ravni odnosa uporabnika do 

tržne znamke oz. pet ravni zvestobe: 1. ni zvestobe tržni znamki, kupec menja tržne 

znamke, 2. potrošnik je zadovoljen s tržno znamko in nima razloga za menjavo, 3. 

potrošnik je zadovoljen in bi imel z menjavo tržne znamke stroške, 4. potrošnik tržno 

znamko ceni, 5. potrošnik je tržni znamki predan. Močna tržna znamka temelji na čim 

večjem številu uporabnikov iz četrte in pete skupine. 

- zavedanje o obstoju tržne znamke: sestoji iz dveh elementov, zmožnosti 

prepoznavanja znamke (sposobnost posameznika, da v množici tržnih znamk prepozna 

določeno znamko, s katero se je v preteklosti že srečal ali je zanjo že slišal) ter 

zmožnostjo priklica (sposobnost posameznika, da se spomni določene znamke ter jo 

poveže s točno določeno kategorijo). Za uspešnost tržne znamke sta pomembna tako 

prepoznavanje kot priklic, vendar v različnih fazah. Priklic je pomembnejši, kadar 

razmišljamo o določeni kategoriji, npr. ko se odločamo kaj bi jedli, si v spomin 

prikličemo točno določen znamko kosmičev. Prepoznavanje pa je bolj v ospredju med 

samim nakupom, ko smo soočeni z množico izdelkov ter na podlagi vizualnih znakov 

(logotip, ime) prepoznamo izdelek s katerim smo v preteklosti že imeli izkušnjo.  

- zaznavanje kakovosti tržne znamke: potrošnik se pogosto odloča na podlagi predhodne 

izkušnje o kakovosti in posledično blago ali storitev povezuje s kvaliteto, saj zanj 

določena tržna znamka predstavlja jamstvo za kakovost. 

- asociacija tržne znamke: Asociacija je lahko karkoli, kar posameznika povezuje s 

tržno znamko, od simbola ali cene do izkušnje in kvalitete. Ključnega pomena je 

                                                                                                                                                         
določenega izdelka pred drugim, kljub temu da sta podobna. Kotler (2004, 422) premoženje tržne znamke 
opredeli »kot pozitivni razlikovalni učinek, ki ga ima ime blagovne znamke na odziv kupca na izdelek ali 
storitev«. Premoženje tržne znamke se meri z obsegom, v katerem so kupci za določen izdelek zaradi znamke 
pripravljeni plačati več, kot bi plačali za v osnovi enak izdelek. Nujno pa je potrebno ločiti premoženje tržne 
znamke od vrednosti tržne znamke, ki predstavlja ocenjeno finančno vrednost znamke (Kotler 2004, 422). 
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ustvarjanje močnih, pozitivnih in unikatnih asociacij, ki pa se ne ustvarjajo le z 

načrtovanimi marketinškimi akcijami temveč tudi z drugimi, nenadzorovanimi načini, 

kot so osebne izkušnje, izkušnje drugih, predsodki ali predvidevanja. 

- drugo premoženje: kot npr. patenti in odnosi, ki predstavljajo konkurenčno prednost 

tržne znamke (Kotler 1996, 445; Aaker 1998, 709–10; Keller in drugi 2008, 49–55). 

 

Tudi Kotler (1996, 444–5) izpostavlja prepoznavnost ter jamstvo za kvaliteto in obljubo 

prodajalca, da bo uporabniku konsistentno ponujal pričakovane lastnosti in koristi kot ključne 

elemente močne tržne znamke. Trdi, da imajo močne znamke visoko premoženje, ki je vezano 

na prepoznavnost in zvestobo tržni znamki. Bolj kot sta tržna znamka in njeno ime 

prepoznava in bolj kot je v očeh uporabnikov močna povezava znamke s kakovostjo, večja je 

zvestoba kupcev in višje je premoženje tržne znamke. Moč tržne znamke predstavlja 

konkurenčno prednost podjetja, saj ima podjetje zaradi prepoznavnosti nižje stroške trženja, 

učinkovitejše je pri pogajanjih s partnerji, lažje širi znamko ter lahko postavlja višjo ceno od 

konkurence na trgu. Premožna tržna znamka »nudi podjetju obrambo pred kruto cenovno 

konkurenco« (Kotler 2004, 446). 

 

2.3 Ali je država lahko tržna znamka? 

 

Klasične definicije tržne znamke so vezane predvsem na izdelke in storitve, z razvojem 

marketinga pa se lahko kot tržna znamka smatra tudi oseba, mesto, država, organizacija, vizija 

ali ideja (van Ham 2001, 3; de Chernatony 2002, 25;  Keller in drugi 2008, 9–24; Fan 2010; 

Mugobo in Ukpere 2011, 8249; Gabrijan in Snoj 2012). 

 

Ideja o tržni znamki države se je v marketinški literaturi pojavila relativno pozno, in sicer leta 

1996, ko je Simon Anholt začel z razmišljanjem o obstoju tržne znamke države ter je začrtal 

smernice koncepta in teorije o tržni znamki države. Sčasoma pa se je z znamčenjem 

geografskih entitet, kot so kraji, mesta in države začelo ukvarjati vse več avtorjev (Anholt, 

Dinnie, Fan, Gilmore, Kotler, Olins, O'Shaughnessy, Papadopoulos, van Ham).  

 

Avtorji so v večini naklonjeni konceptu tržne znamke države, vendar so se nekateri med njimi 

(O’Shaughnessy in O’Shaughnessy 2000; Fan 2006) v svojih delih vseeno spraševali ali je 

državo sploh možno znamčiti. Fan (2006, 11) je celo napisal: »/u/poraba enega logotipa in 
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enega slogana je morda dovolj za promocijo pralnega praška, medtem ko je nemogoče, da se 

na enak način razvije nova podoba države«. Izkaže se, da kljub vsemu podpirajo teorijo o 

tržni znamki države, se pa še nadalje sprašujejo v kolikšni meri je možno vplivati na 

oblikovanje in spreminjanje tržne znamke države, predvsem pa na kakšen način ter kako se 

znamčenje države razlikuje od znamčenja blaga ali storitev.  

 

Na drugi strani pa obstajajo tudi redki teoretiki, ki še vedno močno dvomijo, da se država 

lahko obnaša kot tržna znamka ter zavračajo koncept tržne znamke države. Mugobo in 

Ukpere (2011, 8250) trdita, da je država prekompleksna, preveč heterogena ter sestoji iz 

prevelikega števila dejavnikov, ki jih ni mogoče nadzorovati. Kljub temu, da bi bilo tehnike 

znamčenja teoretično možno prenesti tudi na države pa ne bi bilo možno ustvariti enovite 

tržne znamke in posledično bi bil končni učinek tako minimalen, da takšno početje ni 

smiselno. Tudi francoski akademik Girard (v Olins 2002, 241) pravi, da Francija novodobne 

ideje o preznamčenju države ne podpira ter je ne sprejema, ker se država obnaša popolnoma 

drugače kot podjetje. »Podjetje je lahko tržna znamka, ne pa država.« Razlog za to je, da se 

podjetja spreminjajo in širijo ter so se posledično sposobna prestrukturirati in preznamčiti, 

medtem ko so države preveč odporne in stanovitne, da bi se lahko spreminjale. To izhodišče 

lahko zanikamo, saj je dejstvo, da se tudi države spreminjajo. Dober primer je osamosvojitev 

ali odcepitev države. S spreminjanjem realnosti pa se lahko spremeni tudi identiteta države, 

kar državi omogoča repozicioniranje in/ali preznamčenje. 

 

Zavedam se, da je področje tržne znamke še relativno mlad koncept, ki še ni popolnoma 

raziskan ter da ostaja še ogromno vprašanj in dilem. Vendar, če upoštevamo dejstva, da gre za 

koncept dežnika ter da tržnih strategij znamčenja blaga in storitev ne moremo preprosto 

preslikati na znamčenje države in da tržna znamka predstavlja veliko več kot samo ime in 

logotip, potem vsekakor lahko predpostavljamo, da državo lahko obravnavamo kot tržno 

znamko ter da lahko tržno znamko države tudi načrtno ustvarjamo in spreminjamo. Iz te 

predpostavke bom izhajala tudi v mojem delu. 
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3 TRŽNA ZNAMKA DRŽAVE 

 

3.1 Definicija 

 

Tržna znamka države4 je relativno nov pojem, ki ga je uvedel Simon Anholt, medtem ko se je 

o tržni znamki destinacije, kot disciplini znotraj marketinga, govorilo že v zgodnjih 90. letih. 

Dinnie (2008) znamčenje destinacij opredeli kot predhodnika znamčenja države, vendar je 

potrebno upoštevati, da so tržne znamke destinacij v veliki meri fokusirane na turizem, 

medtem ko je tržna znamka države veliko širši in poglobljen koncept, ki je sestavljen iz več 

podznamk. Ker gre za relativno novo disciplino, ki je poleg tega še zelo kompleksa, tudi tržna 

znamka države še nima izoblikovane enotne definicije. 

 

Van Ham (2001, 2) tržno znamko preprosto definira kot podobo o državi s strani zunanjega 

sveta. Nadaljuje, da gre za pripisovanje čustvenih vrednost, s katerimi se lahko posameznik 

poveže ter da je uspešnost tržne znamke države odvisna od zaupanja in zadovoljstva 

potrošnika. Dinnie (2008, 15) tržno znamo države opredeli kot »edinstven večplasten skupek 

elementov, ki temelji na kulturi kot glavnemu vidiku razlikovanja med državami in je 

relevanten za ciljne skupine«. Ta definicija izpostavlja povezavo med tržno znamko državo in 

obstoječo nacionalno kulturo. Kot pravi Fan (2006, 4–5) tržna znamka države ni kot tržna 

znamka blaga ali storitve, ker ne predstavlja ničesar oprijemljivega, temveč je skupek 

različnih asociacij in elementov, kot so turistične atrakcije, naravni vir, kultura, ljudje, jezik, 

infrastruktura, zgodovina, politika in gospodarstvo. Vsi ti elementi se med seboj prepletajo, 

čeprav je od konteksta in specifičnih ciljev države odvisno kateri element je bolj v ospredju. 

 

                                                 
4 V angleški literaturi se pojavljata pojma country brand (tržna znamka države) in nation brand (tržna znamka 
naroda). Čeprav se v slovenskem jeziku to večinoma prevaja kot tržna znamka države, moramo izpostaviti 
razliko med obema terminoma. Termin je lahko vezan na državo: »organizirana politična skupnost, ki ima na 
prostorsko omejenem ozemlju suvereno oblast« (Slovar slovenskega knjižnega jezika 1994) ali na narod: 
»skupnost ljudi, navadno na določenem ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno, kulturno, gospodarsko povezani 
in imajo skupno zavest« (Slovar slovenskega knjižnega jezika 1994). Kadar govorimo o t. i. večnacionalnih 
državah, na ozemlju katerih živi več kot en narod teh dveh izrazov ne moremo enačiti, kadar pa govorimo o 
nacionalnih državah, kjer prevladuje en sam narod lahko izraza med seboj enačimo. Ker med nacionalne države 
štejemo tudi Slovenijo, bom sama uporabljala besedno zvezo tržna znamka države, razen kjer bo zaradi razlike v 
pomenu nujno potrebno uporabiti termin tržna znamka naroda. 
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Tržna znamka države »državi omogoči, da se na svetovnem trgu identificira in diferencira  ter 

omogoča vzpostavitev konkurenčnega položaja, z namenom pritegnitve tujih investicij in 

turistov, promoviranja izdelkov, ki izvirajo iz države (izvoz), privabljanja tujega znanja in 

sposobnosti ter graditve koristnih bilateralnih in multilateralnih odnosov s svojimi partnerji in 

zavezniki. To pa vodi v socio-ekonomski in politični napredek in stabilnost v državi« 

(Mugobo in Ukpere 2011, 8255). 

 

Tržna znamka države torej predstavlja ljudi, njihovo kulturo, vrednote oz. identiteto države ter 

s tem privablja v državo investitorje in turiste in posledično zvišuje privlačnost države kot 

celote. Na splošno lahko rečemo, da je tržna znamka države skupek podob, zaznav in 

asociacij, ki jih ima posameznik na različnih področjih v povezavi z določeno državo. 

 

3.2 Nastanek in razvoj tržne znamke države 

 

Države so se od nekdaj borile za moč in prevlado, predvsem zaradi političnih, vojaških in 

ekonomskih razlogov. Torej lahko rečemo, da so upravljale s svojim imidžem ter da so se na 

nek način ukvarjale z znamčenjem države. Znamčenje držav torej ni nekaj novega, temveč gre 

le za novo terminologijo in opredelitev znamčenja države kot nove samostojne discipline 

(Olins 2002). 

 

Problematika imidža države je postala ena osrednjih tem, predvsem zaradi globalizacije, 

komunikacijske revolucije in posledične izpostavitve držav globalni konkurenci na področjih 

kot so politika, gospodarstvo in kultura. Ravno zaradi tega se je povečala potreba po 

unikatnosti države ter izpostavljanju njenih konkurenčnih prednosti. Kot izpostavlja van Ham 

(2008, 129) je to še toliko bolj pomembno, ker si države postajajo vse bolj podobne. 

 

Naslednji razlog za razvoj tržne znamke države je sprememba v sredstvih, iz katerih izhaja 

moč države. Vlade se vse bolj zavedajo, da moč države ne izhaja več iz vojaške moči, temveč 

je odvisna od odnosov, ki jih ima država z drugimi akterji v mednarodni skupnosti, le–ti pa so 

odvisni od imidža in ugleda, ki ga ima država pri tujih javnostih. Tudi van Ham (2001, 1) 

izpostavlja, da v današnjem postmodernem času ni več pomembna moč, izhajajoča iz prisile, 

temveč sta v ospredju imidž in ugled. Identiteta države postaja v politiki in mednarodnih 

odnosih vse pomembnejši vidik.  Nye (v Fan 2008, 158–60) je ta koncept poimenoval mehka 
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moč5. Gre za teorijo, ki je v mednarodnih odnosih tesno povezana tako z javno diplomacijo 

kot tudi s tržno znamko države ter po kateri moč države izhaja iz privlačnosti njenih vrednot 

in njene zmožnosti vplivanja na preference drugih. »Mehka moč izhaja iz privlačnosti kulture, 

političnih idealov in politike posamezne države« (Nye v van Ham 2008, 126). Država lahko v 

mednarodni skupnosti doseže cilje, ki jih želi, ker ji druge države želijo slediti ali povedano 

drugače, mehka moč je sposobnost, da prepričaš druge, da želijo tisto kar želiš ti in to brez 

uporabe (pri)sile. Znamčenje države je pomembno orodje koncepta mehke moči, saj uspešna 

kampanja ustvari pozitivnejši imidž države in s tem veča njeno mehko moč. 

 

Tržna znamka države je torej postala ključna, če želi biti država konkurenčna ter želi 

pritegniti pozornost tujih javnosti. Kline in Berginc (2003, 1045) opozarjata, da tudi 

tradicionalna diplomacija počasi izginja ter da morajo politiki najti tržno nišo svoje države oz. 

njeno tržno znamko, saj v sodobnem svetu, prezasičenem z informacijami, država brez ugleda 

in dobrega pozicioniranja ne bo mogla preživeti. Hkrati pa uspešne tržne znamke države 

pozitivno vplivajo tudi na domačo javnost, saj močna znamka spodbuja moralo, združuje 

državljane, jih navdaja s ponosom ter krepi njihovo nacionalno zavest (Anholt 2002, 234). 

 

3.3 Upravljanje tržne znamke države 

 

Ko je država enkrat poznana v svetu, se okoli nje izoblikuje določen imidž, ne glede na 

zavestna prizadevanja države, saj se v očeh drugih že ustvarja neka podoba, pozitivna ali 

negativna (Fan 2006, 12). Če ima država slab imidž oz. podobo, je to za državo velika 

pomanjkljivost. Kot pravi van Ham (2001, 2–4) ne le da zaradi tega država ni konkurenčna na 

svetovnem trgu, temveč obstaja tudi možnost, da se zaradi neupravljanja tržne znamke države 

s strani države, samostojno razvije negativna podoba države, ki temelji na stereotipih in 

predsodkih ter ne odraža dejanskega stanja. Da se zapolni vrzel med realnim stanjem in 

percepcijo tujih javnosti je nujno potrebno, da vlade in nevladni akterji investirajo v strateško 

upravljanje tržne znamke države, ki ga imenujemo tudi znamčenje države6. 

 

                                                 
5 ang. soft power 

6 ang. country branding/nation branding 
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Kljub temu, da je znamčenje držav ena bolj aktualnih tem in jo je tudi The New York Times 

Magazine leta 2005 uvrstil na seznam najpomembnejših idej leta (Kaneva 2011, 117), ostaja 

dilema kaj točno znamčenje države predstavlja. Pojem znamčenje države se je prvič pojavil v 

sredini 90ih let 20. stoletja in pomeni gradnjo in promocijo edinstvene podobe države preko 

javne diplomacije, trgovine, promocije turizma in izvoza (Marat 2009, 1124). Anholt (2006b) 

znamčenje države opredeljuje kot »sistematičen proces usklajevanja dejanj, vedenja, naložb, 

inovacij in komuniciranja države ter oblikovanje jasne strategije, z namenom krepitve 

konkurenčne identitete«. Nadalje izpostavlja, da je znamčenje države nujno potrebno, saj je 

imidž držav večinoma zastarel ter ne pripomore k doseganju nacionalnih gospodarskih, 

razvojnih in političnih ciljev. Za kar največji uspeh je bistvenega pomena, da se tržna znamka 

države čim hitreje prilagodi hitro spreminjajočemu realnemu stanju in odseva dejansko stanje. 

Pri tem je pomembno, da se osredotoči predvsem na svoje konkurenčne prednosti ter 

izpostavi vse svoje prednosti in s tem odvrne pozornost od pomanjkljivosti. 

 

Pri znamčenju države gre za uporabo marketinških tehnik z namenom izboljšanja ugleda 

države na različnih področjih. Cilj je spodbujanje gospodarstva, neposrednih tujih investicij in 

izvoza ali promocija države kot turistične destinacije (Fan 2006, 3–4). »Proces znamčenja 

države je ustvarjanje, nadzorovanje, ocenjevanje in proaktivno upravljanje z imidžem države 

z namenom izboljšati ali povečati ugled države med mednarodnimi ciljnimi javnostmi« (Fan 

2010). Gre torej za ustvarjanje in spreminjanje imidža in ugleda države v mednarodni 

skupnosti na način,  da le–ta pozitivno in učinkovito služi interesom države. 

 

3.3.1 Graditev tržne znamke države 

 

Zaradi kompleksnosti, zahtevnosti in dolgotrajnosti procesa znamčenja države, zaenkrat še ne 

obstaja univerzalni model, ki bi vsem državam omogočal oblikovanje uspešne tržne znamke 

na enak način. Modeli se med seboj razlikujejo, prav tako kot ima vsaka država svoje cilje, 

sredstva in kompetence. 

 

Prvi model graditve tržne znamke države je zasnovala Fina Mselle (v Mugobo in Ukpere 

2011, 8251–3) in je sestavljen iz sedmih obveznih aktivnosti: 

1. ocena percepcije države: Akterji morajo oceniti obstoječe stanje percepcije države ter 

se morajo osredotočiti na vidike, na podlagi katerih lahko postopoma zgradijo 
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pozitiven imidž. Ocenijo lahko ali je država sploh prepoznavna, kdo jo pozna ter 

kakšno je dojemanje države v tujini, pozitivno ali negativno. 

2. vzpostavitev delovne skupine: Če želi biti proces znamčenja države uspešen, mora 

priti do zasebno–javnega partnerstva, vključevati pa mora tudi čim širši krog 

ustvarjalcev, od vladnih predstavnikov do medijev, umetnikov in športnikov. Poleg 

tega je pomembno, da največji delež finančnih sredstev prispeva država. 

3. opredelitev konkurenčnih prednosti: Potrebno je opredeliti ključne prednosti in 

kompetence, kot so naravne danosti (zgodovina, turistične znamenitosti, narava), 

pridobljene prednosti (zdravstveni sistem, izobrazba, kvaliteta infrastrukture), stopnja 

tveganja (politično tveganje, mednarodni status države) in gospodarske prednosti 

(stopnja gospodarske rasti, finančna stabilnost). 

4. opredelitev ciljnih javnosti7: Identifikacija ciljnih javnosti je ena izmed pomembnejših 

faz in mora biti izpeljana skladno s tem kakšni so cilji tržne znamke države, saj lahko 

le tako država najbolje izkoristi svoj potencial. 

5. določitev osnovnega sporočila in opredelitev identitete: Osnovno sporočilo mora biti 

jasno, konsistentno in verodostojno, hkrati pa mora promovirati edinstvenost države. 

Poleg tega je nujno potrebno, da ima država jasno opredeljeno identiteto, ki izhaja iz 

kulturnih in zgodovinskih danosti, vsekakor pa mora temeljiti na realnem stanju. 

Največji izziv za proces oblikovanja tržne znamke predstavljajo države, ki imajo 

multiple identitete in ne posredujejo enotnega sporočila, saj to pri ciljnih javnostih 

povzroča zmedo. 

6. ocena pripravljenosti za začetek postopka znamčenja države: Znamčenje države je 

veliko dolgotrajnejši proces, kot znamčenje izdelka ali storitve, hkrati pa predstavlja 

tudi velik finančni zalogaj. Zato je potrebno pred začetkom postopka preveriti ali je na 

voljo dovolj sredstev za implementacijo in upravljanje tržne znamke države. Hkrati pa 

država potrebuje dolgoročno strateško vizijo, zato potrebuje čim večjo podporo s 

strani oblikovalcev tržne znamke, predvsem pa domače javnosti.8 

7. merjenje napredka tržne znamke države: Kot pri vsakem drugem procesu, je tudi tu po 

sami implementaciji ključnega pomena spremljanje in merjenje napredka. 

                                                 
7 ang. targeting 

8 Čeprav se v povezavi s procesom znamčenja države izpostavlja predvsem tujo javnost in izboljšanje ugleda 
države v tujini, je prav tako pomembna tudi domača javnost, saj je le–ta nekakšen ambasador države v tujini in 
ima velik vpliv na to kako državo in njene državljane vidijo tujci (Marandu 2012). Zato je ključno, da državljani 
podpirajo tržno znamko svoje države ter se lahko z njo poistovetijo. 
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Slika 3.1: Proces znamčenja države 

 

Vir: Mselle (v Mugobo in Ukpere 2011, 8252). 

 
Kline in Berginc (2003, 1045–6) pa sta predstavila model, ki temelji na strukturiranem 

pristopu oblikovanja tržne znamke države. Kot kaže slika je prva faza oblikovanje identitete 

države oz. opredelitev vizije, poslanstva in ciljev, ki temeljijo na nacionalni kulturi. Drugi 

korak je oblikovanje znamke države, ki vsebuje ime, znak, slogan ali logotip. Nadalje mora 

država načrtno vlagati v tržno komuniciranje, saj se s tem povečuje prepoznavnost države. Ko 

je država enkrat poznana širši javnosti, lahko na podlagi vrednot, ki jih predstavlja pri ciljnih 

javnostih začne graditi svoj imidž. Šele potem se preko izkušenj posameznikov oblikuje ugled 

države in šele nato lahko trdimo, da je država postala tržna znamka. 

 
Slika 3.2: Model graditve tržne znamke države 

 

Vir: Kline in Berginc (2003, 1046). 
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3.3.2 Arhitektura tržne znamke države 

 

Arhitektura tržne znamke je zaenkrat še relativno slabo raziskan del koncepta tržne znamke, 

še posebej kadar govorimo o tržni znamki države. Tržna znamka države je kompleksen 

koncept, ki ga sestavlja več podznamk. Ključno je upravljanje skupine povezanih podznamk 

(Anholt 2002, 232). Imidž tržne znamke države izhaja iz več podkategorij, ki predstavljajo 

posamezne tržne znamke. Pri tem je potrebno upoštevati, da obstaja hierarhija med 

podznamkami in korporativno znamko države, ki je nadznamka nad sistemom vseh ostalih 

znamk (Kline in Berginc 2004, 965). Število in opredelitev teh dimenzij ali podznamk pa je 

različno od avtorja do avtorja, odvisno od tega kako definirajo tržno znamko države ter s 

katerim področjem se ukvarjajo.  

 

Po Fanu (2008) je tržna znamka države sestavljena iz treh podznamk: politična znamka, 

ekonomska znamka in kulturna znamka. Simonin (2008, 23–4) opredeljuje štiri glavne stebre 

znamčenja države: javna diplomacija, turizem, izvoz in neposredne tuje investiciji. Hkrati pa 

priznava, da obstajajo tudi druge dimenzije in drugačna tipologija ter k osnovnim štirim 

pogojno dodaja še kategoriji ljudi ter kulture oz. dediščine.  

 
Kline in Berginc (2004, 965) sta predstavila koncept arhitekture tržnih znamk države z jasno 

izoblikovano hierarhijo, in sicer se pod korporativno znamko države nahajajo štiri podznamke 

oz. krovne znamke: turistična krovna znamka, izvozna krovna znamka, investicijska krovna 

znamka in krovna znamka državljana. Tudi sama bom izhajala iz njunega hierarhičnega 

modela arhitekture tržne znamke države, vendar bom opredelila še druge nosilce krovnih 

tržnih znamk države: turistična podznamka, izvozna podznamka, investicijska podznamka, 

kulturna podznamka, politična podznamka (javna diplomacija). 

 
Slika 3.3: Arhitektura tržne znamke države 

 

Vir: prirejeno po Kline in Berginc (2004, 965). 
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3.3.3 Mreža imidžev tržnih znamk države 

 

Med vsemi temi znamkami obstajajo kompleksni odnosi, saj je za uspešno tržno znamko 

potrebna koordinacija vseh podznamk. Kline in Berginc (2004, 968–9) sta to prenašanje 

imidžev med znamkami ponazorila z mrežo imidžev tržnih znamk države, ki sta jo oblikovala 

na podlagi kombinacije dveh modelov: Dowlingove mreže imidžev in modela 4TI. Ta mreža 

ponazarja vzvode imidžev, ki delujejo obojesmerno in po katerih lahko imidž vsake 

podznamke vpliva na imidž vsake druge podznamke, hkrati pa vplivajo tudi na korporativno 

znamko, ki združuje imidž vseh znamk. Nato pa imidž korporativne znamke države zopet 

vpliva nazaj na vse krovne znamke. Med vsemi imidži deluje dinamična soodvisnost. Moja 

mreža imidžev tržne znamke države bo prilagojena glede na prej opredeljeno arhitekturo tržne 

znamke države. 

 

Slika 3.4: Mreža imidžev tržnih znamk države 

 

Vir: prirejeno po Kline in Berginc (2004, 969). 

 

Pozitiven imidž ene podznamke torej ugodno vpliva na vrednotenje vseh drugih podznamk, 

kar se kaže tudi v boljšem vrednotenju korporativne znamke, ki nato vpliva na svoje krovne 

znamke. Tako pride do neskončnega kroga transferja imidža med tržnimi znamkami države, 

ki vzajemno vplivajo ena na drugo. 
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3.3.4 Identiteta, Imidž, Ugled 

 

Identiteta, imidž in ugled države so ključni za uspešno tržno znamko države, še vedno pa 

obstajajo nejasnosti kaj točno ti izrazi pomenijo. Velikokrat jih zamenjujemo med seboj ali pa 

jih celo enačimo, zato bom v tem delu pojasnila razliko med njimi.  

 

»Proces graditve tržne znamke države se vedno začne pri identiteti države« (Kline in Berginc 

2003, 1041). Identiteta je temelj vsake tržne znamke in vsak proces graditve tržne znamke se 

mora začeti z oblikovanjem oz. opredelitvijo jasne identitete države. Država ne more imeti 

imidža, če nima izoblikovane jasne identitete. Identiteta je notranji vidik obravnavanja tržne 

znamke in nastane na strani oblikovalcev. Albert in Whetten (v Fan 2010) definirata identiteto 

kot kolektiven dogovor naroda o tem katere lastnosti predstavljajo njihovo bistvo. Te lastnosti 

so relativno trajne in jih ločijo od drugih narodov. Identiteta države je zelo kompleksna in je 

sestavljena iz elementov kot so državni simboli, geografske in klimatske značilnosti, naravne 

znamenitosti, religija, kultura, običaji, znanost, kakovost življenja, turistične zanimivosti, 

jezik, ideologije, podjetja, izvozni izdelki, demokratičnost ter znane osebnosti v kulturi, 

športu, znanosti in politiki (Jančič 1998, 1032; Simonin 2008, 21). Identiteta je kakršna je in 

jo težko spremenimo, saj sprememba identitete države izhaja le iz spremembe dejanskega 

stanja. Ali kor pravi Kapferer (v Jančič 1998, 1031) identiteta je »preprosto to, kar dejansko 

smo«. Zato moramo biti pri opredelitvi identitete države pozorni na to kaj želimo poudariti, 

kaj državo razlikuje od drugih, katere so njene vrednote in konkurenčne prednosti ter ali jih 

bodo tudi ciljne javnosti zaznale kot pomembne in pozitivne (Malovrh in Konečnik Ruzzier 

2010, 48). Bistvo definiranja identitete je v njeni individualnosti, unikatnosti in 

razločevalnosti. 

 

Medtem ko identiteta nastane na strani države, se imidž oblikuje v mislih ciljnih javnosti. Ker 

posameznik ne more predelati vseh informacij in podrobnosti, ki obstajajo o določeni državi 

na sistematičen način, si oblikuje neko poenostavljeno dominantno idejo o državi v obliki 

imidža (Kline in Berginc 2003, 1042). Dowling (v Jančič 1998, 1030) opisuje imidž kot 

»skupek pomenov, s katerimi razpoznamo nek objekt in s pomočjo katerega ljudje opisujejo, 

se nanj sklicujejo, si zapomnijo objekt. Je rezultat soočenja osebnih prepričanj, idej, občutkov 

in vtisov o objektu«. Imidž ni nujno odsev realnosti, temveč je percepcija oz. skupek 

prepričanj in asociacij povezanih z določeno državo, ki je lahko negativen ali pozitiven in se 
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izoblikuje tudi na podlagi stereotipiziranja, informacij s strani medijev in/ali osebnih izkušenj 

(Fan 2010). Tudi Bromley (v Kline in Berginc 2003, 1042) poudarja, da imajo države javno 

podobo, ki je v resnici skupek stereotipov in preprostih idej o državi, izraženih na 

poenostavljen način. Imidža ne ustvarja podjetje ali država sama, imidž lahko oblikuje le 

javnost, pri čemer imidž temelji na njihovem zavestnem in nezavednem zbiranju informacij 

(Bernstein v Jančič 1998, 1030). Imidž je torej vedno odvisen od zaznavanja informacij, ne od 

informacij samih in torej predstavlja način, kako javnost zaznava identiteto.  

 

Po Gunnu (v Brezovec 2001, 740–1) se imidž destinacije razvija večstopenjsko. Splošni imidž 

se oblikuje na podlagi splošnih informacij, na katere oblikovalci tržne znamke države nimajo 

velikega vpliva, saj te informacije v osnovi niso namenjene trženju. Splošni imidž se dejansko 

začne oblikovati že v zgodnjem otroštvu, preko izobraževanja in medijev. Drugi vidik 

oblikovanja imidža je t. i. spodbujen imidž, le–ta pa izhaja iz marketinških prizadevanj in 

procesa znamčenja. Poznamo še sestavljen imidž, ki je posledica neposredne izkušnje z 

določeno državo. Imidž države je skupek vseh prepričanj in vtisov, ki jih imajo posamezniki o 

določeni državi, ki lahko variira glede na čas in prostor (Simonin 2008, 22). Oblikuje se na 

podlagi informacij iz različnih področij, kot je lahko vtis potrošnika o kvaliteti izdelkov in 

storitev iz države, percepcija države s strani investitorja kot (ne)privlačne destinacije za tuje 

investicije ali pričakovanja turista pred obiskom določene države. 

 

Velikokrat se termin imidž kar enači s terminom ugled in se besedi uporabljata kot 

sopomenki, vendar Bromley (v Jančič 1998, 1029) razlikuje med tema konceptoma. Medtem, 

ko je imidž nevtralen pojem, ugled vključuje tudi ovrednotenje. Kline in Berginc (2003, 1046) 

pa poudarjata, da si znamka lahko pridobi ugled šele s posrednimi ali neposrednimi 

izkušnjami, ki jih ima posameznik v povezavi z določeno državo. 

 

Da so naše odločitve kot so npr. kam iti na počitnice ali v kateri državi iskati službo lažje in 

hitrejše se zanašamo na našo percepcijo o določeni državi. Imidž in ugled države imata 

neposreden učinek na skoraj vsak vidik sodelovanja države z drugimi akterji mednarodne 

skupnosti in imata ključno vlogo pri ekonomskem, političnem, socialnem in kulturnem 

napredku in razvoju države. »/V/si kraji z dobrim, močnim in pozitivnim ugledom ugotovijo, 

da je vse česar se lotijo na mednarodnem prizorišču lažje dosegljivo« (Anholt 2007, 2). Zato 

je cilj znamčenja države pridobiti čim boljši imidž in ugled s strani zunanjega sveta. 
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Znamčenje države ni toliko povezano z identiteto države, saj le–ta obstaja v vsakem primeru, 

razen tega je odporna na spremembe, zato lahko do spremembe identitete države pride le s 

temeljitimi spremembami političnega, ekonomskega in socialnega stanja v realnem stanju 

države. Kot je bilo že rečeno je na imidž lažje vplivati oz. je manj odporen na spremembe, 

zato je znamčenje usmerjeno na spreminjanje in nadgrajevanje imidža države, ne toliko na 

samo identiteto države (Fan 2010). S procesom znamčenja države se le izpostavi tiste dele 

identitete države, ki jih oblikovalci smatrajo kot pozitivne, razlikovalne in privlačne in 

menijo, da jih bodo tako razumeli tudi ključni deležniki. S tem poskušajo vplivati na čim bolj 

pozitivno percepcijo tujih javnosti oz. na izoblikovanje čim boljšega imidža. Močna tržna 

znamka države torej izboljšuje imidž in ugled države, nato pa pozitiven imidž in ugled zopet 

krepita moč države kot tržne znamke.  

 

Slika 3.5: Identiteta, imidž, ugled 

 

Vir: Jančič (1998) in Fan (2010). 

 

Če poenostavimo lahko rečemo, da je identiteta to kar država je, znamčenje je projiciranje 

tistih delov identitete, ki jih smatramo za pozitivne in na podlagi katerih želimo oblikovati 

svoj imidž, imidž pa je dejanska percepcija te projekcije s strani tujih javnosti. Nadalje pa si 

država preko pozitivnih izkušenj ključnih deležnikov pridobi še ugled. Ko država enkrat 

pridobi pozitiven imidž in ugled, to vpliva tudi na vsa ostala področja delovanja države v 

mednarodnih odnosih in ima pozitivne učinke tudi na vsesplošen napredek države in njeno 

tržno znamko. 

 

3.3.5 Strategija upravljanja tržne znamke države 

 

Z močno tržno znamko država podpira izvoz, promovira državo kot turistično destinacijo, 

privablja visoko kvalificirano delovno silo, investicije in nova podjetja, spodbuja mednarodno 

promocijo države s pomočjo javne diplomacije in utrjuje identiteto in veča samozavest 
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državljanov (Moilanen v Petek in Konečnik Ruzzier 2008, 52). Za doseganje teh raznolikih 

ciljev sta potrebni velika mera koordinacije in uspešna strategija upravljanja tržne znamke 

države, saj je načrtno upravljanje vseh dimenzij delovanja države ključnega pomena za 

uspešno korporativno tržno znamko države. 

 

Prav tako kot pri vseh tržnih znamkah tudi pri tržni znamki države moč in uspešnost izhajata 

iz prepoznavnosti, zaupanja, zadovoljstva in pozitivnih izkušenj potrošnikov ter izpolnitve 

obljube o prednostih in kvaliteti, vendar je tu pomembna še koordinacija vseh podznamk tržne 

znamke države. Država lahko izoblikuje močno tržno znamko države le, če ves čas 

komunicira enotno sporočilo, in to vsem ciljnim javnostim, saj je ravno odsotnost 

integriranega koncepta v okviru vseh dimenzij najpogosteje razlog za neuspeh pri graditvi 

tržne znamke države. Zato je Simon Anholt (2003) razvil pentagonalni model strategije 

upravljanja tržne znamke države, s katerim ponazori pet dimenzij te strategije, ki jih je 

potrebno upoštevati v procesu graditve in upravljanja tržne znamke države, saj te dimenzije v 

svet preko različnih kanalov pošiljajo različna sporočila. Vloga strategije upravljanja tržne 

znamke države je, da vsa ta sporočila usklajuje in v svet pošilja enotno sporočilo. 

 

Slika 3.6: Pentagonalni model strategije upravljanja tržne znamke države 

 

Vir: Anholt (2003, 122). 

 

Strategija upravljanja tržne znamke države je kot magnet, ki veže skupaj na stotine sporočil, 

ki jih država dnevno pošilja v svet, bodisi preko oglaševanja, politike, športa, literature, 

trgovine, kulturnih izmenjav ali preko vsakodnevnih družbenih kontaktov ljudi. Uspešnost 
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strategije ni odvisna od količine sporočil, ki jih pošljemo v svet, temveč ravno od uspešnosti 

koordinacije in usklajevanja vseh teh sporočil. Zato je ključna naloga vlade, da bdi nad 

strategijo ter vse akterje in aktivnosti usmerja v isto smer (Anholt 2003, 122–4). Za vsako 

tržno znamko države je ključno, da temelji na sistematičnem in komplementarnem strateškem 

planu, ki poskrbi, da so načrtovane aktivnosti znamčenja skladne s časovnimi pričakovanji in 

finančnimi zmogljivostmi, hkrati pa zagotavlja organizacijsko koordinacijo vseh dimenzij in 

posameznih sektorjev, ki pokrivajo določene krovne znamke ali kot je zapisano »obvladati je 

potrebno umetnost integracije, ki se začne že v zgodnji fazi načrtovanja« (Simonin 2008, 25).  

 

Država sicer lahko eni izmed dimenzij posveča več pozornosti, saj mora izpostaviti svoje 

konkurenčne prednosti, le–te pa navadno niso vezane na vse dimenzije in so odvisne od virov, 

ki jih država poseduje. Drži tudi, da ima uspešnost ene dimenzije strategije upravljanja tržne 

znamke države pozitiven vpliv tudi na ostale dimenzije, vendar je kljub vsemu potrebno 

upoštevati, da je tržna znamka države sestavljena iz več podznamk in združuje vse njene 

ločene aktivnosti. Pri strategiji upravljanja tržne znamke je najpomembneje, da se najde pravo 

ravnovesje med dimenzijami ter da se upošteva soodvisnost vseh dimenzij in dejstvo, da je 

močna in uspešna tržna znamka države kompleksna ter mora pokrivati čim več področij. Kar 

nekaj imidžev znamke države namreč izhaja predvsem iz promocije turizma (Simonin 2008, 

23), kar pomeni da ciljne javnosti svoje mnenje oblikujejo le na podlagi informacij o državi 

kot privlačni turistični destinaciji. Zato se tržno znamko države velikokrat zmotno enači kar s 

turistično znamko države, ki pa je v resnici le eden izmed vidikov znamčenja države. Tržna 

znamka države, ki se zanaša le na uspešnost ene dimenzije je zelo ranljiva in podvržena visoki 

stopnji tveganja, saj v primeru da se trži le preko turizma in izgubi svoj status privlačne 

turistične destinacije (npr. zaradi naravne katastrofe ali nemirov) težko prepriča ciljne 

javnosti, da predstavlja še kaj več kot to. Posamezniki izgubijo zaupanje v državo in ne bodo 

pripravljeni v tej državi živeti, investirati vanjo ali pa kupovati njenih izdelkov (Anholt 

2006b, 99–100). Takšna neuravnotežena in pristranska tržna znamka države ni močna in 

uspešna ter državi ne prinaša velikih koristi. Za večjo konsistentnost in sinergijo je ključna 

integracija, ali vsaj koordinacija vseh glavnih dimenzij znamčenja države: javne diplomacije, 

turizma, investicij, izvoza in kulture. 
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3.3.5.1 zunanji odnosi in javna diplomacija 

 

Trženje države preko javne diplomacije je osredotočeno predvsem na komuniciranje s tujimi 

javnostmi z namenom uresničevanja zunanjepolitičnih ciljev ter graditev in vzdrževanje 

odnosov s ključnimi akterji. Ker je celotna naloga osredotočena na javno diplomacijo kot 

dimenzijo strategije upravljanja tržne znamke države, se bom javni diplomaciji natančneje 

posvetila v naslednjih poglavjih. 

 

3.3.5.2 turizem 

 

Graditev tržne znamke države na temeljih turizma je brez dvoma najbolj pogost način 

znamčenja države (Anholt 2003; Simonin 2008). Hkrati pa je močna turistična znamka države 

vsekakor pomembna za državo, saj je turizem ena izmed vej gospodarstva, ki prinaša največji 

dobiček.  

 

Kljub temu se moramo zavedati, da je turizem le ena izmed dimenzij strategije upravljanja 

tržne znamke države ter da se turistične znamke ne sme enačiti s korporativno znamko države. 

Tako kot za vse ostale podznamke je tudi za turistično znamko značilen transfer imidža na 

druge podznamke ter tudi na korporativno znamko države. Tako je Nova Zelandija imidž 

turistične znamke države prenesla na izvozno znamko, Irska k investicijski, najbolj znan 

primer pa je Španija, ki je preko turistične znamke uspela izboljšati percepcijo države kot 

celote, saj je pozitiven imidž turistične znamke prenesla na korporativno znamko države 

(Kline in Berginc 2004, 972–5). 

 

Ker večina držav promovira podobne kvalitete, kot so odlični hoteli, rajske plaže, sonce, 

edinstvena kultura in dediščina ter si destinacije na ta način postajajo vse bolj podobne, je 

postalo bistveno, da države izoblikujejo unikatno identiteto, s katero bodo lahko izpostavile 

svoje konkurenčne prednosti ter se bodo lahko diferencirale od drugih držav, ki ponujajo 

podobne storitve (de Vicente 2008, 20–2). To je še toliko bolj pomembno, ker ima turizem 

izredno velik vpliv na vrednotenje tržne znamke države, saj si turisti na podlagi izkušnje iz 

obiska države, v kateri so dopustovali, oblikujejo mnenje o državi, kar ima posledično vpliv 

na imidž in ugled države. Posamezniki osebne izkušnje povežejo z drugimi dejavniki, ki ga 

spominjajo na določeno državo, in na ta način se iz turistične znamke države v glavah ljudi 
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začne oblikovati entiteta z edinstvenim položajem, kar pomeni graditev pozitivne 

korporativne znamke države (Kline in Berginc 2004, 968). Pozitivne izkušnje v državo 

privabijo še več turistov, kar se kratkoročno kaže v večjem dobičku, dolgoročno pa ima vpliv 

na podobo države v tujini. 

 

3.3.5.3 neposredne tuje investicije 

 

V sodobnem globaliziranem svetu države in podjetja iščejo lokacije, kjer lahko z manjšimi 

stroški opravljajo svoje posle, zato je ustvarjanje pozitivnega okolja, ugodnega za investicije 

vse pomembnejše. Izmed vseh dimenzij strategije upravljanja tržne znamke države so 

investicijske aktivnosti v največji meri usmerjene k osebnemu stiku in najmanj k množičnemu 

marketingu. V ospredju so individualne investicijske misije in dogovori s posameznimi 

investitorji (Simonin 2008, 25). S promocijo države, kot ugodne destinacije za investicije se 

ukvarjajo predvsem investicijske družbe, ki potencialnim investitorjem zagotavljajo vse 

potrebne informacije. Aktivnosti, ki spodbujajo tuje investicije so (JAPTI): 

- promocija in trženje države, kot lokacije za tuje investicije, 

- svetovanje in nudenje informacij potencialnim tujim investitorje, 

- organizacija obiskov potencialnih investitorjev, 

- organizacija sestankov na lokalni in državni ravni, 

- organizacija seminarjev o priložnostih za investicije 

- pomoč pri iskanju primernih lokacij in možnih dobaviteljev, 

- analiza konkurenčnosti države kot lokacije za neposredne tuje investicije, 

- izpostavljanje konkurenčnih prednosti in ključnih strateških panog, 

- dodeljevanje finančnih spodbud tujim investitorjem in zmanjševanje vstopnih stroškov 

ter s tem pritegnitev visoko tehnoloških investiciji z dodano vrednostjo. 

 

S temi aktivnostmi želi država doseči dva cilja. Prvi cilj je splošno izboljšanje imidža države 

v tujini, drugi bolj specifičen, pa je konkretno povečanje tujih investicij v državi. Veliko 

število tujih investicij nima neposrednega vpliva le na izboljšanje imidža države v tujini, 

temveč pozitivno vpliva tudi na domačno javnost, predvsem z odpiranjem novih delovnih 

mest, prenosom tehnologij ter potencialno vključitvijo države v dobaviteljsko mrežo 

transnacionalnih korporacij (JAPTI). 
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Države z močno tržno znamko, ki so vredne zaupanja, privlačijo tuje investicije v veliko večji 

meri kot države s šibko znamko, vendar pa lahko država z različnimi, predvsem ekonomskimi 

spodbudami spremeni okolje ter pozitivno vpliva na dotok tujih investicij. Med področja, ki 

lahko še posebej ugodno vplivajo na privabljanje investicij štejemo davčni sistem, delovno 

silo, poenostavljen birokratski sistem, bančni sistem, infrastrukturo, finančne spodbude ter 

državne subvencije (Olins 2005, 175; Simonin 2008, 25). Za privabljanje investicij je 

bistveno, da so koristi večje od stroškov, ki jih predstavlja investiranje v določeni državi. 

 

3.3.5.4 izvoz tržnih znamk 

  

Prepoznavne tržne znamke oz. izdelki iz določene države imajo lahko velik vpliv na 

izboljšanje moči tržne znamke države, saj ljudje pozitivno izkušnjo s kvalitetno tržno znamko 

pogosto povezujejo z državo izvora, in obratno. Tako je npr. IKEA ambasador tržne znamke 

Švedske ter Nokia Finske (Simonin 2008, 35). Kvalitetne tržne znamke pa ne izboljšajo le 

vrednotenja korporativne znamke države, temveč pozitivno vplivajo tudi na vrednotenje 

ostalih tržnih znamk, ki izhajajo iz iste države, kar se kasneje spet kaže v izboljšanju ugleda 

države kot celote. Na drugi strani pa je lahko uspešnost posameznih tržnih znamk za ostale 

tržne znamke, izhajajoče iz določene države tudi pomanjkljivost. To je še posebej značilno za 

države, ki so svojo izvozno tržno znamko države gradile le znotraj ene industrijske panoge, 

kar lahko ponazorim na primeru Nemčije. »Mercedes, Audi in BMW so Nemčija in Nemčija 

so avtomobili« (Olins 2005, 172). Ker je večina prvih uspešnih nemških tržnih znamk izhajala 

iz avtomobilske industrije, Nemčijo še danes vsi povezujejo le z avtomobili. Kozmetična, 

modna, farmacevtska in vse ostale industrije živijo v senci avtomobilske, zato se tržne 

znamke kot je Hugo Boss večkrat predstavlja kot evropska znamka in govori o evropskem 

stilu, kot da bi izpostavljala svoje nemške korenine (Olins 2005, 172–3). Na drugi strani pa je 

Francija izvozno tržno znamko gradila na temeljih različnih industrij, kot so avtomobilska 

(Renault), modna (Luis Vuitton, Dior) ter prehrambena (francoska vina in siri), zaradi česar 

uspešnost ene tržne znamke v večji meri pozitivno vpliva tudi na izvoz ostalih francoskih 

tržnih znamk in tržno znamko Francije kot države. 

 

Hkrati pa ima tudi imidž države vpliv na vrednotenje izdelkov iz države. Če ima država 

pozitiven imidž, ljudje pozitivno vrednotijo tudi izdelke iz države in obratno, negativen imidž 

države se odraža v slabšem vrednotenju izdelkov in storitev iz določene države. Tudi Jančič 
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(1998, 1035) izpostavlja dvojnost tega odnosa. Na eni strani trdi, da so izdelki ovrednoteni 

tako kot je ovrednotena država, na drugi pa naj bi izdelki oblikovali in vplivali na imidž 

države. Zaključi, da med obema imidžema obstaja soodvisnost ali kot pravi: »/p/odjetja in 

njihove blagovne znamke, ki imajo pozitiven imidž, vplivajo na imidž države, ki istočasno 

povratno spet vpliva na imidž podjetij« (Jančič 1998, 1035). 

 

V zadnjem času koncept države izvora vse bolj zamenjuje koncept 'narejeno v', saj se veliko 

izdelkov ne proizvaja v državi, kjer ima podjetje sedež, zato postaja kraj izdelave 

pomembnejši od države izvora. Raziskave so pokazale, da ljudje razlikujejo med obema 

konceptoma, saj so rezultati pokazali, da ljudje nemške in japonske izdelke, proizvedene v 

Koreji vrednotijo tudi do 40 % slabše, kot če bi jih izdelali v državi izvora. Hkrati pa ima 

oznaka 'narejeno v'  lahko tudi pozitivne posledice, predvsem za majhne države, kakršna je 

tudi Slovenija. Kadar je imidž majhne in šibke države slab oz. ga nimajo, lahko za 

spodbujanje izvoza lastnih izdelkov in graditev svojega imidža uporabijo oznako 'narejeno v 

Evropi' 

 

3.3.5.5 kultura 

 

Ljudje kulturo opredeljujejo kot osebnost države, zato ima veliko težo pri vrednotenju tržne 

znamke države. Največja prednost kulture pri graditvi tržne znamke države je njena 

unikatnost, saj je vsaka kultura edinstvena ter zgodovinsko vezana na točno določeno državo 

in se je ne da, niti ni smiselno, da bi jo druge države posnemale. Kultura zagotavlja povezavo 

med preteklostjo in sedanjostjo, bogati tržno znamko zaradi svojega nekomercialnega vidika 

ter daje državi dostojanstvo, saj predstavlja duhovne in intelektualne kvalitete njenih 

prebivalcev in institucij (Anholt 2003, 142). Izziv vsake države pa je kako predstaviti pretekle 

kulturne dosežke kot sveže, pomembne in privlačne tudi v sedanjem času. 

 

Čeprav je ravno nekomercialnost ena izmed največjih prednosti kulture kot orodja graditve 

tržne znamke države, pa je tudi kulturi vidik vse bolj usmerjen k proizvajanju profita in 

posledično izgublja status neprofitne aktivnosti. Aktivnosti, kot so koncerti, razstave, 

tekmovanja ter festivali krepijo imidž držav, vendar pa predstavljanje nacionalne kulture ni 

več glavni cilj, temveč trženje z namenom ustvarjanja dobička. Kljub vsemu pa ima predvsem 

popularna kultura ogromen potencial za prenašanje kulturnih sporočil ter izboljšanje 
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prepoznavnosti države (Anholt 2003). Kulturne vsebine so zanimiv in zabaven način izvoza 

nacionalnih vrednot države v tujino, ki dosežejo širok krog ciljnih javnosti. Film in TV sta ena 

izmed ključnih prenašalcev kulturnih vsebin in predstavljata močno orodje za graditev tržne 

znamke države. Čar filmske industrije in njene strategije je, da z ikoničnimi podobami države 

umešča državo na svetovni zemljevid, veča njeno prepoznavnost ter s tem nevsiljivo, skoraj 

nezavedno gradi imidž o državi v glavi ljudi.  

 

Eden izmed pomembnejših ambasadorjev kulture je tudi jezik (Anholt 2003, 144). Jezik ni le 

prenašalec kulture, temveč je del kulture. Na eni strani lahko združuje ljudi, na drugi pa jih 

tudi ločuje. Mnogi jezikovne razlike enačijo s kulturnimi razlikami, kar velikokrat vodi v 

razlikovanje ter spopade med sosednjimi državami ali celo med skupinami znotraj ene države. 

Zagotovo pa lahko trdimo, da ne obstaja »bolj neposredna, dolgotrajna, poglobljena ter 

prijetna pot učenja o določeni kulturi kot je učenje njenega jezika« (Anholt 2003, 144).  

 

Če povzamemo, so ključni elementi strategije upravljanja tržne znamke države konsistentnost, 

integracija, koordinacija in združevanje vseh ločenih aktivnosti države pod skupno strategijo 

upravljanja tržne znamke države. Znamke, ki so nenehno podvržene spremembam in v svet 

pošiljajo raznolika sporočila ne morejo razviti močnih, unikatnih in kredibilnih temeljev, ki bi 

služili kot osnova za ločevanje in razlikovanje države od drugih držav. 

 

3.4 Izzivi in omejitve tržne znamke države 

 

Kot koncept, ki se je šele dobro začel razvijati ima tržna znamka države še kar nekaj omejitev 

in izzivov s katerimi se bo potrebno soočiti. Fan (2006, 10–11) ter Mugobo in Ukpere (2011, 

8250) kot največji izziv oz. kritiko tržne znamke države izpostavljajo heterogenost in 

kompleksnost države kot celote in s tem povezan problem, kako ustvariti uspešno enovito 

tržno znamko. Poleg tega so tudi njeni ključni deležniki tako različni, da je težko učinkovito 

uporabljati enako podobo države. Kljub temu, da svet postaja vse bolj globaliziran ter da 

prihaja do postopnega poenotenja vrednot, ostaja vprašanje ali je možno ustvariti tržno 

znamko države, ki bo uporabna za vse ciljne javnosti in ob vsaki priložnosti. Tržna znamka 

države je lahko pri določeni ciljni javnosti uspešna, pri drugi pa ne ali kot pravi Fan (2006, 

11) »/k/ampanja promoviranja visoko usposobljene in inovativne delovne sile ne bo 

privabljala potencialnih turistov«. Zato se postavlja vprašanje ali lahko država s svojo 
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znamko, tako v Evropi kot Afriki uspešno promovira tako različna področja, kot so turizem, 

kultura, nacionalni proizvodi, šport in politika? Odgovor na to je jasen, saj je tržna znamka 

države sestavljena iz več podznamk. Bistvo korporativne znamke države pa je usklajevanje in 

povezovanje vseh podznamk in dimenzij ter integrirana promocija države, ki ves čas 

komunicira enotno sporočilo, ne glede na to katero dimenzijo strategije upravljanja tržne 

znamke države promovira. 

 

Naslednjo omejitev predstavljajo (negativne) asociacije, ki jih posameznik morda ima o 

določeni državi in so navadno močno zakoreninjenje in odporne na spremembe. Ti stereotipi, 

klišeji in ekstremne poenostavitve realnosti se lahko ustvarijo na podlagi osebne izkušnje, 

informacij iz medijev ali izdelka iz določene države (Fan 2006, 12). Pri tem je pomembno 

izpostaviti, da je težko prepričati ljudi v drugih delih sveta, da spremenijo že obstoječo 

predstavo o določeni državi, še posebej, če ji ne namenjajo posebne pozornosti. »Večina od 

nas je preveč zaposlena sama s seboj in s svojo državo, da bi namenila več časa oblikovanju 

celovitega in uravnoteženega, na informacijah temelječega mnenja o skoraj 200 drugih 

državah« (Anholt 2007, 1). 

 

Kritiko je podal tudi sam 'oče' in nekoč največji zagovornik znamčenja države in tržne 

znamke države Simon Anholt, ko je zapisal celo, da znamčenje države ne obstaja oz. da gre za 

napačno poimenovanje tega procesa. Ker ljudje znamčenje večkrat enačijo kar z 

oglaševanjem ali propagando ter ga povezujejo z lažmi, je ta termin dobil zelo negativen 

prizvok, s tem pa se je med splošno javnostjo pojavila tudi velika mera skepticizma in 

nezaupanja do koncepta znamčenja države. Zato ga je Anholt prenovil ter ga na novo 

poimenoval konkurenčna identiteta9. Nov koncept predstavlja sintezo upravljanja tržne 

znamke države z javno diplomacijo, trgovino, investicijami, turizmom in promocijo izvoza 

oz. gre za model spodbujanja nacionalne konkurenčnosti, ki temelji bolj na politiki in 

gospodarski konkurenčnosti države, kot na tržnih vidikih (Anholt 2007, 3–4; Fan 2008). V 

osnovi gre za zelo podoben koncept z drugačnim imenom, kar naj bi pri javnosti zbudilo več 

zaupanja in naklonjenosti. Iz istega razloga kot Anholt tudi Fan (2008) namesto o znamčenju 

države govori o upravljanju imidža države. Hkrati se s tem želi izogniti diskusijam ali je 

državo možno znamčiti ali ne. 

 
                                                 
9 ang. competitive identity 
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Avtorji (Fan 2006; Petek in Konečnik Ruzzier 2008, 51; Mugobo in Ukpere 2011, 8250–5) 

izpostavljajo še nekatere druge omejitve in pomanjkljivosti: 

- težko upravljanje, ker imajo oblikovalci pomanjkanje nadzora nad različnimi področji, 

ki jih tržna znamka države vključuje, 

- pomanjkanje skupnih ciljev oz. vprašanje čemu je tržna znamka države sploh 

namenjena, 

- vprašanje merjenja učinkovitosti tržne znamke države, 

- pomanjkanje teoretičnega okvira in literature, ki bi usmerjala tako teoretike kot tudi 

praktike, 

- pomanjkanje fleksibilnosti in počasno prilagajanje spremembam v realnemu stanju 

države, 

- pomanjkanje rezultatov glede na visoke stroške in dolgotrajnost procesa znamčenja 

države, 

- pomanjkanje podpore s strani vlade, 

- (pre)majhen proračun. 
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4 JAVNA DIPLOMACIJA 

 

4.1 Opredelitev javne diplomacije 

 

Če želimo razumeti javno diplomacijo, moramo najprej opredeliti kaj je diplomacija. 

Vukadinović (1995, 107–10), Benko (1997, 255–8) ter Bohte in Sancini (2006, 25–30) 

opozarjajo na številčnost definicij diplomacije. Preproste definicije diplomacijo opredeljujejo 

kot dejavnost diplomatov, sistem mednarodnega komuniciranja ali pa jo enačijo z 

mednarodnimi odnosi ali veščino pogajanj. Definiramo jo lahko tudi kot sinonim za zunanjo 

politiko, eno izmed sredstev izvajanja zunanje politike, instrument za vzpostavitev 

miroljubnih stikov med vladami, vodenje mednarodnih zadev s pogajanji ali vplivanje na 

subjekte v mednarodni skupnosti. Stroga definicija pravi, da je diplomacija »uradn/a/ 

dejavnost šefov držav, vlad in uradnih organov v mednarodnih odnosih, ki uresničujejo cilje 

in potrebe zunanje politike, to pa s pogajanji, pisnimi in ustnimi komunikacijami in drugimi 

miroljubnimi sredstvi« (Diplomatičeskij slovar v Benko 1997, 255). Za nas relevantno 

pojmovanje diplomacije je, da je diplomacija eno izmed sredstev zunanje politike ter ena 

izmed oblik komuniciranja med državami, s katerim državni aparat ter različni posamezniki in 

družbene skupine uresničujejo zunanjepolitične cilje (Benko 1997, 256). Diplomacija je torej 

implementacija zunanjepolitičnih ciljev posamezne države brez uporabe sile. 

 

Znotraj tega lahko nadalje opredelimo koncept javne diplomacije. Čeprav večine ljudi 

diplomacija ne zanima, pa je zanimanje vsaj malo prebudil razvoj javne diplomacije, ki je 

diplomacijo približal posamezniku, saj javna diplomacija služi za vpogled v državo na eni 

strani ter predstavlja okno v svet na drugi. Javna diplomacija je pogoj za demokratični nadzor 

nad izvajanjem zunanje politike in državljanom omogoča vpogled v diplomatsko dejavnost 

(Plavšak Krajnc 2004, 643–4). Kot pravi Christopher Ross (v Leonard in drugi 2002, 1) je 

javna diplomacija javni obraz tradicionalne diplomacije.  

 

Kljub vse večji popularnosti javne diplomacije je za ta koncept še vedno značilno 

pomanjkanje univerzalno sprejete definicije in opredelitve (Szondi 2008, 3). Javna 

diplomacija se od klasične diplomacije razlikuje predvsem po tem, da se ne osredotoča le na 

vlade, temveč so primarne ciljne skupine vplivanja predvsem nevladni akterji, kot so 
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posamezniki in organizacije (Public Diplomacy Alumni Association). Medtem ko 

tradicionalna diplomacija temelji na odnosu domača vlada–tuja vlada oz. diplomat–diplomat, 

se je javna diplomacija premaknila na odnos domača vlada–tuja javnost ali celo domača 

javnost–tuja javnost. Javna diplomacija se osredotoča na komunikacijo s tujimi javnostmi ter 

poskuša s tem posledično vplivati na odločitve tuje vlade (Signitzer 2008, 205). To je še 

toliko bolj pomembno v času, ko ima javnost s svojimi stališči vedno več vpliva na 

oblikovalce politik in s tem tudi na oblikovanje zunanje politike. Tudi Signitzer in Coombs 

(1992, 138) definirata javno diplomacijo kot obliko komuniciranja, s katerim vlada, 

posamezniki in/ali organizacije posredno ali neposredno vplivajo na stališča in mnenje 

javnosti, ki so pomembna za oblikovanje zunanjepolitičnih odločitev tuje vlade. Ta definicija 

je pomembna, ker vključuje tudi nevladne akterje in izpostavlja medsebojno povezanost in 

odvisnost vseh akterjev. Po njuni definiciji je javna diplomacija »komuniciranje s tujimi 

javnostmi, z namenom vplivanja na njihovo razumevanje naroda, njegove tradicije, vrednot, 

ureditve in kulture, kot tudi zunanjepolitičnih ciljev in politik« (Signitzer in Coombs 1992, 

138). Tudi Tuch (v Melissen 2005, 8) javno diplomacijo definira kot »proces komuniciranja 

vlade s tujimi javnostmi, da bi dosegli razumevanje idej in idealov naroda, njegovih institucij 

in kulture ter nacionalnih ciljev in politik«. Podobno Malone (v Szondi 2008, 7) javno 

diplomacijo opredeljuje kot »direktno komunikacijo s tujimi javnostmi, z namenom vplivati 

na njihovo mišljenje in mišljenje njihove vlade«. Gilboa (2008, 58) izpostavlja še, da je javna 

diplomacija v osnovi razpeta med tri bistvene komponente: vlado, medije in javno mnenje, saj 

vladni in nevladni akterji za komunikacijo s tujimi javnostmi večinoma uporabljajo medije in 

druge kanale komunikacije. 

 

V širšem pomenu je javna diplomacija vplivanje na mnenje tujih javnosti s ciljem povečati 

prepoznavnost države ter ustvariti pozitivno percepcijo o državi s strani posameznikov in 

organizacij v tujini. Pri tem je pomembno, da javna diplomacija temelji na realni zunanji 

politiki države, ravno tako kot mora tržna znamka države temeljiti na realni identiteti države 

(Melissen 2006). Glavni cilj javne diplomacija je postalo ustvarjanje okolja in okoliščin, ki 

državi pri tujih javnostih in posledično pri tujih vladah omogočajo promocijo 

zunanjepolitičnih ciljev in nacionalnih interesov (Szondi 2008, 7). 

 

Za potrebe tega dela bomo javno diplomacijo opredelili kot »obliko prepričevalnega 

komuniciranja s tujimi javnostmi v kontekstu uresničevanja zunanjepolitičnih ciljev. V osnovi 
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gre za prepričevalno komunikacijo, s katero skušajo akterji z informiranjem in 

prepričevanjem vplivati na stališča in mnenja javnosti v tujini oz. v tujih državah, da bi 

ustvarili ustrezen pritisk na politične odločevalce in s tem vplivati na odločitve in dejavnosti 

njihovih vlad skladno s svojimi cilji in interesi« (Gruban v Plavšak Krajnc 2004, 645). Gre 

torej za poskus vplivanja vladnih in nevladnih akterjev na mnenje tujih javnosti in tujih vlad 

in s tem širiti interese države in spodbujati doseganje začrtanih zunanjepolitičnih ciljev 

države. 

 

4.2 Tradicionalna diplomacija vs. javna diplomacija 

 

Kot pravi Plavšak Krajnčeva (2004, 653) se na eni strani ohranja tradicionalna vloga 

diplomacije, ki izhaja iz Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih (Viena Convention on 

Diplomatic Relations, 1961)10, na drugi strani pa nastajajo tudi vedno nove funkcije, ki so 

posledica spreminjanja načina delovanja države. 

 

Tradicionalne naloge diplomacije je najceloviteje opredelila Dunajska konvencija o 

diplomatskih odnosih (3. člen), na kateri temeljijo in iz nje izhajajo tudi vse naloge in funkcije 

današnje javne diplomacije. Med tradicionalne naloge štejemo: 1. zastopanje (predstavljanje 

domovine in zastopanje svoje države v državi gostiteljici), 2. varstvo (varovanje interesov in 

koristi lastne države ter njenih državljanov v državi gostiteljici), 3. obveščanje (zbiranje, 

razvrščanje, preučevanje in analiziranje relevantnih informacij ter njihovo posredovanje vladi 

in ministrstvom), 4. promocija (promocija države in pospeševanje prijateljskih odnosov s 

spodbujanjem gospodarskega, kulturnega in znanstvenega sodelovanja ter promocija interesov 

lastne države v tujini), 5. pogajanja. Pogajanja so največkrat v ospredju, ko govorimo o 

diplomaciji in skupaj s predstavljanjem predstavljajo temelj diplomacije. Ne gre le za prvo 

fazo sklepanja pogodb, temveč predstavlja vse pogovore, ki jih ima diplomatski predstavnik z 

državo gostiteljico (Vukadinović 1995, 168–75; Bohte in Sancini 2006, 89–102). 

 

Čeprav časovno težko opredelimo zaton klasične diplomacije in začetek vzpona javne 

diplomacije, je to mejo najbolj smotrno zarisati s koncem prve svetovne vojne, saj je takrat 

                                                 
10 Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih (DKDO) je bila sprejeta 18. 4. 1961 na Konferenci Združenih 
narodov o diplomatskih odnosih in imunitetah. V veljavo je stopila 24. 4. 1964. 
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prišlo do velikih sprememb v mednarodnih odnosih (Morgenthau 1995, 667; Vukadinović 

1995, 111; Benko 1997, 260). 11 S spreminjanjem delovanja države v mednarodnih odnosih pa 

so se pojavile tudi spremembe v delovanju diplomacije. Če je želela biti diplomacija uspešna, 

ni mogla biti več izolirana dejavnost visokih državnih predstavnikov, temveč je morala začeti 

delovati skladno z drugimi vidiki zunanjepolitične dejavnosti (Plavšak Krajnc 2004, 654), 

posledično pa so se razvile tudi nove funkcije. Leonard in drugi (2002, 9–10) opredeljujejo 

štiri funkcije in potencialne koristi javne diplomacije, ki temeljijo na bolj tržnem načinu 

delovanja držav: 

- povečanje prepoznavnosti države s strani tujih javnosti (spodbujanje posameznikov k 

razmišljanju o državi, posodabljanje imidža države, spreminjanje slabega mnenja), 

- ustvarjanje pozitivne percepcije in večje naklonjenosti do stališč države s strani tujih 

javnosti, 

- povečanje želje po sodelovanju z državo s strani tujih javnosti (krepitev vezi na 

področju izobraževanja, znanosti, turizma; spodbude za nakup izdelkov), 

- vplivanje na dejanja tujih javnosti (povečanje neposrednih tujih investicij, podpiranje 

stališč in politike države s strani tujih javnosti in politike). 

 

Tabela 4.1: Primerjava tradicionalne diplomacije in javne diplomacije 

 TRADICIONALNA 

DIPLOMACIJA 
JAVNA DIPLOMACIJA 

POGOJI konflikt, napetosti med državami mir 

CILJ 

doseči politične spremembe v ciljni 

državi 

politični in ekonomski interesi, 

bolj usmerjeno k ustvarjanju 

pozitive podobe o državi 

STRATEGIJA prepričevanje graditev in ohranjanje odnosov 

SMER 

KOMUNIKACIJE 

enosmerna komunikacija–monolog  dvosmerna komunikacija–dialog  

SPOROČILA 
ideologija 

interesi 

ideje 

vrednote 

                                                 
11 Spremembe v mednarodni skupnosti, ki so vodile k razvoju javne diplomacije: 1. nastanek prve socialistične 
države 2. nastanek prve mednarodne organizacije s splošnimi cilji 3. začetek razpada kolonialnega sistema 4. 
povečanje števila članic v mednarodnih odnosih ter s tem tudi obsega diplomatske dejavnosti 5. spremenjen 
fokus delovanja diplomacije, saj se je poleg političnih vprašanj začela ukvarjati še s kulturnimi in gospodarskimi 
6. razvoj komunikacij in komunikacijska revolucija 7. demokratizacija mednarodnih odnosov (Morgenthau 
1995, 667–73; Vukadinović 1995, 111–20; Benko 1997, 260) 
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informiranje sodelovanje 

KANALI tradicionalni množični mediji tudi novi množični mediji 

Vir: Szondi (2008, 11). 
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5 JAVNA DIPLOMACIJA IN TRŽNA ZNAMKA DRŽAVE 

 

5.1 Javna diplomacija in znamčenje države 

 
Če izhajamo iz Anholtovega pentagonalnega modela strategije upravljanja tržne znamke je 

dimenzija graditve tržne znamke države preko javne diplomacije od vseh dimenzij najmanj 

raziskana, na kar opozarjata tudi Anholt (2002, 230–1) in Gilboa (2008, 67–8). Ker teoretiki 

temu področju zaenkrat niso posvetili zadostne pozornosti, je bilo eno izmed glavnih vprašanj 

raziskovanja kakšen je pravzaprav odnos med konceptoma tržne znamke države in javne 

diplomacije.  

 
Odnos med obema disciplinama, tržno znamko države in javno diplomacijo je še vedno 

podvrženo številnim razpravam in različni avtorji različno definirajo razmerje med tema 

dvema konceptoma. Najtemeljiteje se je s tem področjem ukvarjal Szondi (2008), ki je v 

svojem delu predstavil pet potencialnih pogledov na odnos javna diplomacija–tržna znamka 

države. Prva možnost je, da sta koncepta popolnoma nepovezana, druga da gre za sinonima za 

enako zadevo, ostale tri možnosti pa opredeljujejo različne stopnje povezanosti in integracije 

med konceptoma. Multiple interpretacije potencialnega odnosa med znamčenjem države in 

javno diplomacijo so posledica nejasnih in različnih definicij teh dveh konceptov ter rivalstva 

med predstavniki mednarodnih odnosov na eni strani ter strokovnjakov za marketing na drugi 

strani. Interpretacija je torej odvisna od definiranja obeh pojmov s strani različnih 

raziskovalcev in praktikov ter tudi od same implementacije obeh konceptov v posamezni 

državi. 

Slika 5.1: Možna razmerja med javno diplomacijo in znamčenjem države 
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Vir: Szondi (2008, 14–5). 

 

Vsak izmed petih potencialnih odnosov ima svoje prednosti in slabosti ter svoje zagovornike 

in kritike. Na kratko bom predstavila vseh pet možnih pogledov po Szondiju (2008), čeprav 

bom v svojem delu izhajala iz možnosti številka dve, tj. da je javna diplomacija le del 

znamčenja države, kar podpira tudi večina avtorjev (Kotler in Gertner 2002; Anholt 2003; 

de Vicente 2004; Melissen 2005; Simonin 2008). 

 

1. javna diplomacija in znamčenje države sta dve različni sferi 

Ta pogled opredeljuje javno diplomacijo in znamčenje države kot dva popolnoma ločena 

koncepta, ki imata različne cilje, strategije, orodja in akterje. S koncem hladne vojne se je 

javna diplomacija soočala s krizo identitete, znamčenje države pa se je šele začelo razvijati, 

zato je bilo zelo malo oz. nič sodelovanja med disciplinama. Sicer so obstajale države, ki so se 

ukvarjale tako z javno diplomacijo kot z znamčenjem države, vendar brez kakršne koli 

koordinacije med tema dvema konceptoma. Nadalje Szondi (2008, 16) izpostavlja še eno 

veliko razliko. Medtem ko je osnovna ideja procesa znamčenja države izpostaviti 

karakteristike države, ki kažejo na njeno individualnost, unikatnost in razločevalnost, so pri 

javni diplomaciji v ospredju elementi, ki združujejo in izpostavljajo kulturno bližino med 

posameznimi državami. 

 

2. javna diplomacija je del znamčenja države 

Kot sem že izpostavila največ avtorjev podpira pogled, da je javna diplomacija integriran del 

procesa znamčenja države. Lewis (v Szondi 2008, 19) pravi, da je »javna diplomacija tehnika 

znamčenja s strani politikov«. S tem vidikom se bom natančneje ukvarjala v naslednjem 

poglavju. 
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3. znamčenje države je del javne diplomacije 

Gre za pogled na odnos znamčenje države–javna diplomacija, znotraj katerega je znamčenje 

države definirano kot instrument javne diplomacije, s katerim lahko države nagovarjajo tuje 

javnosti. Med teoretiki ta vidik nima širokega kroga podpore. Eden izmed glavnih razlogov za 

to je dejstvo, da skoraj vse države izvajajo aktivnosti javne diplomacije, vsaj v omejenem 

obsegu, medtem ko ne drži, da vse države načrtno in strateško upravljajo s tržno znamko 

države. Poleg tega imajo vlade vpliv javne diplomacije večinoma pod nadzorom, znamčenje 

države pa je v veliki meri podvrženo medijem, stereotipom in izkušnjam posameznikov. 

Nadalje so kot kritike tega pogleda izpostavljeni naslednji pomisleki(Szondi 2008, 25–6): 

- Vladno osebje bi lahko znamčenje države razumelo le kot propagando. 

- Znamčenje države je dolgotrajen proces, za katerega je lahko potrebnih tudi več 

desetletij. Obstaja bojazen, da bi prišlo do pomanjkanja kontinuitete, predvsem ob 

menjavi vlad. 

- Znamčenje države bi bilo v tem primeru preveč spolitizirano in bi bilo podvrženo 

domačim političnim sporom in nesoglasjem med političnimi strankami. 

 

4. javna diplomacija in znamčenje države sta v osnovi dve različni disciplini, ki pa se v 

določenih vidikih prekrivata 

Naslednji vidik definira določene skupne točke javne diplomacije in znamčenja države, kot so 

kultura, identiteta in vrednote, vendar hkrati izpostavlja, da sta koncepta v osnovi zelo 

različna. Lahko pa oba koncepta uvrstimo pod disciplino mednarodnih odnosov z javnostmi z 

glavnim ciljem graditve in upravljanja dobrih odnosov med državami (Szondi 2008, 28). 

Melissen (2005, 22–3) trdi, da gre za sorodna koncepta, ki pa dosegata svoje cilje z različnimi 

pristopi. En vidik tega je, da gre pri znamčenju države za veliko bolj celosten pristop h 

graditvi pozitivne podobe v očeh tujih javnosti kot pri javni diplomaciji in zato potrebuje tudi 

več napora in koordinacije. Kljub vsemu ju ne smemo obravnavati kot dva popolnoma 

različna in ločena koncepta, saj se ne glede na vse razlike v določenih vidikih prekrivata in 

dopolnjujeta. 

 

5. javna diplomacija in znamčenje države sta popolnoma enaka koncepta 

Zadnji vidik potencialnega odnosa med javno diplomacijo in znamčenjem države je enačenje 

obeh konceptov. Znamčenje države nekateri vidijo kot koncept enak tradicionalni diplomaciji, 
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torej ko predhodnika javne diplomacije, drugi pa kot produkt evolucije javne diplomacije oz. 

postmoderni vidik javne diplomacije, izhajajoč iz propagande. Gre za vidik, ki je med 

teoretiki najmanj priljubljen, saj ne le da prinaša najmanj koristi za državo, temveč je tudi 

najslabše teoretično podkovan, saj ignorira pomembne razlike med konceptoma, zaradi česar 

ne enega ne drugega koncepta ne moremo uporabljati učinkovito in izkoristiti vseh njunih 

potencialov (Szondi 2008). 

 

Tabela 5.1: Primerjava javne diplomacije in znamčenja države 

 JAVNA DIPLOMACIJA ZNAMČENJE DRŽAVE 

CILJ 
promocija političnih interesov promocija političnih, ekonomskih, 

kulturnih,… interesov 

KONTEKST 

politično opredeljeno, prioritete in 

cilji se spreminja z menjavo vlade 

manj politike, splošen dogovor 

različnih vladnih in nevladnih 

akterjev 

CILJNE 

JAVNOSTI 

tuje javnosti domača in tuje javnosti (ker so 

državljani ambasadorji tržne 

znamke države) 

zainteresirane javnosti, aktivni celotna javnost, tudi pasivni 

specifično, ključni geopolitični 

partnerji 

bolj univerzalno, lahko prenesemo 

strategijo na več držav 

VLOGA VLADE 

vlada ima veliko vlogo in nadzor; 

pobudnik in pošiljatelj sporočila  

manj ali v nekaterih primerih celo 

nič vladnega nadzora, predvsem 

zaradi strahu pred propagando 

AKTERJI 

vladni in nevladni akterji (vlada, 

vladne službe, ambasade, 

ministrstva, inštituti, NVO,...) 

več nevladnih akterjev (poleg 

akterjev javne diplomacije še 

turistične organizacije, agencije za 

promocijo investicij in izvoza, 

gospodarske zbornice, 

multinacionalne organizacije, 

trgovinske zbornice,…) 

STRATEGIJA 
temelji na diplomaciji, katere cilj 

je ustvarjanje in ohranjanje dobrih 

upravljanje imidža in ugleda; 

projekcija identitete in ustvarjanje 
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odnosov in implementacija 

zunanjepolitičnih ciljev države 

pozitivnega imidža države v tujini 

decentraliziran pristop: različne 

strategije in aktivnosti, odvisno od 

države, prirejeno za posamezno 

državo 

centraliziran pristop: izhajajoč iz 

bistva znamke, ena univerzalna 

strategija za vse ('one-size-fits all'), 

usmerjeno h globalnemu občinstvu 

osredotoča se na elemente, ki 

povezujejo države, ki ustvarjajo 

bližino 

osredotočeno na vidike, ki 

razločujejo, izpostavljajo unikatnost 

in individualnost 

TAKTIKA 

razstave, filmi, festivali, programi 

izmenjave, jezikovni tečaji, 

organizacija raznovrstnih 

dogodkov, objava člankov 

politikov v tujih medijih, expo, 

promocija države na večjih 

prireditvah v tujini 

logotip in slogan, reklamiranje 

države na večjih mednarodnih TV 

kanalih, objave v revijah, brošure, 

spletni portali, investicijske in 

gospodarske konference 

FINANCIRANJE javna sredstva javno–zasebno partnerstvo 

ČASOVNI 

OKVIR 

kratko-, srednje- in dolgoročno večinoma dolgoročno 

Vir: Melissen (2005 in 2006); Szondi (2008). 

 

Države in njihove vlade lahko v okviru svojih finančnih zmogljivosti in specifičnih 

značilnosti posamezne države izberejo vidik, ki je najprimernejši za posamezno državo, saj 

ima vsak izmed modelov svoje prednosti in pomanjkljivosti. Zaenkrat se je kot najuspešnejši 

model izkazal model številka dve, vendar je zaradi dinamike obeh konceptov težko 

napovedati kateri koncept je dejansko najboljši in se bo kot tak izkazal tudi v prihodnosti. 

Sama bom izhajala iz predpostavke, da je javna diplomacija del znamčenja države, čemur se 

bom natančneje posvetila v naslednjem poglavju. 

 

5.1.1 Javna diplomacija kot dimenzija strategije upravljanja tržne znamke države 

 

Znamčenje države je v osnovi namenjeno dvema ciljema. Prvič je tesno povezano z 

znamčenjem destinacije in je usmerjeno predvsem na komercialni vidik znamke, kot je 
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spodbujanje turizma, izvoza in neposrednih investicij. Drugi vidik pa se bolj osredotoča na 

politiko oz. javno diplomacijo ter spreminjanje negativnih asociacij z državo v svetu (Fan 

2008). Ustvarjanje močne tržne znamke države nima pozitivnih učinkov le na nacionalno 

ekonomijo, temveč ima večinoma tudi politične in strateške posledice (van Ham 2001, 4). V 

tem delu naloge sem bom osredotočila na odnos med tržno znamko države in javno 

diplomacijo in sicer bom natančneje pogledala javno diplomacijo kot eno izmed dimenzij 

strategije upravljanja tržne znamke države oz. eno izmed podznamk korporativne tržne 

znamke države. 

 

»Uporaba konceptov tržnih znamk in trženja na področju zunanje politike je 

nov pogled, ki kaže na širitev discipline in komercializacijo zunanje politike in javne 

diplomacije« (Szondi 2008, 19). Koncepta javne diplomacije in znamčenja države se tesno 

prepletata in strokovnjaki za znamčenje držav v veliki meri postajajo tudi strokovnjaki za 

zunanje zadeve države, saj jih vlade pogosto najemajo za oblikovanje dolgoročnih strategij 

graditve tržne znamke države. Tako je Simon Anholt sodeloval pri oblikovanju tržnih znamk 

Hrvaške in Latvije, znane marketinške agencije pa so za pomoč pri graditvi tržne znamke 

najele tudi Estonija, Poljska in Bolgarija. Na drugi strani pa svetovalci za zunanjo politiko in 

oblikovalci zunanje politike spoznavajo, da je tudi javna diplomacija podvržena znamčenju 

(Szondi 2008). Zato bodo morali tudi diplomati in oblikovalci politik prilagoditi svoje delo, 

predvsem bodo morali več časa nameniti vprašanju kako državo predstaviti kot uspešno tržno 

znamko in iskanju njene tržne niše, upoštevati bodo morali tržno naravo države ter se 

posvetiti tudi upravljanju premoženja tržne znamke države (van Ham 2001, 6). 

 

Fan (2008, 157) je javno diplomacijo opredelil kot sestavni del znamčenja države, ki se 

osredotoča na politično znamko države, medtem ko korporativna tržna znamka države skrbi 

za (pre)oblikovanje javnega mnenja o državi kot celoti. Uspešna kampanja znamčenja države 

ustvarja ugodnejše razmere tudi za politično znamko, saj preko vplivanja na stališča tujih 

javnosti krepi mehko moč države. Tudi Szondi (2008, 19–22) je kot enega izmed možnih 

odnosov javna diplomacija–znamčenje države opredelil, da javna diplomacija predstavlja 

popolnoma integriran del znamčenja države. Tudi če izhajamo iz Anholtovega 

pentagonalnega modela je jasno, da je javna diplomacija le eden izmed vidikov komuniciranja 

tržne znamke države, in sicer zunanjepolitični vidik. Medtem ko znamčenje države poskuša 
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predstaviti državo kot celoto, je javna diplomacija osredotočena na predstavljanje politik 

tujim javnostim (Anholt 2003). 

 

Avtorji (Anholt 2003; Fan 2008; Szondi 2008) podpirajo ta vidik, saj naj bi glede na 

dosedanje izkušnje državi prinašal največ koristi, med katerimi izpostavljajo: 

- več strateškega načrtovanja in koordinacije, 

- integrirana komunikacija usmerjena k tujim javnostim, 

- izboljšanje komunikacijskih sposobnosti diplomatov, kar se je že večkrat izkazalo za 

njihovo šibko točko, 

- izboljšana konkurenčnost države na svetovnem trgu, 

- vizualizacija javne diplomacije, 

- spodbujanje kreativnosti in inovativnosti v zunanji politiki, 

- glede na to, da je znamčenje države usmerjeno k širšemu krogu ciljnih javnosti lahko 

na ta način tudi javna diplomacija doseže večje število ljudi, 

- strokovnjaki za znamčenje so usmerjeni k čim učinkovitejši porabi sredstev in čim 

hitrejšemu doseganju rezultatov, kar vodi k hitrejšemu sprejemanju odločitev in bolj 

oprijemljivim rezultatom. Hkrati pa z raziskavami o doseženih rezultatih predstavljajo 

tudi možnost, da javna diplomacija vidi odzive na njihovo delo. 

 

Na drugi strani pa ima  tudi ta vidik svoje negativne posledice, ki izhajajo predvsem iz kritike 

samega koncepta znamčenja države in znamčenja na splošno, saj imajo besede kot so 

znamčenje, znamka in marketing še vedno negativno konotacijo in pri ljudeh zbujajo 

nezaupanje, saj jih prepogosto povezujejo s propagando. Javna diplomacija ima veliko bolj 

pozitivno konotacijo, hkrati pa za državljane predstavlja tudi veliko bolj verodostojno orodje 

kot je znamčenje (Anholt 2007; Szondi 2008, 30). 

 

Izkušnje so pokazale, da bi morali predvsem majhni narodi izhajati iz tega pristopa, saj je 

zaradi pomanjkanja osebja, predvsem pa financ, javna diplomacija majhnih držav navadno 

omejena do določene mere. S kreativnim pristopom k upravljanju tržne znamke države pa 

lahko sporočila dosežejo veliko širšo množico kot bi jo lahko javna diplomacija dosegla sama 

(Szondi 2008, 22). Iz tega lahko sklepamo, da bi tudi Slovenija lahko profitirala z uporabo 

tega pristopa ali kot je rekel Türk (v Plavšak 2004) »/v/ tem kontekstu je za Slovenijo in njeno 

diplomacijo pomembno, da ti trendi omogočajo uravnoteženje zmogljivosti in zmožnosti 
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malih držav, ki lahko omejitve v svoji fizični moči nadoknadijo s svojo t. i. komunikativno 

močjo–tj. s sposobnostjo kompetentnega in prepričljivega komuniciranja v mednarodnih in 

diplomatskih odnosih /…/«. 

 

5.2 Graditev tržne znamke države preko javne diplomacije 

 

Čeprav države v največji meri gradijo tržno znamko države preko turistične tržne znamke, saj 

ima večina držav tam največji potencial ter doseže najširši krog ljudi bi bilo potrebno 

razmisliti tudi o drugih strategijah. Glede na to, da vse države pri trženju preko turizma 

promovirajo podobne prednosti, kot so edinstvena kultura, neokrnjena narava, prijazni ljudje 

in odlične storitve ter da kljub vsemu vloženemu trudu le 10 držav še vedno obvladuje kar 

50 % tržni delež vseh mednarodnih turistov je vsekakor čas, da države razmislijo o bolj 

komplementarnem znamčenju, upoštevajoč vse njene raznolike podznamke (Simonin 2008, 

24). Javna diplomacija zaradi svojega širokega spektra aktivnosti, ki so tesno povezane z 

vsemi drugimi podznamkami predstavlja velik potencial ter lahko v veliki meri pripomore k 

pozitivnemu vrednotenju drugih krovnih znamk države ter lahko s spodbujanjem splošne 

pozitivne percepcije o državi ter z graditvijo dolgotrajnih odnosov doprinese tudi k uspešnosti 

korporativne znamke države.                                                                                                              

 

Bistvo javne diplomacije je graditev odnosov preko razumevanja potreb drugih držav, kultur 

in ljudi, komuniciranja stališč države glede določenih tem in izboljšanja napačnega 

razumevanja države pri tujih javnostih (Leonard in drugi 2002, 8). Da bi država to dosegla 

javna diplomacija v resnici že od nekdaj uporablja strategije znamčenja ter marketinška 

orodja, koncepte, principe in pristope, le opredeljeni niso bile kot marketinški 

(Simonin 2008, 33).  

 

Graditev tržne znamke države preko javne diplomacije obsega širok spekter dejavnosti, ki se 

nanašajo na zelo različna področja. Med te aktivnosti uvrščamo razstave, filme, festivale, 

programe izmenjave, jezikovne tečaje, organizacijo raznovrstnih dogodkov, objavo člankov 

politikov v tujih medijih, expo, promocijo države na večjih prireditvah v tujini, športne 

dogodke, financiranje NVO, mednarodne projekte, kulturne centre v tujini, izdajanje 

publikacij in oddajanje programov v tujini, fundacije, politično sodelovanje z drugimi 

državami, promocijo kakovosti življenja, spodbujanje priseljevanja, vključevanje v 
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mednarodne organizacije,… (Leonard in drugi 2002; Simonin 2008; Szondi 2008). Kljub tej 

številčnosti in raznolikosti aktivnosti, javna diplomacija v osnovi promovira državo preko treh 

vidikov: politični, socio–ekonomski in kulturni vidik. Različni vidiki so različno pomembni, 

odvisno od države. V razvitih državah so večinoma v ospredju ekonomski vidiki javne 

diplomacije, države z nemiri bodo državo bolj promovirale preko političnih sporočil, medtem 

ko se večina držav Evropske unije trži preko vseh treh vidikov, političnega, socio–

ekonomskega in kulturnega (Leonard in drugi  2002, 10). Odvisno od tega preko katerega 

vidika javna diplomacija v največji meri gradi tržno znamko je tudi s katero izmed ostalih 

podznamk se najtesneje povezuje. 

 

Javna diplomacija s strateškim komuniciranjem vpliva na percepcijo države ter poskuša s tem 

ustvarjati ugodno okolje in privabljati turiste in tuje investicije ter spodbujati izvoz. 

Pomembno je, da pri tem ves čas komunicira enotno sporočilo in idejo, ki temeljita na 

predhodnih raziskavah. Dober primer takšnega komuniciranja je Velika Britanija, ki preko 

javne diplomacije ves čas promovira pet ključnih sporočil (zanesljivost in integriteta, 

kreativnost in inovativnost, britanska dediščina, svoboda govora in odprtost), katera 

vključujejo vse temeljne institucije, ki se ukvarjajo z javno diplomacijo in vsem partnerjem 

omogoča aktivno vključenost v promocijo države preko javne diplomacije (Leonard in drugi 

2002, 16–7).  

 

Javna diplomacija lahko v največji meri vpliva na imidž in ugled države, če gre za dvosmerno 

komunikacijo. Bistveno je, da javna diplomacija posreduje mnenja javnosti oblikovalcem 

politik in na ta način pripomore k oblikovanju pozitivno sprejetih politik. Vlada bi morala te 

odzive vzeti resno in jih jemati kot kritičen odziv trga, ki lahko v veliki meri pripomore k 

oblikovanju dobrega imena države. Nadalje je bistvenega pomena, da javna diplomacija 

deluje skladno z vsemi ostalimi nosilci tržne znamke države ter da je preko 

komplementarnega upravljanja tržne znamke države vpeta v dolgoročno nacionalno strategijo 

(Anholt 2006a, 274). To je pomembno, ker vlade ne morejo nadzorovati vseh sil, ki vplivajo 

na oblikovanje tržne znamke države in njene podobe. Posledično morajo sodelovati z vsemi 

ostalimi akterji strategije upravljanja tržne znamke države.  

 

Anholt (2006a, 272) izpostavlja povezanost med tržno znamko države na področju javne 

diplomacije in korporativno tržno znamko države. Če ima država v tujini dobro podobo bodo 
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v večini podprte tudi njene politike. V tem primeru mora država preko javne diplomacije le 

jasno komunicirati svoja stališča, za kar ni potrebno veliko napora. Če pa ima država 

negativen ali šibek imidž, potem bo javna diplomacija tudi z ogromnimi marketinškimi 

sposobnostmi in visokimi izdatki težko pridobila podporo iz tujine. Nadalje je pomembno 

izpostaviti še, da kadar je tržna znamka države bolj pozitivno ovrednotena kot tržna znamka 

na področju javne diplomacije, kar je zelo pogosto, tudi nepopularna vladna politika ne 

povzroči prevelike škode dolgoročni podobi države. Razlog za to je, da je javna diplomacija 

osredotočena na tuje javnosti, in ne na diplomate. Splošna javnost nima ne znanja ne želje, da 

bi natančno preučevala delovanje druge države, zato je značilno, da imajo o posameznih 

državah izoblikovane močne, a poenostavljene poglede, zaradi česar je percepcija o določeni 

državi s strani tujih javnosti relativno stabilna. Dolgotrajno promoviranje nepriljubljenih 

politik pa vsekakor lahko škodi vrednotenju tržne znamke države kot celote in spremeni 

percepcijo (Anholt 2006a, 272–3). Na tem mestu se mi postavlja vprašanje, v kolikšni meri in 

na kakšen način torej javna diplomacija sploh lahko vpliva na ostale krovne znamke ter tudi 

na korporativno znamko. 
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6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Države so spoznale, da je graditev tržne znamke v konkurenčnem svetu, v katerem države 

tekmujejo za svoj delež prepoznavnosti na skupnem trgu, postala nuja. Čeprav na temo 

upravljanja tržne znamke države obstaja precej literature in različnih študij, se je tekom 

mojega raziskovanja pokazalo, da je večina literature usmerjene na graditev tržne znamke 

države preko turistične znamke. Razlog za to je zagotovo v tem, da ima trženje države preko 

turizma in turistične krovne znamke najdaljšo zgodovino in se je v preteklosti izkazalo tudi 

kot najbolj učinkovito in uspešno (Anholt 2003). Na drugi strani pa se v kaže pomanjkanje 

zanimanja za ostale dimenzije strategije upravljanja tržne znamke države, še posebej z vidika 

politične znamke in prispevka javne diplomacije k tej aktivnosti. 

 

Ker le redke študije preučujejo javno diplomacijo kot dimenzijo strategije upravljanja tržne 

znamke države, bom v svojem empiričnem delu izhajala iz tržne znamke države na področju 

javne diplomacije. S primerjavo držav in analizo želim odgovoriti na vprašanja, na katera v 

obstoječi literaturi nisem dobila (zadovoljivih) odgovorov. Izhajala bom iz vprašanja kakšen 

je odnos med javno diplomacijo in znamčenjem države ter kolikšen je prispevek javne 

diplomacije k procesu graditve tržne znamke države, ključni vprašanji pa sta s katerimi 

dimenzijam strategije upravljanja tržne znamke države se javna diplomacija najtesneje 

povezuje ter ali javna diplomacija državo res v največji meri promovira v povezavi s tistim 

področjem upravljanja tržne znamke države, kjer ima država največji potencial za zgraditev 

močne tržne znamke.  

 

Upoštevajoč teoretično opredelitev je bilo najbolj smiselno, da je raziskovanje temeljilo na 

primerjavi upravljanja tržne znamke države s strani različnih držav na področju javne 

diplomacije. Za analizo sem izbrala primere štirih držav: Avstralija, Velika Britanija, Švica in 

Slovenija. Medtem ko Avstralija, Velika Britanija in Švica načrtno in uspešno gradijo svojo 

tržno znamko države in se že vrsto let uvrščajo med 10 najmočnejših tržnih znamk ter služijo 

kot primeri dobrih praks, se Slovenija ves čas nahaja okrog 50. mesta, v raziskavi za leto 

2012/2013 pa je padla celo na 63. mesto (Future Brand). To je vsekakor zaskrbljujoče, saj to 

pomeni, da ima Slovenija še vedno težave z identiteto, imidžem in prepoznavnostjo ter da jo 

ključni deležniki še vedno dojemajo kot drugorazredno državo. 
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Izhajajoč iz teoretičnega izhodišča in opredelitve raziskovalnega problema želim preveriti 

teze, ki so natančneje opredeljene v nadaljevanju. 

 

Iz teoretičnega dela naloge je jasno razvidno, da so vse dimenzije strategije upravljanja tržne 

znamke države med seboj povezane ter se vzajemno krepijo in dopolnjujejo (Anholt 2006b, 

99), hkrati pa imidž ene podznamke vpliva na vrednotenje vseh ostalih krovnih znamk ter tudi 

korporativne znamke države (Kline in Berginc 2004, 968–9). Javna diplomacija gradi tržno 

znamko države preko številnih raznolikih aktivnosti (razstave, filmi, programi izmenjav, 

jezikovni tečaji, izdajanje publikacij in oddajanje programov v tujini, spodbujanje 

priseljevanja in vključevanje v mednarodne organizacije,…), ki bi jih lahko uvrstili tudi pod 

katero izmed ostalih dimenzij strategije upravljanja tržne znamke države (Leonard in drugi 

2002; Simonin 2008; Szondi 2008; Rana 2011). Promocija države navadno ne poteka le preko 

politične znamke in posredovanja političnih stališč, temveč vedno z izvajanjem raznolikih 

dejavnosti javne diplomacije in v povezavi z drugimi dimenzijami strategije upravljanja tržne 

znamke države. 

T1: Zaradi širokega spektra aktivnosti, ki jih uvrščamo pod javno diplomacijo je tržna 

znamka države na področju javne diplomacije tesno povezana z drugimi podznamkami in 

državo v veliki meri promovira preko drugih podznamk. 

S to tezo želim preveriti na kakšen način ter s katerimi dejavnostmi države sploh gradijo svojo 

tržno znamko države preko javne diplomacije, ter v kolikšni meri javna diplomacija državo 

trži preko aktivnosti, ki promovirajo tudi druge podznamke. 

 

Eden izmed ključnih korakov pri graditvi tržne znamke države je opredelitev konkurenčnih 

prednosti države, ki jih bodo tudi drugi zaznavali kot pozitivne. Na podlagi določitve 

prioritetnega področja graditve tržne znamke lahko država postopoma začne graditi pozitiven 

imidž (Mselle v Mugobo in Ukpere 2011, 8251). Zato države gradijo svojo tržno znamko na 

podlagi tiste krovne znamke, kjer ima država konkurenčno prednost, nato pa pozitiven imidž 

postopoma prenašajo na druge znamke ter na korporativno tržno znamko države. Posledično 

mora biti znamčenje države komplementarno, dolgoročno in strateško načrtovano, zato bi 

morala tudi javna diplomacija tržno znamko države graditi preko tistih aktivnostih, ki so 

povezane z najbolj perspektivno dimenzijo strategije upravljanja tržne znamke države 

(Simonin 2008).  
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T2: Tržna znamka države na področju javne diplomacije državo v največji meri promovira 

v povezavi s tisto dimenzijo strategije upravljanja tržne znamke, kjer ima država največji 

potencial za (z)graditev močne tržne znamke države. 

S pomočjo preučevanja aktivnosti preko katerih javna diplomacija gradi tržno znamko države 

in spodbuja njen pozitiven imidž želim preveriti stopnjo povezanosti med aktivnostmi javne 

diplomacije ter dimenzijo strategije upravljanja tržne znamke države, ki predstavlja najboljši 

in najučinkovitejši temelj za proces graditve močne in uspešne korporativne tržne znamke 

države.  

 

V teoretičnem delu je bilo že nakazano, da lahko predvsem mlade in majhne države, ki se 

pogosto soočajo s pomanjkanjem izkušenj in omejenimi sredstvi veliko pridobijo s kreativnim 

pristopom h graditvi tržne znamke države, kakršen je tudi koncept graditve tržne znamke 

države preko javne diplomacije (Gilmore 2002, 282; Szoni 2008, 22). Iz tega lahko 

predpostavljamo, da bi lahko tudi Slovenija, ki zaenkrat še vedno premalo vlaga v promocijo 

države in se še vedno bori z neprepoznavnostjo ter napačno podobo (Jančič 1998; Kline in 

Berginc 2003), poleg tega pa je njena znamka tudi zelo neuravnotežena, saj je veliko bolj 

uspešna na področju turizma in kulture, kot na področju zunanje politike in javne diplomacije 

(Slovenia Info 2011) veliko pridobila z intenzivnejšo graditvijo tržne znamke države preko 

javne diplomacije. Predvsem preko tistih aktivnosti javne diplomacije, ki podpirajo tudi 

promocijo drugih dimenzij. In ker ima tudi Slovenija največji potencial za graditev močne 

tržne znamke preko turistične znamke (Vlada RS 2012) bi morala tudi preko aktivnosti javne 

diplomacije promovirati turizem in turistično znamko Slovenije. 

T3a: Slovenija nima izoblikovane močne tržne znamke na področju javne diplomacije. 

T3b Še posebej je prešibka povezava tržne znamke na področju javne diplomacije s 

turistično znamko, ki predstavlja največji potencial za Slovenijo. 

Z analizo delovanja slovenske javne diplomacije želim preveriti ali Slovenija izkorišča 

potencial, ki ga javna diplomacija predstavlja v procesu vzpostavljanja pozitivnega 

vrednotenja tržne znamke Slovenije ter v kolikšni meri se aktivnosti javne diplomacije 

povezujejo s promocijo turistične znamke Slovenije. 
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7 EMPIRIČNI DEL 

 

7.1 Metodologija 

 

Za vsako izmed štirih držav bom z metodama študije primerov ter kvantitativno analizo 

vsebine preučila delovanje javne diplomacije in nato z metodo primerjalnega raziskovanja 

poskušala ugotoviti splošne trende na tem področju. V gradivu o javni diplomaciji 

preučevanih držav, pri čemer bom izhaja predvsem iz spletnih strani njihovih Ministrstev za 

zunanje zadeve in njihovih oddelkov za javno diplomacijo se bom osredotočila predvsem na 

načine povezovanja z drugimi vidiki upravljanja tržne znamke države, izhajajoč iz 

Anholtovega pentagonalnega modela. Te rezultate bom primerjala z (uradnimi) statistikami 

ter splošnimi podatki o državi ter s tem preučila prispevek javne diplomacije h graditvi tržne 

znamke države ter ali javna diplomacija državo res v največji meri promovira v povezavi s 

tisto dimenzijo upravljanja tržne znamke države, kjer ima država največji potencial za 

zgraditev močne tržne znamke.  

 

 

7.2 Analiza promocije držav preko javne diplomacije 

 

Pri analizi promocije države preko javne diplomacije sem želela ugotoviti predvsem ali se 

države sploh promovirajo preko javne diplomacije, s katerimi aktivnostmi, v kolikšni meri 

aktivnosti javne diplomacije pripomorejo k načrtnemu ustvarjanju tržne znamke države ter na 

kakšne načine se tržna znamka na področju javne diplomacije povezuje z drugimi krovnimi 

znamkami. Rezultate bom predstavila po posameznih državah, nato pa bom v poglavju 

ugotovitve sistematično predstavila rezultate ter poskušala podati odgovore na moje teze.  

 

Za lažje razumevanje in predstavo o vrednotenju preučevanih tržnih znamk držav 

predstavljam uvrstitev teh štirih držav na Future Brand lestvici tržnih znamk države za zadnja 

tri leta.  
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Tabela 7.1: Uvrstitev držav na Future Brand lestvici 2010-2012 

 Avstralija Velika Britanija Švica Slovenija 

2012 6. 11. 1. 63. 

2011 5. 13. 2. 52. 

2010 2. 9. 5. 54. 

Vir: Future Brand. 

 

Kot lahko vidimo iz tabele je Slovenija daleč za najbolj uspešnimi državami ter kar je najbolj 

zaskrbljujoče, v zadnjem letu se je njena uvrstitev poslabšala za kar 10 mest. Iz uvrstitve 

ostalih držav lahko sklepamo, da dobro opravljajo svoje delo na področju graditve tržne 

znamke države ter da jih lahko razumemo tudi kot primere dobrih praks. Zato bom v 

nadaljevanju predstavila analizo graditve tržne znamke preučevanih držav z vidika javna 

diplomacije. Vse to z namenom, da bi rezultate iz študije primerov dobrih praks lahko 

prenesli na Slovenijo. 

 

Z analizo literature o javni diplomaciji preučevanih držav sem ugotovila, da lahko delovanje 

javne diplomacije razdelim na šest področij, znotraj katerih sem tudi opredelila aktivnosti, ki 

jih uvrščam pod posamezno področje delovanja.  

- aktivnosti promocije turizma: promocija države na turističnih prireditvah v tujini, 

predstavitev naravnih znamenitosti in turističnih destinacij,… 

- aktivnosti privabljanja tujih investicij: informacije o državi, ki jo predstavljajo kot 

ugodno destinacijo za tuje investicije, davčni sistem, geografske lega, transportni 

sistem, usposobljena delovna sila,… 

- aktivnosti spodbujanja izvoza tržnih znamk: inovativnost, dogodki, ki promovirajo 

nacionalne tržne znamke, sodelovanje na večjih prireditvah v tujini, promoviranje 

podjetij,… 

- aktivnosti promocije kulture: kulturna dediščina, jezikovni tečaji, razstave, filmi, expo, 

festivali, koncerti, športne prireditve, inštituti,… 

- politične aktivnosti: sodelovanje v mednarodnih organizacijah, politično sodelovanje 

med državami, širjenje političnih prepričanj,… 

- aktivnosti promocije družbenih vidikov: ljudje, varnost, promocija kakovosti življenja, 

izobraževalnega in zdravstvenega sistema,… Aktivnosti, ki v glavah tujih javnosti 

ustvarjajo mnenje, da je določena država dobro okolje za življenje. 
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Prvih pet kategorij delovanja javne diplomacije izhaja iz Anholtovega pentagonalnega modela 

in predstavljajo temelj primerjave in analize, vendar sem morala dodati še eno kategorijo. Ker 

javna diplomacija poleg promocije turizma, kulture, privabljanja tujih investicij, spodbujanja 

izvoza in posredovanja političnih stališč vključuje tudi aktivnosti, ki se nanašajo na kakovost 

življenja v določeni državi in izpostavljajo splošne socio-ekonomske prednosti, sem dodala še 

kategorijo promocije družbenih vidikov Za vsako izmed držav sem nato kategorije glede na 

analizirano literaturo razvrstila v tabelo, in sicer na lestvici od 1 do 6, pri čemer 1 pomeni 

najtesnejšo, 6 pa najšibkejšo povezavo med javno diplomacijo in posamezno drugo dimenzijo. 

Na podlagi tega bom ugotavljala preko katerih aktivnosti javna diplomacija v največji meri 

promovira državo ter s katero izmed drugih dimenzij strategije upravljanja tržne znamke 

države se najtesneje povezuje. 

 

7.2.1 Avstralija 

 

Avstralija ima enega najbolj pozitivnih ugledov v svetu ter je aktivna tudi na področju javne 

diplomacije. Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino (Australian Government Department 

of Foreign Affair and Trade–DFAT) definira javno diplomacijo, kot eno izmed svojih 

ključnih funkcij z naslednjimi cilji: 

- ustvariti pozitiven in realen mednaroden imidž Avstralije, 

- večati prepoznavnosti in preprečevanje zavajajočega dojemanja Avstralije, 

- spodbujanje tujih investicij in trgovinske politike Avstralije, 

- promocija znanja ter spodbujanje sodelovanja na področju znanosti, izobraževanja, 

medijev, avtohtonih, športnih in kulturnih sektorjev (DFAT 2013). 

 

Že iz samih ciljev delovanja avstralske javne diplomacije je razviden širok spekter aktivnosti, 

ki jih pokriva avstralska javna diplomacija, od privabljanja tujih investicij do promoviranja 

avtohtone kulture ter spodbujanja sodelovanja na področju znanosti. Vprašanje pa je kje ima 

Avstralija največji potencial za nadaljnjo graditev svoje tržne znamke. Ko človek pomisli na 

Avstralijo, pomisli na koralni greben, koale, kenguruje, Aborigine in sydneysko opero. Tudi 

raziskave potrjujejo, da je Avstralija najbolj znana po svoji naravni in kulturni dediščini ter 

prijaznih, sposobnih in zaupanja vrednih ljudeh, medtem ko je manj poznana po inovativnosti, 

kreativnosti in tehnologiji. Prvi poizkusi graditve tržne znamke Avstralije, so podobno kot pri 

večini drugih držav, izhajale iz turistične znamke države (Australia Unlimited 2011). Iz tega 
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lahko sklepamo, da ima Avstralija največji potencial za promocijo države preko kulturne ali 

turistične znamke države ter da tudi javna diplomacija državo v največji meri promovira 

preko turističnih in kulturnih aktivnostih. Ali je to res sem ugotavljala z analizo delovanja 

javne diplomacije v Avstraliji. 

 

Avstralska vlada v sodelovanju s kulturnim sektorjem preko različnih programov promovira 

lastno kulturo. Še posebej je njihovo delovanje usmerjeno na azijsko občinstvo, kjer se v 

veliki meri predstavljajo preko glasbe in vizualne umetnosti. Avstralija vsako leto organizira 

promocijo kulture v eni državi partnerici, s čimer želijo opozoriti na kulturno dediščino in 

raznolikost Avstralije. Leta 2010 je bilo njihovo delovanje usmerjeno na Kitajsko (Imagine 

Ausralia: Year of Australian Culture in China), leto kasneje se je Avstralija promovirala v 

Koreji (Australia–Korea Year of Friendship), lani pa je organizirala največji kulturni festival 

v Indiji (DFAT 2013). Nadalje je Avstralija aktivna tudi na expu, vendar je tudi tu večinoma 

usmerjena na azijski trg, Leta 2012 se je predstavljala na expu v Koreji, kjer je imela svoj 

paviljon, vendar pa v tem primeru ni šlo le za predstavitev kulture in kulturne dediščine, 

temveč je bila organizirana vrsta dogodkov, ki je promovirala tudi druge dimenzije strategije 

upravljanja tržne znamke države. V okviru expa so turizem promovirali preko promocije 

avstralskega morskega ekoturizma, kot sta potapljanje in rekreativni ribolov ter preko 

edinstvenih turističnih naravnih znamenitosti, kot sta koralni greben ter opazovanje kitov. 

Izvoz in privabljanje investicij so promovirali preko izpostavljanja visoke stopnje 

izobraženosti delovne sile, predstavitev univerz in raziskovalnih ustanov ter kreativnih 

industrij in inovativnih znanosti. Kar se tiče izvoza je bila promocija prirejena večinoma za 

korejski trg ter je spodbujala nadaljnjo gospodarsko sodelovanje med državama.  

 

Investicijske vidike tržne znamke države avstralska javna diplomacija promovira preko 

platforme 'Invest Australia', ki na enem mestu ponuja vse informacije o Avstraliji, kot 

destinaciji za tuje investicije. Potencialni investitor lahko na tej strani najde predstavitvene 

videe, informacije o posameznih sektorjih, kateri sektorji predstavljajo največje priložnosti ter 

tudi poročila in statistične podatke o tujih investicijah v preteklosti (Australian Trade 

Commision 2013). Vsekakor odličen način preko katerega država preko javne diplomacije 

privablja tuje investicije ter poskuša vplivati na močno investicijsko tržno znamko države. 

Čeprav bi te dejavnosti lahko šteli tudi pod dejavnosti oblikovanja investicijske znamke 
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države, jo bom v tem primeru uvrstila pod javno diplomacijo, predvsem, ker je koordinirana s 

strani vlade. 

 

Preko javne diplomacije Avstralija gradi tržno znamko tudi s predstavitvijo države kot centra 

prvovrstnih izobraževalnih sistemov, kjer se izobražujejo študentje iz več kot 180 držav sveta. 

Avstralski izobraževalni sistem naj bi spodbujal kulturo inovativnosti, poleg tega so univerze 

znane po kakovosti programov in poučevanja (DFAT 2013). S programom 'Australia Awards' 

vlada trenutno namenja preko 200 milijonov avstralskih dolarjev za mednarodne štipendije in 

s tem omogoča študij 5.000 tujim študentom in raziskovalcem. S tem programom so združili 

vse prej obstoječe štipendije, s čimer želijo pripomoči k doseganju avstralskih dolgoročnih 

ciljev (Australia Awards 2013). Na ta način ustvarjajo kulturno bližino, hkrati pa s promocijo 

visoko usposobljene delovne sile privabljajo tudi tuje investicije in promovirajo inovativnost 

države ter s tem spodbujajo izvoz tržnih znamk. 

 

Nadalje se avstralska diplomacija osredotoča še na programe, ki se ukvarjajo z vprašanji 

Aboriginov, saj je problem Aboriginov v Avstraliji še vedno zelo živ in velikokrat tudi slabo 

vpliva na imidž države. Zato so različni programi, ki poskušajo pojasniti to področje več kot 

dobrodošli in koristni za pozitivno vrednotenje tržne znamke Avstralije. Eden izmed zadnjih 

takšnih projektov je bila likovna razstava, katere osrednja tema je bila predstavitev sobivanja 

med staroselci in priseljenci (DFAT 2013). Ni pa Avstralija znana le po svoji kulturi, ki izhaja 

iz zgodovine, temveč tudi po sodobni kulturi, saj so bili v Avstraliji posneti mnogi popularni 

filmi, poleg tega ima Avstralija tudi veliko zvezdnikov, kot so Kylie Minogue, Mel Gibson, 

Nicole Kidman in Russell Crowe. Je pa res, da promocijo države preko pop zvezdnikov le v 

redkih primerih uvrščamo pod aktivnosti javne diplomacije.  

 

Relativno aktivna je avstralska javna diplomacija tudi na področju t. i. športne diplomacije 

(olimpijske igre, odprto prvenstvo Avstralije), ki predstavlja velik potencial za tesno 

sodelovanje in razvoj partnerstva z različnimi državami. Lastno kulturo promovirajo tudi 

preko različnih fundacij, svetov in inštitutov. Te organizacije so osredotočene na spodbujanje 

povezanosti med ljudmi ter poskušajo vplivati na še bolj pozitivno podobo Avstralije v 

posameznih ciljnih državah. To so organizacije kot so Avstralsko–Kitajski svet, Avstralsko–

Indonezijski inštitut,  Avstralsko–Tajski inštitut in Avstralsko–Japonsko fundacija. Je pa 

večina teh organizacij usmerjenih le na sodelovanje z eno državo oz. bilateralne odnose, 
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zaradi česar so aktivnosti javne diplomacije prilagojene za vsako državo posebej. Gre torej za 

decentraliziran pristop. Na ta način preko spodbujanja gospodarskega sodelovanja, 

študentskih izmenjav in obiskov, štipendij, športa in kulture vzpostavljajo in vzdržujejo trajne 

odnose s posameznimi državami ter projicirajo pozitivno podobo Avstralije v državi 

partnerici. Ena izmed pomembnejših, bolj splošnih institucij pa je Avstralski mednarodni 

kulturni svet, katerega cilj je s strateškim pristopom preko gledališča, plesa, filma, televizije, 

arhitekture, glasbe, vizualne umetnosti in kulturne dediščine Aboriginov pri tujih javnostih 

povečati razumevanje sodobne avstralske identitete ter s tem vplivati na razumevanje njihovih 

vrednot, interesov in politike (DFAT 2013).  

 

Tabela 7.2: Povezava tržne znamke na področju javne diplomacije z drugimi dimenzijami strategije 

upravljanja tržne znamke države – Avstralija 

 
turizem 

tuje 

investicije 
izvoz kultura politika družba 

Avstralija 3 4 5 1 6 2 

 

Iz vsega zgoraj zapisanega lahko ugotovimo, da se javna diplomacija Avstralije res v veliki 

meri povezuje z ostalimi vidi strategije upravljanja tržne znamke države in državo večinoma 

promovira preko aktivnosti, ki bi jih lahko uvrščali tudi pod druge dimenzije strategije tržne 

znamke države. Edina kategorija javne diplomacije, ki ni v tolikšni meri povezana z ostalimi 

dimenzijami je politični vidik delovanja javne diplomacije. Razlog za to je tudi v tem, da 

avstralska javna diplomacija v najmanjši meri promovira lastno državo preko političnih 

aktivnosti. Nadalje lahko ugotovim, da se tržna znamka Avstralije na področju javne 

diplomacije brez dvoma v največji meri povezuje s kulturno znamko, saj je večina njihovih 

aktivnostih usmerjena v promocijo kulture in kulturne dediščine, kateri sledita kategoriji 

družbe in turizma. Redki pa so primeri v katerih se Avstralija predstavlja kot država poslovnih 

priložnosti in privlačna destinacija za tuje investicije, saj razen platforme nisem zasledila 

nobenih večjih programov ali dogodkov, ki bi privabljali investicije oz. bolje rečeno vse 

investicijske aktivnosti potekajo preko platforme 'Invest Australia'. Nimajo razvejanega 

sistema privabljanja tujih investicij preko javne diplomacije. Poleg tega Avstralija preko javne 

diplomacije ne promovira izvoza lastnih blagovnih znamk, čeprav imajo dobro razvito 

industrijo in močne tržne znamke, vse od bolj tradicionalnih panog, kot sta proizvodnja hrane 

in pijače do novejših panog, kot so tehnologije čiste energije ali informacijsko–
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komunikacijska tehnologija. Izhajajoč iz zgornjih ugotovitev lahko v primeru Avstralije svojo 

prvo in drugo tezo potrdim. 

 

7.2.2 Velika Britanija 

 

Velika Britanija je zagotovo ena izmed držav, ki se je ljudje dobro zavedajo in je dobro 

poznana. V zadnjih letih je bila povezana s kar nekaj dogodki, ki so predstavljali odlično 

priložnost za predstavitev britanske dediščine, hkrati pa so predstavljali državo tudi kot 

moderno. Aprila 2011 so bile vse oči uprte v Britanijo zaradi kraljeve poroke, temu je junija 

2012 sledilo praznovanje diamantne obletnice vladanja kraljice Elizabete, še bolj odmeven 

dogodek pa so bile Londonske olimpijske igre. Takšni dogodki so resnično edinstvena 

priložnost za predstavitev države v tujini, tudi preko aktivnosti javne diplomacije. 

 

V svetu je Velika Britanija znana predvsem po kraljevi družini, svoji tradiciji, nogometu in 

univerzah. Medtem ko bi se starejši ob omembi Velike Britanije najprej spomnili na Williama 

Shakespeara, princeso Diano in tradicijo pitja čaja, se mlajša generacija spomni na Harryja 

Potterja, številne pop zvezdnike in pube. Vsem tem asociacijam je skupno, da so povezane z 

britansko kulturo in tradicijo ter predstavljajo njeno edinstvenost v svetu. V preteklosti je 

Velika Britanija že poskusila s kampanjo v kateri se je želela predstaviti kot moderna, saj 

njena tradicionalnost včasih predstavlja oviro, predvsem pri privabljanju tujih investicij in 

izvozu tržnih znamk, vendar je bila kampanja 'Cool Britannia' neuspešna, ker je bilo preveč 

poudarka na trendih in modernem, pri tem pa so kulturno dediščino popolnoma potisnili v 

ozadje (Werther 2011). Upoštevajoč dane informacije bi morala Velika Britanija tržno 

znamke države v prvi vrsti še naprej graditi na temeljih kulturnih in zgodovinskih posebnosti. 

 

Velika Britanija je ena izmed držav z najdaljšo zgodovino javne diplomacije. Britanska javna 

diplomacija je definirana kot «delo, namenjeno informiranju in spodbujanju sodelovanja 

posameznikov in organizacij v tujini, da bi izboljšali razumevanje in vpliv Velike Britanije na 

način, ki je skladen s srednje- in dolgoročnimi cilji vlade« (Carter 2005, 8). Cilj njihovega 

dela je torej interakcija ter zgraditev odnosov, da bi izboljšali dojemanje in percepcijo Velike 

Britanije ter krepili njen vpliv v svetu. Ker so aktivnosti zelo obširne in raznolike ima 

britanska javna diplomacija tudi širok spekter različnih akterjev. Med najpomembnejše 

uvrščamo Ministrstvo za zunanje zadeve (Foreign and Commonwealth Office–FCO), British 
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Council, BBC World Service, VisitBritain, Ministrstvo za kulturo, medije in šport, UK Trade 

and Investment,.. 

 

Vsem najbolj poznan vidik britanske javne diplomacije je zagotovo British Council. Gre za 

britansko mednarodno organizacijo, katere glavni cilj je spodbujanje kulturnih odnosov in 

izobraževanja, s čimer želijo izboljšati percepcijo Britanije v tujini  ter okrepiti vezi z drugimi 

državami. British Council je ključni element mednarodne promocije Britanije in njenih 

vrednot in interesov, saj je s preko 200 centri prisoten v več kot 100 državah sveta ter vsako 

leto preko umetnosti, delavnic, okroglih miz, izobraževanja in promocije britanskega načina 

življenja doseže več kot 10 milijonov ljudi in s tem širi svoj imidž (Carter 2005; British 

Council 2013). Aktivnosti se zelo razlikujejo od države do države, vendar v osnovi obsegajo 

naslednje dejavnosti: umetnost, znanost, učenje angleškega jezika, izobraževanje in 

informiranje. Na ta način uspešno širijo britansko kulturo po svetu ter pritegnejo mlade k 

študiju v Veliki Britaniji, s čimer spodbujajo vsesplošno sodelovanje. Britanska javna 

diplomacija preko British Councila državo v največji meri promovira preko kulture in 

družbenih vidikov ter naslavlja tiste ciljne javnosti, ki bi jih težko dosegla z drugimi 

dimenzijami strategije upravljanja tržne znamke države. 

 

Naslednji pomemben akter javne diplomacije, ki je v veliki meri financiran s strani države je 

BBC World Service. Ena najbolj poznanih mednarodnih radijskih postaj, ki svoje oddaje 

predvaja v več kot 40 jezikih ima en glavni cilj, tj. »predstaviti natančne, nepristranske in 

neodvisne mednarodne novice ter predstaviti uravnotežen britanski pogled na te dogodke ter 

učinkovito predstavljati britansko življenje, institucije in dosežke« (Carter 2005, 25). V 

nekaterih državah predstavlja edini nepristranski vir informacij, hkrati pa pomembno vpliva 

na širjenje britanskega mnenja o aktualnih temah, med drugim tudi političnih. Blizt (2008) 

izpostavlja, da britanska javna diplomacija v obdobju po 11. septembru državo v veliki meri 

promovira tudi preko političnih aktivnosti in političnih sporočil. In še danes je politični vidik 

javne diplomacije precej v ospredju, saj veliko pozornosti namenjajo vprašanjem kako preko 

javne diplomacije vplivati na tuje javnosti na področjih kot so klimatske spremembe, boj proti 

fundamentalistom in neširjenje jedrskega orožja. 

 

Najuspešnejše aktivnosti britanske javne diplomacije so kljub vsemu povezane s kulturo, 

mediji, umetnostjo ter športom. Šport vsekakor predstavlja pomemben del promocije 
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britanske kulture, saj doseže širok krog ciljnih javnosti z različnim ekonomskim in družbenim 

ozadjem. Tekme angleške lige predvajajo v več kot 180 državah sveta in si jih ogleda več kot 

600 milijonov ljudi po vsem svetu (Carter 2005, 30–1). Tudi preko dogodkov kot so bile 

olimpijske igre je Velika Britanija promovirala svojo kulturo, in sicer preko glasbe, mode in 

zabavne industrije. Že pri sami kandidaturi za gostitev olimpijskih iger je olimpijski komite 

London predstavljal kot raznoliko in multikulturno mesto, ki bo obiskovalcem zmožno 

ponuditi edinstveno športno in kulturno izkušnjo (Werther 2011, 9–11). Predvsem imajo 

takšne prireditve velik vpliv na turizem in se preko takšnih aktivnosti tesno povezujejo s 

turistično znamko države in pozitivno vplivajo na njeno vrednotenje. Hkrati ima organizacija 

takšnega dogodka posledice tudi za nacionalno gospodarstvo in ekonomijo, saj preko 

sponzorstev promovira nacionalne tržne znamke in s tem potencialno poveča njihov izvoz. 

Velike športne prireditve kot so olimpijske igre ali svetovno prvenstvo so zelo močna 

platforma za promoviranje tržne znamke države na vseh področjih. Zaradi narave olimpijskih 

iger, ki promovirajo tako šport, kulturo, politiko države kot tudi njene izvozne znamke in 

turizem težko definiramo pod katero dimenzijo strategije tržne znamke države bi jo uvrstili, 

vsekakor pa jo lahko delno uvrščamo tudi pod javno diplomacijo. 

 
Nadalje je britanska javna diplomacija aktivna tudi na področju promocije turizma in 

privabljanja tujih investicij. Platforma VisitBritain je aktiven del strategije britanske javne 

diplomacije in je namenjen promoviranju turističnih vidikov. Preko te aktivnosti želi britanska 

vlada povečati prihodek s strani turizma ter dolgoročno vplivati na graditev pozitivne znamke 

Velike Britanije. Platforma deluje v tesnem sodelovanju z British Council in BBC World 

Service, prav tako pa sodeluje tudi s privatnim sektorjem. Na drugi strani UK Trade and 

Investment preko promocije znanja ter finančne podpore spodbuja izvoz britanskih tržnih 

znamk, promovira kvaliteto britanskega blaga in storitev in tehnologije, na drugi strani pa 

privablja tuje investicije v Britanijo.  

 

Tabela 7.3: Povezava tržne znamke na področju javne diplomacije z drugimi dimenzijami strategije 

upravljanja tržne znamke države – Velika Britanija 

 
turizem 

tuje 

investicije 
izvoz kultura politika družba 

Velika 

Britanija 
4 5 5 1 2 3 
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Ena ključnih prednosti britanske javne diplomacije je širok nabor kanalov preko katerih 

britanska javna diplomacija promovira lastno tržno znamko. Poleg širokega spektra institucij, 

katere so osredotočene vsaka na svojo kategorijo delovanja javne diplomacije, britanski 

pogled na svet širijo tudi preko številnih štipendij in fundacij, pri čemer tesno sodelujejo tudi 

z zasebnim sektorjem. Na drugi strani Carter (2005) kot ključno pomanjkljivost britanske 

javne diplomacije izpostavlja pomanjkanje koordinacije med posameznimi akterji ter 

neracionalno porazdelitev sredstev znotraj posameznih področij. Čeprav so v strategiji javne 

diplomacije jasno opredelili ciljne države partnerice, se še vedno preveč denarja steka v 

države, kjer Britanija nima dolgoročnih strateških ciljev. Potrebno bi bilo graditi dolgoročna 

partnerstva, ki bi imela korist za britansko javno diplomacijo ter njeno tržno znamko države. 

 

Glede na zgoraj ugotovljeno lahko potrdim predpostavko, da Britanija tržno znamko države v 

največji meri promovira preko dimenzije kjer ima tudi največji potencial, tj. preko kulturnih 

vidikov. V izbrani literaturi je bilo presenetljivo malo aktivnosti javne diplomacije usmerjenih 

v promocijo britanskega turizma, na drugi strani pa je v primerjavi z drugimi državami 

britanska javna diplomacija v veliki meri usmerjena tudi v širjenje političnih sporočil ter 

doseganje zunanjepolitičnih ciljev države. To verjetno izhaja iz dejstva, da ima Britanija 

dolgo in pestro zgodovino na področju javne diplomacije. Družbene vidike javne diplomacije 

večinoma promovirajo preko štipendiranja in izpostavljanja kvalitete svojih univerz. Hkrati pa 

visoko stopnjo izobrazbe izkoriščajo tudi za privabljanje tujih investicij, čeprav so te 

aktivnosti, skupaj s promocijo izvoza britanskih tržnih znamk med najmanj opaznimi, in se 

večinoma izvajajo preko UK Trade and Investment. Se pa vsi vidiki delovanja javne 

diplomacije med seboj prepletajo, še posebej v okviru British Council in BBC World Service. 

Na podlagi te analize lahko potrdim prvo tezo, da je tržna znamka države na področju javne 

diplomacija tesno povezana z vsemi drugimi podznamkami. Še enkrat se je pokazalo tudi, da 

je politični vidik javne diplomacije še najmanj povezan z vsemi ostalimi krovnimi znamkami. 

V britanskem primeru lahko potrdim tudi drugo hipotezo, saj so izkušnje izhajajoče iz 

kampanje 'Cool Britania' pokazale, da mora Britanija svojo tržno znamko države graditi na 

osnovi kulture in tradicije, in ravno v povezani s kulturno dimenzijo strategije upravljanja 

tržne znamke države britanska javna diplomacija v največji meri promovira lastno tržno 

znamko države. 
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7.2.3 Švica 

 

Švica je država z eno najmočnejših tržnih znamk na svetu ter je povezana s čistostjo, 

integriteto, zanesljivostjo in konkurenčnostjo (Future Brand). Hkrati gre za znamko, ki jo 

ljudje povezujejo z mnogimi različnimi asociacijami ter ima posledično močne tudi vse 

posamezne krovne znamke države, saj posamezniki Švico povezujejo z gorami in smučanjem 

(turizem), nevtralnostjo (politika), sirom in urami (tržne znamke), bančništvom (tuje 

investicije) ter Heidi (kultura). Z usklajeno koordinacijo vseh teh aktivnosti na nacionalni 

ravni je Švica postala sinonim zaupanja, urejenosti in varnosti, kar se kaže tudi v moči in 

uspešnosti njene tržne znamke (University of Auckland 2011; Steinmann 2012). Zaradi tega 

za Švico težje opredelimo katera dimenzija strategije upravljanja tržne znamke države je 

najbolj izpostavljena, vendar so morda vseeno v ospredju strategije promocija izvoza tržnih 

znamk, privabljanje tujih investicij ter politični vidik, medtem ko v primerjavi z drugimi 

državami manj pozornosti namenjajo kulturni dimenziji. Iz tega predpostavljam, da tudi 

švicarska javna diplomacija državo promovira v povezavi z vsemi drugimi vidiki, najtesneje 

pa je povezana z izvozno in politično znamko države.  

 

Za Švico velja prepričanje, da ne glede na to kaj se zgodi v Evropi, bo Švica v redu. Tudi s 

pomočjo javne diplomacije je Švica postala simbol gospodarske in družbene stabilnosti. S 

promocijo nevtralnosti, svobode, strpnosti ter transparentnosti je dokazala, da lahko tudi v 

času gospodarske krize uspešno gradi svojo tržno znamko. Ko govorimo o njeni javni 

diplomaciji vsekakor ne moremo spregledati vloge Švice kot neodvisne, vendar aktivne 

članice mednarodne skupnosti, ki je ves ta čas uspela ohraniti svojo nevtralnost. To ji daje 

večjo fleksibilnost pri širjenju svojih interesov in političnih sporočil ter tudi pri graditvi 

dolgotrajnih odnosov z drugimi državami. Poleg tega pa predstavlja tudi idealno destinacijo 

za številne mednarodne organizacije, med drugim tudi za Svetovno trgovinsko organizacijo, 

mednarodni odbor Rdečega križa, Svetovni gospodarski forum ter Mednarodni olimpijski 

komite (Future Brand).  

 

Čeprav je podoba Švice v tujini od nekdaj relativno pozitivna, Švica že ves čas namenja 

veliko pozornosti projekciji pozitivnega imidža v tujini. To je postalo še toliko bolj 

pomembno v 1990-ih, ko je bila Švica izpostavljena negativnim kritikam s strani tujih 

medijev zaradi afer povezanih s pranjem denarja ter utajo davkov. Leta 1998 je zato švicarska 
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vlada začela s strateškim načrtovanjem ohranjanja oz. izboljšanja pozitivnega ugleda ter je 

preko javne diplomacije želela načrtno in dolgoročno podpirati vsesplošno pozitivno 

zaznavanje Švice v tujini, spodbujati pozitivne občutke o Švici ter jo predstaviti kot center 

raznolikosti in privlačnosti. Kot odgovor na to je leta 2000 ustanovila 'Presence Switzerland', 

organizacijo znotraj Zveznega ministrstva za zunanje zadeve, katere glavna naloga je 

predstavitev Švice v tujini ter ohranjanje njene pozitivne podobe (Matyassy in Rury 2011, 8–

10; FDFA 2013). S tem je temeljni cilj švicarske javne diplomacije postal oblikovanje 

»jasnega in verodostojnega koncepta tržne znamke za pozitivno percepcijo Švice, ki ji 

omogoča, da se razlikuje od drugih držav v tujini« (University of Auckland 2011). V strategiji 

za obdobje 2012–15 so začrtane jasne smernice delovanja švicarske javne diplomacije, ki je 

usmerjeno v tematsko delovanje v prednostnih državah švicarske zunanje politike. 

Komunikacijski projekti so usmerjeni predvsem na graditev in ohranjanje odnosov s 

sosednjimi državami, EU ter strateškimi partnerji zunaj Evrope, predvsem ZDA in Kitajsko.  

 

Ni pa edini cilj švicarske javne diplomacije le razlikovanje od drugih in razlaga lastnih 

političnih stališč tujim javnostim, temveč je eden izmed pomembnejših konkretnih ciljev 

ustvarjanje dolgoročne vizije, ki podpira izvoz podjetij oz. njihovih tržnih znamk. Znamke kot 

so Swiss Army, Rolex, Swatch in Lindt imajo zaradi države izvora dodano vrednot, saj jih 

potrošniki povezujejo s kvaliteto, zaradi česar ustvarjajo tudi do 20 % več profita kot 

primerljive znamke (Raaflaub 2012). Ker se zavedajo potenciala, ki ga imajo tržne znamke za 

korporativno znamko države tudi preko javne diplomacije v veliki meri promovirajo izvoz 

lastnih blagovnih znamk. Tako recimo v Baslu vsako pomlad organizirajo specializiran sejem 

oz. razstavo ur, ki je bistvenega pomena za proizvajalce ur, saj si ga ogleda več kot 120.000 

obiskovalcev iz vsega sveta, ki se želijo seznaniti z aktualnimi trendi na tem področju (FDFA 

2013). Poleg tega v vseh dokumentih zasledimo podatke o inovativnosti Švice, kar vsekakor 

pripomore k prepoznavanju švicarskih tržnih znamk ter povečanju njihovega izvoza. 

 

Komunikacija v tujini je v primerjavi z drugimi državami v večjem obsegu namenjena tudi 

privabljanju tujih investicij. Zürich in Ženeva kljub visokim cenam privabljata številna tuje 

vlagatelje in podjetja. Ker javna diplomacija nikoli ne more zajeti vseh držav in vseh ljudi, 

temveč je omejena le na nekaj regij oz. držav tudi švicarska javna diplomacija svoje politike 

in aktivnosti vedno usmeri na nekaj ključnih držav. Tako Presence Switzerland izvaja študije 

dojemanja podobe v Švice v različnih državah partnericah (Nemčija, Francija, ZDA, 
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Japonska, Kitajska,…), ki predstavljajo začetno točko oblikovanja strategije privabljanja 

neposrednih tujih investicij. Temu sledi organizacija različnih dogodkov v posameznih 

državah ter vabilo in obisk tujih delegacij v Švici, kjer lahko dobijo vse potrebne informacije 

(FDFA 2013). Za promocijo izvoza tržnih znamk in privabljanje tujih investicij se javna 

diplomacija poslužuje tudi uporabe spletnih medijev, in sicer je največ informacij dostopnih 

na straneh SwissWorld in ThinkSwiss.   

 

Ena izmed pomembnejših aktivnosti javne diplomacije je tudi prisotnost Švice na večjih 

dogodkih, kot sta expo in olimpijske igre. Trenutno je delovanje usmerjeno v promocijo na 

zimskih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014. Že predhodno so naredili raziskavo in pilotno 

študijo o dojemanju Švice in njeni podobi v Rusiji, katere rezultati služijo kot podlaga za 

pripravo aktivnosti v okviru olimpijskih iger. Švicarska hiša bo locirana v olimpijskem parku 

in bo dostopna vsem ter bo spodbujala promocijo švicarske kulture, predvsem preko 

kulinarike. Hkrati pa bo Švicarska hiša predstavljala tudi platformo za trženje in oglaševanje 

švicarskih podjetij, ki se bodo tam lahko srečevali s potencialnimi partnerji iz vsega sveta. S 

tem želijo podjetnikom omogočiti predstavitev njihovih tržnih znamk na ruskem trgu ter 

razširiti mrežo stikov z ruskim trgom. Glavni cilj je švicarsko hišo preko tiskovnih konferenc, 

sprejemov in drugih dogodkov spremeniti v središče za srečevanje mnenjskih voditeljev iz 

sveta politike, gospodarstva, kulture, turizma in športa. Pripravljen imajo tudi že načrt za 

sodelovanje na expu v Milanu leta 2015. Za sodelovanje se je švicarska vlada odločila, ker 

spoznavajo Italijo kot pomembnega političnega in gospodarskega partnerja. Pred tem je 

Presence Switzerland s svojo prisotnostjo promovirala Švico tudi preko švicarskih hiš v 

Atenah, Pekingu in Londonu ter paviljonov na expu na Japonskem, Kitajskem ter Južni Koreji 

(FDFA 2013). Z oblikovanjem inovativnih paviljonov ter zanimivih programov je Švici v 

preteklih letih uspelo spodbuditi zanimanje obiskovalcev in strokovnjakov na različnih 

področjih, še pomembnejše pa je, da so uspeli doseči visoko raven mednarodnega 

razumevanja in sprejemanja. 

 

Tabela 7.4: Povezava tržne znamke na področju javne diplomacije z drugimi dimenzijami strategije 

upravljanja tržne znamke države – Švica 

 
turizem 

tuje 

investicije 
izvoz kultura politika družba 

Švica 5 3 1 4 2 6 



68 

 

Švica je ena izmed najuspešnejših tržnih znamk države, ker je kljub kritikam s katerimi se je 

soočala v 90-ih letih izbrala strateško in načrtovano graditev pozitivne podobe na daljši rok. 

Mnoge države se v primeru takšnih kriz odločijo za t. i. gašenje požara ter poskušajo s hitrimi 

spremembami podobe in kratkoročnim pristopom, ki pa se večinoma izkažejo za neuspešne in 

lahko povzročijo celo več škode kot koristi. Delovanje je bilo usmerjeno k splošnemu 

razširjanju znanja o Švici, kot tudi k vzpostavitvi in gojenju odnosov z drugimi državami. 

Nadalje želim izpostaviti še eno posebnost, in sicer se Švica na eni strani predstavlja kot 

inovativna država z visoko kvalitetnimi izdelki, na drugi strani pa je pomembna tudi njihova 

folklora ter tradicionalne panoge. Glede na teorijo tržne znamke države takšne ambivalentne 

znamke niso in ne morejo biti uspešne, vendar je kot pravi Steinmann (2012) »primer Švice 

izjema, ki potrjuje pravilo in je edinstven–prav tako kot je edinstvena Švica«. 

 

Kar zadeva samo graditev tržne znamke preko javne diplomacije je zanimivo, da kljub temu, 

da se Zürich, Bern in Ženeva uvrščajo med mesta, ki jih po različnih raziskavah ljudje 

dojemajo kot mesta z visoko kvaliteto življenja, kakovostnim zdravstvenim in šolskim 

sistemom, glede na podatke iz izbrane literature, javna diplomacija tržne znamke Švice ne 

gradi preko družbenih vidikov. Tudi turizem in kulturo promovirajo preko javne diplomacije 

v zelo omejenem obsegu, kar pa ne pomeni, da Švica nima močne turistične znamke in 

zanimive kulturne dediščine. Švicarska javna diplomacija obsega širok spekter aktivnosti, 

vendar tržno znamko države v največji meri gradi v povezavi z izvozno znamko, saj je veliko 

njihovih aktivnosti namenjenih spodbujanju izvoza tržnih znamk. Prav tako preko javne 

diplomacije v veliki meri širi tudi svoja politična prepričanja ter izvaja aktivnosti privabljanja 

tujih investicij. Na podlagi zgoraj zapisanega lahko tudi na primeru Švice potrdim svoji prvi 

dve tezi. 

 

7.2.4 Slovenija 

 
Med italijanskimi, avstrijskimi, nemškimi, britanskimi in japonskimi turisti je bila izvedena 

anketa o podobi Slovenije. Eno izmed vprašanj se je glasilo »Ko slišite ime države Slovenija, 

na katere tri značilnosti te države najprej pomislite?«. Odgovori so bili narava, terme, turizem, 

morje, pokrajina, naravne lepote, Blejsko jezero,… Čeprav je bila ciljna skupina raziskave 

usmerjena na osebe, ki so se v preteklosti že zanimale za Slovenijo, predvsem za njeno 

turistično ponudbo lahko vseeno predpostavljamo, da je Slovenija najbolj prepoznavna na 
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področju turizma in ima največji potencial za zgraditev močne tržne znamke države prav 

preko turizma. Tudi v Priročniku znamke Slovenije je zapisano, da se bo tržna znamka I feel 

Slovenia uporabljala predvsem v turizmu ter da strategija upravljanja tržne znamke Slovenije 

temelji na upoštevanju povezanosti turistične znamke z vsemi njenimi ostalimi znamkami, ki 

sestavljajo korporativno tržno znamko Slovenije (UKOM 2007). 

 
Za izvajanje slovenske javne diplomacije je v okviru Ministrstva za zunanje odnose zadolžena 

Služba za javno diplomacijo, katere glavna naloga je »strateško in koordinirano 

komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi o slovenski zunanji politiki in prioritetah 

Slovenije« (MZZ 2013a). Njihove glavne naloge so: 

- vzpostavljanje dialoga in odnosov s predstavniki civilne družbe, 

- koordinacija mednarodnih informacijsko–komunikacijskih programov, 

- analiza odzivov domačih in tujih javnosti ter medijev, 

- uresničevanje zunanjepolitičnih ciljev. 

»Enako pomembno je predstavljanje in razlaganje dejavnosti slovenske diplomacije domači in 

tuji javnosti ter krepitev prepoznavnosti Slovenije in njene podobe v tujini« (MZZ 2013b, 

104). 

 

Služba za javno diplomacijo v veliki meri promovira  politične vidike graditve tržne znamke 

države, in sicer predstavlja kanal za stalno obveščanje »domačih in tujih javnosti o 

uresničevanju zunanje politike RS, o poteku političnih in drugih odnosov RS z drugimi 

državami ter o stališčih RS do posameznih zunanjepolitičnih vprašanj« (MZZ 2013a). Še 

posebej je izpostavljena graditev tržne znamke države preko javne diplomacije v okviru 

mednarodnega povezovanja, predvsem Zveze Nato. Na spletni strani je pod zavihkom Nato 

zapisano celo, da je eden izmed glavnih ciljev slovenske javne diplomacije seznanjanje 

javnosti o Natu, njegovi organiziranosti in dejavnosti. Prav tako je v Poročilu za leto 2011 kot 

glavna aktivnost slovenske javne diplomacije izpostavljen prevzem izvajanja vloge Natovega 

kontaktnega veleposlaništva v Podgorici, v okviru katerega je Slovenija uspešno izvajala 

svoje naloge ter organizirala številne seminarje, konference ter okrogle mize. To je bila 

pomembna naloga, ki je pozitivno prispevala h graditvi tržne znamke Slovenije preko javne 

diplomacije, saj so kontaktna veleposlaništva Nata eden najpomembnejših instrumentov 

Natove javne diplomacije ter predstavljajo povezovalni člen med Natom in državo 

sprejemnico. Nadalje so v Poročilu 2011 pod poglavjem javna diplomacija izpostavljeni le še 
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obiski štirih skupin sedeža Nata v Bruslju (MZZ 2012, 134; MZZ 2013a). V letu 2012 pa so 

bile prirejene štiri okrogle mize o zunanjepolitičnih vsebinah, katerih glavni cilj je bilo 

ozaveščanje javnosti o vlogi Slovenije na zunanjepolitičnem področju (MZZ 2013b).  

 

Slovenija pa je preko javne diplomacije aktivna, ne le v mednarodnih organizacijah, temveč 

skrbi tudi za graditev in ohranjanje uspešnih bilateralnih odnosov s številnimi državami 

partnericami. V tem primeru je sodelovanje osredotočeno predvsem na gospodarsko 

sodelovanje ter sodelovanje na področju kulture, znanosti in izobraževanje.  

 

V okviru spodbujanja gospodarskega sodelovanja in privabljanja tujih investicij so bili v 

okviru aktivnosti javne diplomacije v tujini organizirani dogodki, ki so predstavljali 

»slovensko makroekonomsko okolje in privlačnost Slovenije za tuje vlagatelje s poudarkom 

na prednostnih sektorjih  ter priložnostih za gospodarsko sodelovanje« (MZZ 2012, 40). Prav 

tako so bile organizirane tudi različne poslovne konference in srečanja podjetij, ki 

predstavljajo odlično priložnost za predstavitev slovenskega gospodarstva ter spodbujajo 

izvoz slovenskih tržnih znamk. Organizirane so tudi t. i. mešane komisije za gospodarsko 

sodelovanje, katerih cilj je iskanje novih možnosti za gospodarsko sodelovanje, izmenjava 

informacij ter doseganje konkretnih dogovorov za sodelovanje. Dobra promocija slovenskih 

podjetij so tudi gospodarske delegacije, ki občasno spremljajo visoke slovenske predstavnike 

na obiskih v tujini.  

 

Posebna pozornost je namenjena izvajanju aktivnosti kulturne diplomacije, saj je posebej 

izpostavljeno mednarodno kulturno sodelovanje ter promocija slovenske kulture preko 

slovenskih diplomatskih predstavništev v tujini ter v sodelovanju z drugimi relevantnimi 

nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi institucijami. Preko javne diplomacije načrtujejo 

in koordinirajo aktivnosti slovenske zunanje kulturne politike, s poudarkom na medkulturnem 

dialogu. V okviru tega pripravljajo tudi različna gradiva ter izvajajo analize (MZZ 2013a). 

Čeprav poročila tega ne uvršajo pod delovanje javne diplomacije, lahko aktivnosti kot so bile 

udeležba slovenskih umetnikov na filmskih festivalih, spodbujanje študijskih izmenjav, 

promocija preko literature, fotografije in razstav, ustanovitev Slovenskega kulturno–

informacijskega centra na Dunaju, obsežnejši avtorski prispevki o kulturnih in političnih 

projektih v tujih medijih (MZZ 2012, 32–110; MZZ 2013b) brez dvoma opredelimo kot 

dejavnosti javne diplomacije, ki preko promocije kulturnih vidikov predstavljajo pomemben 
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doprinos h graditvi močne in uspešne tržne znamke Slovenije. Posebna pozornost je 

namenjena tudi promociji slovenskega jezika, predvsem preko literarnih in filmskih večerov v 

tujini. Poleg tega je v študijskem letu 2010/11 na tujih univerzah delovalo tudi 57 lektoratov 

slovenskega jezika. 

 

Gospodarski in kulturni vidik promocije Slovenije je javna diplomacija uspešno združila v 

razstavi slovenskega industrijskega oblikovanja. Cilj te potujoče razstave, ki je svojo pot 

začela v Londonu je bil povečanje prepoznavnosti Slovenije ter slovenskega gospodarstva, »z 

namenom, da postane Slovenija mednarodno prepoznavna in uveljavljena kot razvojno 

učinkovita država s kreativno produkcijo konkurenčnih izdelkov in storitev, visokotehnološko 

razvitimi podjetji, prepoznavnimi blagovnimi znamkami in visokim poslovnim ugledom« 

(MZZ 2012, 162–3). 

 

Med druge aktivnosti graditve tržne znamke Slovenije preko javne diplomacije lahko štejemo 

še promocijo slovenskega turizma preko objav turističnih člankov o Sloveniji, predavanja o 

slovenski poti k samostojnosti na tujih univerzah ob 20. obletnici osamosvojitve, turistične 

točke na slovenskih veleposlaništvih, sodelovanje na področju znanosti in tehnologije, 

promocije slovenske kulinarike, humanitarno pomoč, mestna partnerstva, sporazume o 

izmenjavah študentov ter mnoge druge aktivnosti (MZZ 2012; MZZ 2013b). 

 

Tabela 7.5: Povezava tržne znamke na področju javne diplomacije z drugimi dimenzijami strategije 

upravljanja tržne znamke države – Slovenija  

 
turizem 

tuje 

investicije 
izvoz kultura politika družba 

Slovenija 5 4 3 2 1 6 

 

Osnovo delovanja slovenske javne diplomacije predstavljajo analiza, načrtovanje in 

koordinacija aktivnosti doma in v tujini, zato med pomembne oddelke za uspešno delovanje 

slovenske javne diplomacije in graditev uspešne tržne znamke Slovenije štejemo tudi Sektor 

za načrtovanje politik in raziskave, ki med drugim izvaja tudi študije percepcije Slovenije v 

tujini, predvsem pa znotraj tega analizirajo odzive domačih in tujih javnosti na aktualne 

aktivnosti slovenske javne diplomacije. Glede na to bi predpostavljali, da bo graditev tržne 
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znamke Slovenije preko javne diplomacije relativno uspešna, vendar žal še vedno ostaja 

veliko prostora za izboljšave. 

 
Že iz same opredelitve pristojnosti in nalog Službe za javno diplomacijo vidimo, da sta v 

ospredju delovanja slovenske javne diplomacije graditev tržne znamke Slovenije preko 

kulturnih in političnih vidikov strategije upravljanja tržne znamke države. To potrjujejo tudi 

poročila Ministrstva za zunanje zadeve, ki sicer analizirajo tudi druge aktivnosti, ki bi jih 

lahko uvrstili pod javno diplomacijo, vendar če bi gledali samo poglavje javna diplomacija bi 

lahko sklepali, da slovenska javna diplomacija tržno znamko Slovenije gradi le preko 

političnih vidikov, predvsem preko aktivnega delovanja in sodelovanja v mednarodnih 

organizacijah. Z bolj poglobljeno analizo sem prišla do ugotovite, da promocijo države preko 

javne diplomacije Slovenija v največji meri izvaja preko političnih in kulturnih sporočil, temu 

sledi promocija slovenskega gospodarstva preko izvoza ter privabljanja tujih investiciji. Zelo 

malo aktivnosti slovenske javne diplomacije pa je vezanih na promocijo slovenskega turizma. 

Na podlagi tega lahko v primeru Slovenije prvo in tretjo tezo potrdim, drugo pa zavržem. 

 
7.2.5 Ugotovitve in omejitve 

 
Najprej bi rada izpostavila omejitve mojega empiričnega dela. Kot pri vsakem družboslovnem 

raziskovanju je interpretacija rezultatov do določene mere subjektivna, saj v družboslovju ne 

obstaja absolutna ničla, zato je tudi za merjenje uspešnosti graditve tržne znamke države 

preko javne diplomacije uporabljeno primerjalno merjenje in subjektivna analiza dobljenih 

rezultatov. Iz tega izhaja tudi naslednja omejitev. Rezultati primerjave so v veliki meri odvisni 

od izbrane literature, saj je lahko od izbora literature odvisno kateremu področju delovanja 

javne diplomacije se bo namenilo več pozornosti in kateremu manj. Da bi bili rezultati čim 

bolj primerljivi sem pri izboru analizirane literature v osnovi izhajala iz uradnih spretnih 

strani ter povezav Ministrstev za zunanje zadeve in njihovih oddelkov za javno diplomacijo.  

 
Upoštevajoč rezultate ter zgornje omejitve sem prišla do naslednjih ugotovitev. Zavedam, se, 

da je težko meriti učinkovitost in prispevek javne diplomacije kot dimenzije strategije 

upravljanja tržne znamke države, vendar je analiza pokazala, da ima javna diplomacija 

vsekakor pomemben doprinos h graditvi tržne znamke države, saj lahko s svojim širokim 

spektrom aktivnosti doseže zelo raznolik krog ciljnih javnosti, ki jih nobena druga dimenzija, 

predvsem zaradi svoje ozke usmerjenosti delovanja, ne more.  
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Z analizo delovanja javne diplomacije preučevanih držav sem brez dvoma potrdila 

predpostavko iz teorije, da so dimenzije strategije upravljanja tržne znamke države neločljive, 

včasih se celo tako tesno prepletajo, da težko jasno ločimo kaj uvrščamo pod eno podznamko 

in kaj pod drugo. To je še posebej značilno za graditev tržne znamke države preko javne 

diplomacije, saj je tu povezovanje z drugimi dimenzijami še posebej izrazito. V primeru vseh 

štirih preučevanih držav lahko na podlagi dobljenih rezultatov potrdim, da je tržna znamka 

države na področju javne diplomacije, zaradi širokega spektra aktivnosti, ki jih 

uvrščamo pod javno diplomacijo tesno povezana z drugimi podznamkami in državo v 

veliki meri promovira preko drugih podznamk. Javna diplomacija gradi tržno znamko 

države preko vseh ostalih, kulturne, izvozne, investicijske in turistične znamke. Edini vidik, ki 

je lasten le dimenziji javne diplomacije je graditev imidža države preko političnih sporočil in 

aktivnosti, ki spodbujajo politična stališča posamezne države. Z analizo delovanja javne 

diplomacije sem prišla tudi do ugotovitve, da je pri vseh državah dobršen del aktivnosti javne 

diplomacije povezan s kulturno znamko. Razlog za to je tudi v tem, da je kulturna diplomacija 

velikokrat izpostavljena kot poseben del javne diplomacije ter da ima vsaka država svojo 

lastno kulturo, preko katere se lahko predstavi kot edinstvena in unikatna.  

 
Za uspešno tržno znamko države sem na podlagi teoretičnega dela predpostavljala, da tržna 

znamka države na področju javne diplomacije državo v največji meri promovira v 

povezavi s tisto dimenzijo strategije upravljanja tržne znamke, kjer ima država največji 

potencial za (z)graditev močne tržne znamke države. S primerjavo konkurenčnih prednosti 

posamezne države in delovanja njene javne diplomacije sem pri vseh treh državah, ki se že 

leta uvrščajo med najmočnejše tržne znamke države potrdila, da obstaja visoka stopnja 

povezanosti med aktivnostmi javne diplomacije ter dimenzijo strategije upravljanja, ki 

predstavlja najprimernejši temelje za graditev tržne znamke države. Avstralija in Velika 

Britanija sta v svetu najbolj poznani po svoji kulturi in kulturni dediščini, posledično je tudi 

največ aktivnosti javne diplomacije vezanih na promocijo edinstvenih kulturnih značilnosti. 

Podobno povezanost zasledimo tudi na primeru Švice, le da je tu v ospredju promocija preko 

izvoza in izvozne znamke. Dobljeni rezultati nakazujejo na splošen trend, da je za uspešne 

tržne znamke države značilno veliko število aktivnostmi javne diplomacije, ki spodbujajo in 

krepijo najmočnejšo dimenzijo procesa graditev tržne znamke države. 
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Z raziskovanjem aktivnosti slovenske javne diplomacije sem preverjala svoji tretji tezi, da 

Slovenija nima izoblikovane močne tržne znamke na področju javne diplomacije ter da 

je še posebej prešibka povezava tržne znamke na področju javne diplomacije s 

turistično znamko, ki predstavlja največji potencial za Slovenijo. Rezultati analize so 

potrdili mojo tezo, saj ima Slovenija po vseh študijah največji potencial za razvoj uspešne 

tržne znamke preko turistične znamke, vendar sem tekom raziskovanja v literaturi o slovenski 

javni diplomaciji zasledila le redke aktivnosti promocije turizma preko javne diplomacije. 

Šibkost tržne znamke na področju javne diplomacije izhaja iz napačne strategije in napačnega 

izbora promocijskih aktivnosti, saj Slovenija ni politična velesila, vendar kljub temu tržno 

znamko države preko javne diplomacije v največji meri gradi preko političnih aktivnosti, 

medtem ko ni skoraj nikakršne povezave med javno diplomacijo in turistično znamko države. 

Iz tega lahko sklepamo, da je za Slovenijo značilno pomanjkanje koordinacije in usklajenega 

delovanja vseh dimenzij strategije tržne znamke države, saj bi morale za večjo prepoznavnost 

in pozitivnejši imidž vse dimenzije vsaj v določeni meri promovirati tudi turizem. Hkrati 

Slovenija ni izkoristila potenciala, ki ga nudi javne diplomacije v procesu graditve tržne 

znamke države, saj javno diplomacijo še vedno preveč razume v smislu tradicionalne, 

politične diplomacije. 

 
Če povzamem, je splošen trend, da države svoje tržne znamke v večini ne gradijo le na 

podlagi politične znamke in javne diplomacije. Ta dimenzija strategije upravljanja tržne 

znamke države je največkrat dopolnila in le krepi moč in spodbuja pozitivno vrednotenje 

drugih krovnih tržnih znamk, saj je le malo aktivnosti, ki jih ne bi mogli uvrstiti pod katero 

drugo podznamko. Edina razlika je le, da so aktivnosti javne diplomacije v določenem obsegu 

koordinirane s strani vlade ter financirane iz javnih sredstev, medtem ko so za ostale 

dimenzije strategije upravljanja tržne znamke države bolj značilna zasebna partnerstva. Javna 

diplomacija lahko največ pripomore k močni korporativni znamki države, če njene aktivnosti 

promovirajo tisto dimenzijo strategije, kjer ima država največji potencial za zgraditev uspešne 

tržne znamke države, saj se pozitiven imidž nato preko asociacij prenaša iz znamke na 

znamko. Tako bi morale biti tudi aktivnosti slovenske javne diplomacije v (naj)večji meri 

usmerjene v promocijo turizma in privabljanje turistov, ki bi si nato preko dobre osebne 

izkušnje ustvarili pozitiven imidž o Sloveniji kot privlačni turistični destinaciji, kar bi se 

sčasoma lahko odražalo tudi na bolj pozitivnem vrednotenju ostalih krovnih znamk in tržne 

znamke Slovenije kot celote. 
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8 SKLEP 

 

V moji magistrski nalogi je v teoriji in praksi prikazan politični fenomen, ki postaja vse 

pomembnejši, t. j. tržna znamka države. Naloga je osredotočena na graditev tržne znamke 

države preko javne diplomacije, in sicer sem pri tem poskušala odgovoriti ali države sploh 

gradijo svojo tržno znamko preko javne diplomacije, kakšno je razmerje med znamčenjem 

države in javno diplomacijo ter kakšna je povezava javne diplomacije z drugimi dimenzijami 

strategije upravljanja tržne znamke države. 

 

V mednarodni politiki je tržna znamka države postava nuja, saj znamka državi veča 

kredibilnost v očeh ciljnih javnosti. V kolikšni meri pa tržna znamka veča vrednot države je 

odvisno od moči tržne znamke države. Preveč ljudi tržno znamko države še vedno enači z 

njeno turistično znamko ter se ne zaveda, da korporativna tržna znamka države predstavlja 

veliko več kot samo turizem, slogan in logotip. Največji izziv tržnih znamk držav, ne glede na 

to preko katere dimenzije strategije upravljanja poteka graditev tržne znamke države je kako 

pod enovito znamko združiti vse njene raznolike aktivnosti. Zato mora tržna znamka države 

temeljiti na jasno izoblikovani identiteti, ki mora biti kljub svoji kompleksnosti enostavna, 

zapomnljiva in edinstvena, pri tem pa ne sme izgubiti sebi lastnih vrednot in značilnosti. Ko 

ima država enkrat jasno opredeljeno identiteto, preko znamčenja projicira tiste dele identitete, 

ki jih smatra za pozitivne in na podlagi katerih želi država oblikovati svoj imidž.  

 

Analiza je pokazala, da kot gradnik tržne znamke države javna diplomacija začenja 

pridobivati na pomenu, še posebej v današnjem času, ko je uveljavitev interesov posameznih 

držav v veliki meri odvisna od tega kako jih dojemajo vplivni akterji v tujini. Države se 

premalo zavedajo, da je javna diplomacija proaktivna prezentacija nacionalnih interesov, ki 

vpliva na oblikovanje pravilnega in pozitivnega mnenja, zaradi česar so drugi bolj dovzetni za 

naše poglede, interese in stališča. To dejstvo bi morale še posebej upoštevati države, kakršna 

je Slovenija, ki se zaenkrat še ne more pohvaliti z uspešno tržno znamko. Glavno vprašanje 

ostaja zakaj večina držav javni diplomaciji kot strategiji upravljanja tržne znamke države še 

vedno ne namenja zadostne pozornosti in se ne zaveda njenega potenciala, kljub temu da gre 

za aktivnosti, ki lahko dosežejo zelo raznolik krog ljudi. Razlog za to je morda v tem, da sta 

tako teorija kot tudi praksa pokazali, da države svoje tržne znamke države večinoma ne 
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začnejo graditi na osnovi politične znamke ter preko javne diplomacije, temveč so aktivnosti 

javne diplomacije v večini primerov namenjene le spodbujanju drugih dimenzij strategije 

upravljanja tržne znamke države. Nadalje je razlog tudi v tem, da se je javna diplomacija šele 

v zadnjem času začela definirati kot eno izmed orodij graditve tržne znamke države, zato se 

zaenkrat še sooča s pomanjkanjem teoretičnih izhodišč kot tudi primerov dobre prakse. Le 

tiste države, ki imajo dolgo zgodovino javne diplomacije so uspele, vsaj v določeni meri, 

njene aktivnosti prenesti tudi na proces znamčenja države, kar se je izkazalo za pozitivno.  

 

Žal se tudi v  Sloveniji še ne zavedamo potenciala javne diplomacije, saj so aktivnosti javne 

diplomacije v prvi vrsti še vedno preveč usmerjene zgolj v razlaganje in utemeljevanje 

političnih stališč Slovenija, namesto da bi javno diplomacijo razumeli kot pomemben element 

graditve pozitivne podobe Slovenije ter njene promocije v tujini. Zato je toliko bolj pohvalo, 

da je v poročilu Ministrstva za zunanje zadeve za leto 2012 kot eden izmed ciljev slovenske 

javne diplomacije izpostavljena tudi krepitev prepoznavnosti Slovenije v tujini ter njenega 

pozitivnega imidža, kar je predpogoj za graditev uspešne tržne znamke. Ta opredelitev 

nakazuje, da se je v zadnjem letu tudi slovenska politika začela zavedati pomena javne 

diplomacije pri graditvi pozitivne podobe Slovenije v tujini. Ali bo začela tudi v praksi 

aktivno delovati v tej smeri pa bomo videli v prihodnosti. 

 

Zavedati se je potrebno, da se oba koncepta, tako tržna znamka države kot tudi javna 

diplomacija, še vedno razvijata, zato ju moramo dojemati kot dinamična konstrukta, ki se še 

vedno spreminjata in se bosta spreminjala tudi v prihodnosti. Ravno iz tega razloga je težko 

napovedati v katero smer se bo v razvila teorija koncepta javne diplomacije kot dimenzije 

strategije upravljanja tržne znamke države, vendar je ena stvar jasna. Za boljši izkoristek in 

večji doprinos javne diplomacije h graditvi tržne znamke države bo vsekakor potrebno več 

integracije, sodelovanja in sinergije med konceptoma javne diplomacije in tržne znamke 

države, prav tako pa tudi med oblikovalci politik in strokovnjaki za znamčenje držav oz. med 

teoretiki in praktiki iz obeh področij. 

 



77 

 

9 LITERATURA 

 

1. Aaker, David A. 1998. Marketing Research. New York: John Wiley & Sons. 

 
2. Anholt, Simon. 2002. Foreword. Journal of Brand Management 9 (4/5): 229–39. 

 
3. --- 2003. Brand New Justice–The Upside of Global Branding. Amsterdam: Butterworth-

Heinemann. 

 
4. --- 2006a. Public Diplomacy and Place Branding: Where's the link? Place Branding 2 (4): 

271–5. 

 
5. --- 2006b. Why brand? Some practical considerations for nation branding. Place Branding 

2. Dostopno prek: http://www.palgrave-journals.com/pb/journal/v2/n2/pdf/5990048a.pdf 

(4. april 2013). 

 
6. --- 2007. Competitive identity: the new brand management for nations, cities and regions. 

New York: Palgrave Macmillan. 

 
7. Australia Awards. 2013. Dostopno prek: http://www.australiaawards.gov.au/ 

(3. julij 2013). 

 
8. Australia Unlimited. 2011. Dostopno prek: http://www.australiaunlimited.com/ 

(3. julij 2013). 

 
9. Australian Trade Commision. 2013. Dostopno prek: http://www.austrade.gov.au/Invest 

(3. julij 2013). 

 
10. Benko, Vlado. 1997. Znanost o mednarodnih odnosih. Ljubljana: Fakulteta za družbene 

vede. 

 
11. Blitz, James. 2008. UK to boost impact through ‘public diplomacy’. Financial Time, 

10. julij. Dostopno prek: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/2b32f4f4-4e0e-11dd-820e-

000077b07658.html#axzz2Y4yuSTEf (7. julij 2013). 

 



78 

 

12. Bohte, Borut in Vasilka Sancini. 2006. Diplomatsko in konzularno pravo. Ljubljana: 

Cankarjeva založba. 

 
13. Brezovec, Aleksandra. 2001. Imidž države kot turistične destinacije. Teorija in praksa 38 

(4): 739–54. 

 
14. British Council. 2013. Dostopno prek: http://www.britishcouncil.org/ (4. julij 2013). 

 
15. Business Dictionary. Dostopno prek: www.businessdictionary.com (1. april 2013). 

 
16. Carter, Patrick. 2005. Public Diplomacy Review. Dostopno prek: 

http://www.britishcouncil.org/home-carter-report (10. julij 2013). 

 
17. Clifton, Rita. 2010. How to Build a World Class Brand? Dostopno prek: 

http://www.marketingcollege.com/images/uploads/2010_Rita_Clifton_Build_a_World_Cl

ass_Brand.pdf (25. marec 2013). 

 
18. de Chernatony, Leslie. 2002. Blagovna znamka: od vizije do vrednotenja: strateško 

oblikovanje in vzdrževanje blagovnih znamk. Ljubljana: GV Založba. 

 
19. de Vicente, Jorge. 2004. State Branding in the 21st Century. Dostopno prek: 

http://www.cuts-citee.org/CDS03/pdf/CDS03-Session5-01.pdf (23. april 2013). 

 
20. Devetak, Gabrijel. 2007.  Marketing management. Koper: Fakulteta za management. 

 
21. DFAT–Department of Foreign Affairs and Trade. 2013. Dostopno prek: 

http://www.dfat.gov.au/public-diplomacy/ (6. julij 2013). 

 
22. Dinnie, Keith. 2008. Nation Branding: Concepts, Issues, Practice. Amsterdam: 

Butterworth-Heinemann. 

 
23. Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih–Viena Convention on Diplomatic Relations, 

1961.   Dostopno   prek:    http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/ 

9_1_1961.pdf (15. april 2013). 

 



79 

 

24. Fan, Ying. 2006. Branding the nation: what is being branded? Journal of Vacation 

Marketing   12  (1).   Dostopno   prek:   http://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/3/ 

25.BrandingNat.pdf (22. februar 2013). 

 
25. --- 2008. Soft Power: Power of Attraction or Confusion? Place Branding and Public 

Diplomacy 4 (2). Dostopno prek: http://www.palgrave-journals.com/pb/journal/v4/n2/full/ 

pb20084a.html (6. april 2013). 

 
26. --- 2010. Branding the Nation: Towards a better Understanding. Place Branding and 

Public Diplomacy 6. Dostopno prek: http://www.palgrave-journals.com/pb/journal/v6/n2/ 

full/pb201016a.html (6. april 2013). 

 
27. FDFA–Fedral Department of Foreign Affairs. 2013. Dostopno prek: 

http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/dfa/orgcha/gensec/prs.html (10. julij 2013). 

 
28. Future Brand. Dostopno prek: http://www.futurebrand.com/foresight/cbi (1. junij 2013). 

 
29. Gabrijan, Vladimir in Boris Snoj. 2012. Trženje blagovnih znamk. Celje: Fakulteta za 

komercialne in poslovne vede. 

 
30. Gilboa, Eytan. 2008. Searching for a Theory of Public Diplomacy. The ANNALS of the 

American Academy of Political and Social Science 616 (55). Dostopno prek: 

http://ebookbrowse.com/searching-for-a-theory-of-public-diplomacy-pdf-d125423058 

(2. april 2013). 

 
31. Gilmore, Fiona. 2002. A country-can it be repositioned? Spain-the success story of 

country branding. Journal of Brand Management 9 (4/5): 281–93. 

 
32. Jančič, Zlatko. 1998. Nevidna povezava ugleda države in podjetij. Teorija in praksa 35 

(6): 1028–41. 

 
33. JAPTI. Dostopno prek: http://www.japti.si/ (1. junij 2013). 

 
 
 
 



80 

 

34. Kaneva, Nadia. 2011. Nation Branding: Toward an Agenda for Critical Research. 

International Journal of Communication. Dostopno prek: http://uscpublicdiplomacy.org/ 

media/Nation%20Branding%20Toward%20an%20Agenda%20for%20Critical%20Resear

ch.pdf (4. april 2013). 

 
35. Keller, Kevin Lane, Tony Apéria in Mats Georgson. 2008. Strategic brand management: 

a European perspective.  Harlow: Pearson Education. 

 
36. Kline, Miro in Tomaž Berus. 2002. Podjetje=blagovna znamka. Podjetnik (121): 24–7. 

 
37. Kline,  Miro  in  Dario  Berginc.  2003.  Tržna  znamka  države: študija primera Slovenije. 

Teorija in praksa 40 (6): 1040–1057.  

 
38. Kline, Mihael in Dario Berginc. 2004. Transfer imidža turistične znamke države na njene 

ostale znamke. Teorija in praksa 41 (5–6): 962–78.  

 
39. Korelc, Tomaž, Matej Musulin in Sabina Vidmar. 2006. Moč blagovne znamke: kako 

ustvariti močno in prodorno blagovno znamko. Šenčur: Razvojno izobraževalno društvo 

Orel. 

 
40. Kotler, Philip. 1996. Marketing management–Trženjsko upravljanje: analiza, načrtovanje, 

izvajanje in nadzor. Ljubljana: Slovenska knjiga.  

 
41. --- 2004. Management trženja. Ljubljana: GV založba. 

 
42. Kotler, Philip in David Gertner. 2002. Country as a brand, product and beyond: A place 

marketing and brand management perspective. Journal of Brand Management 9:  249–61. 

 
43. Leonard, Mark, Catherine Stead in Conrad Smewing. 2002. Public diplomacy. Dostopno 

prek: http://fpc.org.uk/fsblob/35.pdf (2. april 2013). 

 
44. Malovrh, Metka in Maja Konečnik Ruizzer. 2010. Poznavanje in poistovetenje z identiteto 

znamke I feel Slovenia. Naše gospodarstvo 57 (1–2): 47–54. 

 
45. Marandu, Edward. 2012. Nation Branding: An Analysis of Botswana’s National Brand. 

International Journal of Business Administration 3 (2): 17–27. 

 



81 

 

46. Marat, Erica. 2009. Nation Branding in Central Asia: A New Campaign to Present Ideas 

about the State and the Nation. Europe-Asia studies 61 (7). Dostopno prek: 

http://www.silkroadstudies.org/new/docs/publications/0909Erica-EAS.pdf (6. april 2012). 

 
47. Mayassy, Johannes in Seraina Rury. 2011. Challenges for Switzerland’s Public 

Diplomacy: Referendum on banning Minarets. Dostopno prek: 

http://uscpublicdiplomacy.org/publications/perspectives/CPDPerspectives_P4_2011.pdf 

(10. julij 2013). 

 
48. Melissen, Jan. 2005. Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy. Dostopno prek: 

http://www.clingendael.nl/publications/2005/20050500_cdsp_paper_diplomacy_2_meliss

en.pdf (7. april 2013). 

 
49. --- 2006. Public Diplomacy Between Theory and Practice. Dostopno                       

prek: http://www.clingendael.nl/publications/2006/20061200_cdsp_paper_melissen.pdf 

(2. april 2013). 

 
50. Morgenthau, Hans. 1995. Politika med narodi: borba za moč in mir. Ljubljana: DZS. 

 
51. Mugobo, Virmal V. in Wilfred I. Ukpere. 2011. Is country branding a panacea or poison? 

African Journal of Business Management 5 (20). Dostopno prek: 

http://www.academicjournals.org/AJBM/PDF/pdf2011/16Sept/Mugobo%20and%20%20

Ukpere.pdf (22. februar 2013). 

 
52. Muzellec, Laurent in Mary Lambkin. 2006. Corporate rebranding: destroying, transferring 

or creating brand equity? European Journal of Marketing 40 (7/8): 803–24.  

 
53. MZZ. 2012. Poročilo 2011. Dostopno prek: 

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zakonodaja_in_dokumenti/dokumenti/Poro

cilo_MZZ_2011.pdf (20. julij 2013). 

 
54. --- 2013a. Dostopno prek: http://www.mzz.gov.si/ (15. julij 2013). 

 
 
 
 



82 

 

55. --- 2013b. Poročilo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije za leto 2012.  

Dostopno prek: http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1306/Poro___iilo_ 

ministrstva_za_zunanje_zadeve_2012.pdf (20. julij 2013). 

 
56. O’Shaughnessy, John in Nicholas Jackson O’Shaughnessy. 2000. Treating the Nation as a 

Brand: Some Neglected Issues. Journal of Macromarketing 20 (1).                       

Dostopno prek: http://www.csulb.edu/journals/jmm/pdfs/18oshaughnessy2000treating.pdf 

(22. februar 2013). 

 
57. Olins, Wally. 2002. Branding the Nation: the Historical Context. Journal of Brand 

Management 9 (4–5). Dostopno prek: http://www.palgrave-

journals.com/bm/journal/v9/n4/pdf/2540075a.pdf (1. april 2013). 

 
58. --- 2005. Making a National Brand. V The New Public Diplomacy: Soft Power in 

International Relations, ur. Jan Melissen, 169–89. Basingstoke, New York: Palgrave 

Macmillan. 

 
59. Petek, Nuša in Maja Konečnik Ruzzier. 2008. Uvajanje znamke 'I feel Slovenia' ali 

'Slovenijo čutim': Odziv prebivalcev Slovenije. Akademija MM 8 (12). Dostopno prek: 

http://www.majakonecnik.com/konecnik/dokumenti/File/petekkonecnik_amm_2008.pdf 

(7. april 2013). 

 
60. Plavšak Kristina. 2004. Javna diplomacija. Dostopno prek: http://www.mediaforum.si/slo/ 

izobrazevanje/javna-diplomacija/clanki/strokovni-posvet-2004.pdf (7. april 2013).  

 
61. Plavšak Krajnc, Kristina. 2004. »Javna diplomacija: temeljni koncepti in trendi«. Teorija 

in praksa 41 (3/4), 643–58.  

 
62. Public Diplomacy Alumni Association. Dostopno prek: 

http://publicdiplomacy.org/pages/index.php?page=about-public-diplomacy (2. april 2013). 

 
63. Raaflaub, Christian. 2012. Branded: Switzerland on the box, but what’s inside?     

Dostopno    prek:    http://www.swissinfo.ch/eng/swiss_news/Switzerland_on_the_box,_ 

but_what_s_inside.html?cid=34598910 (14. julij 2013). 

 



83 

 

64. Rana, Kishan. 2011. 21. Century Diplomacy: A Practitioner's Guide. London, New York: 

Continuum. 

 

65. Signitzer, Benno in Timothy Coombs. 1992. Public Relations and Public Diplomacy. 

Conceptual Convergences. Public Relations Review 18 (2), 137–47.  

 
66. Signitzer, Benno. 2008. Public Relations and Public Diplomacy: Some Conceptual 

Explorations. Dostopno prek: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-531-

90918-9_13#page-1 (2. april 2013). 

 
67. Simonin, Bernard L. 2008. Nation Branding and Public Diplomacy: Challenges and 

Opportunities. Dostopno prek: http://ui04e.moit.tufts.edu/forum/archives/pdfs/32-

3/Simonin.pdf (21. november 2012). 

 
68. Slovar slovenskega knjižnega jezika. 1994. Ljubljana: DZS.  

 
69. Steinmann, Gary. 2012. Switzerland as a Brand. Dostopno prek: 

http://pd.zhaw.ch/publikation/upload/203693.pdf (14. julij 2013). 

 
70. Slovenia Info. 2011. Od lipovega lista preko šopka rožic do I feel Slovenia. Dostopno 

prek: http://www.slovenia.info/?zgodovina_znamke=0&lng=1 (28. maj 2013). 

 
71. Szondi, Gyorgy. 2008. Public Diplomacy and nation Branding: Conceptual Similarities 

and   Differences.   Dostopno   prek:  http://ts.clingendael.nl/publications/2008/20081022_ 

pap_in_dip_nation_branding.pdf (21. november 2012). 

 
72. University of Auckland. 2011. The Swiss National Brand. University of Auckland 

Business Review 14 (1): 16–7. 

 
73. UKOM. 2007. Priročnik znamke Slovenija. Dostopno prek: 

http://www.ukom.gov.si/fileadmin/ukom.gov.si/pageuploads/dokumenti/2008arhiv/IFS/pr

irocnik-znamka-slovenije.pdf (5. julij 2013). 

 
74. van Ham, Peter. 2001. The rise of the Brand State. Foreign Affairs 80 (5). Dostopno prek: 

http://www.ebrandvalue.com/wpwp-content/uploads/The-Rise-of-the-Brand-State_FA.pdf 

(6. april 2013). 



84 

 

 

75. --- 2008. Place Branding: The State of the Art. The ANNALS of the American Academy of 

Political and Social Science 616 (1). Dostopno prek:  

http://www.clingendael.nl/publications/2008/20080300_cdsp_art_ham.pdf (6. april 2013). 

 
76. Vlada Republike Slovenije. 2012. Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016. 

Dostopno prek: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/ 

Turizem-strategije_politike/Strategija_turizem_sprejeto_7.6.2012.pdf  (1. junij 2013). 

 
77. Vukadinović, Radovan. 1995. Diplomacija: strategija političnih pogajanj. Ljubljana: 

Arah consulting. 

 
78. Vukovič Goran in Aleksandra Kregar Brus. 2008. Management blagovnih znamk. Celje: 

Visoka komerialna šola. 

 
79. Werhter, Charlotte. 2011. Rebranding Britain: Cool Britannia, the Millennium Dome and 

the 2012 Olympics. Dostopno prek: www.coolbritannia.org.uk/meanings/cool-

britannia.html (5. julij 2013). 

 
80. Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB3), Ur. l. RS 51/2006. Dostopno prek: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200651&stevilka=2178 (25. marec 2013). 

 

 


