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ZASNOVA KOŠARICE MEST 

v okviru priprav in izvedbe Predsedovanja Republike Slovenije  

Svetu Evropske unije 2021 (PSEU 2021) 

 

 

NAMEN DOKUMENTA: 

 določitev strokovnih in jasnih meril za nabor košarice mest za potrebe PSEU 2021. 

 

Vlada Republike Slovenije je 7. marca 2019 potrdila Projektno nalogo za posebni vladni projekt 

Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 (PSEU 2021), s katero je potrdila 

osnutek košarice mest. 

 

OPREDELITEV KOŠARICE MEST 

Izhodišče za določitev lokacij srečanj v Sloveniji bo glede na raven srečanja tako:  

 srečanja na ministrski ravni in višje bodo zaradi visokih protokolarno-logističnih zahtev 

(varnostni vidik, tolmačenje, prevozna logistika ipd.) izvedena v objektih JGZ Brdo na 

Brdu pri Kranju;  

 druga srečanja, pod ministrsko ravnjo, bodo lahko potekala tudi na drugih lokacijah po 

Sloveniji, ki bodo potrjene glede na merila iz tega dokumenta. Cilj košarice mest je 

doseganje več dolgoročnih pozitivnih učinkov predsedovanja Slovenije Svetu Evropske 

unije predvsem v lokalnih skupnostih, turizmu, gospodarstvu in znanosti. 

 

Za druga srečanja bo opredeljena tako imenovana košarica mest.  

To so kraji, kjer bodo lahko potekala srečanja v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU, ki bodo 

organizirana na podministrski ravni. Mesta oziroma lokacije bodo morale izpolnjevati merila glede 

zagotavljanja varnosti, namestitve, spremljevalnega programa, konferenčnih prostorov (po 

potrebi z možnostjo postavitev kabin za tolmačenje).  

 

DOLOČITEV MERIL 

Izhodišče za razdelitev Slovenije so štiri makrodestinacije, kot jih povzema predlog Strategije 

trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021.1 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 je na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo potrdila Vlada RS oktobra 2017. 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/Strategija__trjanostne_rasti_slovenskega_turizma_2017-2021/2018_04_MGRT_Strategija_trajnostne_rasti_slovenskega_turizma_2017-2021_web_novo.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/Strategija__trjanostne_rasti_slovenskega_turizma_2017-2021/2018_04_MGRT_Strategija_trajnostne_rasti_slovenskega_turizma_2017-2021_web_novo.pdf
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Makroregije: 

 
 
Vir slike: https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/dokumenti/program_sto_2018.2019_skupna_brez_pd.pdf. 

 

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 je za vsako makrodestinacijo 

opredelila strateške sklope (nosilni proizvodi, podporni proizvodi, vodilne destinacije, druge 

destinacije, doživetja itd.). 

 

VODILNE DESTINACIJE 

To so destinacije, ki so vodilne glede na število prenočitev v posamezni makrodestinaciji in glede 

na njihov vpliv na ustvarjanje ugleda oziroma prepoznavnosti makrodestinacije in s tem 

Slovenije.  

 

Namestitvene zmogljivosti 

Primerni nastanitveni objekti so hoteli kategorije 4 ali 5 zvezdic po »Pravilniku o kategorizaciji 

nastanitvenih obratov«. Poleg tega morajo imeti na voljo najmanj 60 sob.  

Upoštevajoč izkušnje in glede na standarde podministrskih srečanj bodo najbolj iskani hoteli z 

nastanitvenimi zmogljivostmi do 100 sob, nekaj pa bo takšnih, kjer se pričakuje tudi 300 in več 

gostov. Eno od meril za določitev namestitvenih zmogljivosti so tudi konferenčne zmogljivosti v 

samem hotelu ali njegovi neposredni bližini – omogočen dostop peš. Zelena usmerjenost in 

trajnostna zavezanost delovanja hotela se štejeta za prednost. 

 

 

 

 

 

https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/dokumenti/program_sto_2018.2019_skupna_brez_pd.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0951?sop=2018-01-0951
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0951?sop=2018-01-0951
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Konferenčne zmogljivosti 

Konferenčni prostori morajo biti dovolj prostorni – za sprejem vsaj 100 ljudi in možnost 

postavitve miz in stolov po naslednjem ključu: mize so običajno postavljene v obliki 

pravokotnika, v velikosti za 30–35 stolov. V ozadju so nato postavljeni še preostali stoli (brez 

miz). Glede na izkušnje in ocene mora biti prostor velik vsaj 150 m2, pri čemer je treba upoštevati 

tudi možnost namestitve od 3 do 6 kabin za tolmačenje.  

 

Dodatni standardi, ki morajo biti izpolnjeni: 

 zadostna in primerna osvetlitev, 

 prostor brez motečih stebrov, 

 tehnična oprema: zmogljiv (vsaj 200 mb/s) in brezplačen wi-fi, avdiovizualna oprema, 

osnovni zvočni sistem z brezžičnimi in namiznimi mikrofoni (vsaj 32 mikrofonov), tonska 

distribucija, zaslon / platno za projektor (vsaj 3x4 m), LCD projektor (vsaj 2000 AnsiLum), 

tabla s flomastri, možnost govorniškega odra, možnost najema prenosnika in laserskega 

kazalnika itn.), 

 klimatiziran prostor, 

 prostor ni izpostavljen hrupu ali drugim motečim dejavnikom, 

 možnost postavitve ali zagotovitve tolmaških kabin (od 3 do 6), 

 priprava konferenčnih sob, 

 garderoba,  

 sanitarije, 

 postrežba med odmori in zagotovitev vode iz pipe, 

 možnost inovativne postavitve in pristopov (zeleno, trajnostno, dejavnik presenečenja), 

 dodatni manjši prostori (prostor/pisarna za organizacijsko ekipo z večfunkcijsko 

napravo, prostor za delo medijev), 

 prostor za izjave za medije in skupinsko fotografiranje, 

 primeren predprostor za izdajo akreditacij. 

 

SPREMLJEVALNE DESTINACIJE 

To so destinacije, ki lahko zagotavljajo tako imenovani spremljevalni program in so v neposredni 

bližini vodilnih destinacij – največja oddaljenost je lahko 50 kilometrov oziroma 45 minut vožnje 

z avtobusom. Te destinacije so večinoma vezane na proizvod, izkušnjo, doživetje. Priprava 

nabora možnih lokacij za pripravo spremljevalnega programa bo potekala v sodelovanju z 

lokalnimi skupnostmi,2 ki bodo skupaj s stroko (Protokol RS, MGRT – STO, Zavod – 

Kongresnoturistični urad Slovenije, MK, UKOM in drugi sodelujoči v okviru Podskupine za 

komuniciranje in promocijo) pozvane, da pomagajo oblikovati program iz naslednjih področij v 

bližini vodilnih destinacij:  

 

 

                                                 
2 Lokalna skupnost je mišljena v najširšem pomenu, torej zajema vse akterje in subjekte nekega področja (občina, 
društva, gospodarski subjekti itn.). 
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NARAVNA in 

KULTURNA 

DEDIŠČINA/ 

ZNAMENITOSTI 

KULTURNI PROGRAM 

PROMOCIJSKI 

PROGRAM  

(zgodovina, 

gastronomija, šport, 

drugo) 

GOSPODARSKO-

ZNANSTVENI 

PROGRAM 

 

Cilj spremljevalnega programa je, da se gostom prikažejo slovenska vsestranska ponudba, 

bogata naravna in kulturna dediščina ter živahen utrip njene sedanjosti s prepletom znanosti in 

gospodarstva. Prednost bodo imeli programi/predlogi, ki bodo predstavljali vizijo Slovenije kot 

zelene, trajnostne, inovativne, ustvarjalne, butične, gastronomske destinacije3, usklajeni na 

nivoju 12 razvojnih regij, ter dobitniki domačih in tujih priznanj/nagrad (na primer nagradi Sejalec 

in Snovalec, UNESCO, znak evropske dediščine, Evropa nostra, nagrada EDEN in druge), ki 

zadovoljijo tudi zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika, vrhunska, aktivna in posebna 

doživetja. Drugo merilo bo povezanost z vsebinskim programom srečanj, tretje merilo pa je 

izbirno, vendar bo posebna pozornost namenjena projektom, ki so bili sofinancirani s strani EU 

kot primeri dobre prakse.  

 

Naravna in kulturna dediščina/znamenitosti  

Naravna dediščina je redka, dragocena ali znamenita naravna vrednota. Je del žive ali nežive 

narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. 

To so na primer geološki pojavi, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske, 

ledeniki, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in 

živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in 

oblikovana narava. 
(Vir: MOP – http://www.arso.gov.si/narava/naravne%20vrednote/) 

 

Kulturna dediščina zajema vse vidne poudarke, ki jih poleg naravnih vsi obiskovalci vidijo že ob 

prvem stiku s Slovenijo. Poleg različnih kulturnih krajin sodijo sem srednjeveška in druga mestna 

jedra, gradovi, cerkve in drugi grajeni objekti (na primer vse od Plečnika in njegovih učencev; 

premična dediščina, ki je pretežno shranjena v muzejih po vsej Sloveniji, sega od 

prazgodovinskih predmetov do najnovejših oblikovalskih izdelkov). Sem spada tudi nesnovna 

dediščina z raznoliko ljudsko ustvarjalnostjo (pustni običaji, klekljanje čipk, čebelarstvo in 

drugo). 

 

Kulturni program 

Kulturni program lahko zajema literarno, uprizoritveno, glasbeno, vizualno, filmsko, 

avdiovizualno, intermedijsko in drugo ustvarjalnost ter poustvarjalnost in predstavitve bogate 

slovenske kulturne in arhitekturne dediščine. 

Pri izboru kulturnega programa bodo imele prednost vsebine, ki bodo zadostile naslednjim 

merilom:  

                                                 
3 Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (International Institute of Gastronomy, Culture, 
Arts and Tourism – IGCAT) je kot uradni podeljevalec naziva evropska gastronomska regija na 13. srečanju 
gastronomskih regij potrdil kandidaturo Slovenije za naziv evropska gastronomska regija 2021. Več informacij: 
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/promocija_lokalne_hrane/evropska_gastronomska_regija_2021/. 

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razvoj-in-inovativnost/sejalec-in-snovalec
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razvoj-in-inovativnost/sejalec-in-snovalec
http://www.arso.gov.si/narava/naravne%20vrednote/
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/promocija_lokalne_hrane/evropska_gastronomska_regija_2021/
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 vrhunska raven ustvarjalnih in poustvarjalnih dosežkov sodelujočih umetnikov in 

kulturnih organizacij,  

 prikaz bogate slovenske kulturne dediščine ter zmožnost povezovanja lokalne kulturne 

dediščine in tradicionalnih umetniških oblik s sodobnimi, inovativnimi in 

eksperimentalnimi kulturnimi izrazi. 

 

Promocijski program 

Zajema aktivnosti, kot so turizem, gastronomija, šport in druge, ki bodo na sodoben način 

pripomogle k prepoznavnosti Slovenije kot avtentične, gastronomske, športne in k 

trajnostnemu razvoju zavezane destinacije. Pri promocijskem programu so zaželeni in možni 

tudi butični programi, ki pripovedujejo zgodbo in so nekaj »več« (na primer smučišča, raftanje, 

razkošno kampiranje (glamping), adrenalinska doživetja in drugo). 

 

Gospodarsko-znanstveni program 

Gospodarstvo in znanost tvorita pljuča vsake države. Brez njiju ni inovacij, razvoja in družbenega 

napredka. Pri izboru gospodarsko-znanstvenega programa bodo merila predvsem posebnost, 

vrhunskost, izjemnost družbe/ustanove oziroma programa v evropskem in svetovnem prostoru. 

Zagotovo bodo še posebej zanimivi programi, kjer se znanost in gospodarstvo uspešno 

prepletata (primeri dobrih praks). 

 

NAČIN SODELOVANJA MED VLADO RS IN LOKALNIMI SKUPNOSTMI 

Cilj tokratnih priprav in izvedbe predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU je prenesti ugoden 

trenutek in dobre okoliščine tudi lokalnim skupnostim po Sloveniji in njenim prebivalcem. 

Dodana vrednost sodelovanja lokalnih skupnosti v projektu se bo odražala predvsem v njihovi 

promociji in možnosti predstavitve širšemu krogu najrazličnejših predstavnikov iz vseh držav 

članic EU. 

Vsi sodelujoči bodo navedeni in prisotni na vseh komunikacijskih gradivih in mestih, kot so 

spletno mesto predsedovanja, družbeni profili, promocijska gradiva itd. Vključenost/partnerstvo 

pri projektu je lahko tudi priporočilo posameznih sodelujočih za nadaljnje projekte, skupna korist 

vseh vpletenih pa je zagotovo izboljšanje poznavanja in ozaveščenosti o EU in priložnostih, ki jih 

ponuja (vzpostavitev stikov, mreženje). 

 

STROKOVNA ŽIRIJA 

Vse prijave bo v skladu z napisanimi merili obravnavala in ocenila strokovna žirija, ki jo bodo 

sestavljali člani Stalne koordinacijske skupine za promocijo RS in predstavniki Protokola RS. 
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ZAKLJUČEK 

Predsedovanje Svetu EU za vsako predsedujočo državo članico pomeni velik izziv zaradi 

zapletenosti operativnega vodenja, organizacijskih, kadrovskih in finančnih vidikov. 

Tokratno predsedovanje, ki bo za Slovenijo drugo po vrsti, želimo izkoristiti za vsesplošno 

promocijo države, njenega gospodarstva, znanosti, turizma in ljudi. Zato menimo, da je vključitev 

lokalnih skupnosti nujna. Tako bomo sámo idejo EU in predsedovanja Svetu EU približali ljudem, 

hkrati pa tujim gostom ponudili raznolika, aktivna in posebna doživetja. Cilj je, da se ti, tako 

imenovani zahtevni obiskovalci še vrnejo v Slovenijo, ali v svojem prostem času z družino, 

prijatelji ali poslovno. 

#ifeelslovenia #DomaVEvropi 

 

 

Viri: 

 

Projektna naloga – Posebni vladni projekt Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske 

unije 2021 (povezava dostopna tu) 

 

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (povezava dostopna tu) 

 

Predstavitev makrodestinacij (povezava dostopna tu) 

 

Program dela STO 2018–2019 (povezava dostopna tu) 

 

Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (povezava dostopna tu) 

 

 

PRILOGA: 

Primer »Košarica regij in mest« v tabelni obliki 

 

 

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2019/Uresnicevanje_vladnih_prioritet/Predsedovanje_Svetu_EU_-_projektna_naloga.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/Strategija__trjanostne_rasti_slovenskega_turizma_2017-2021/2018_04_MGRT_Strategija_trajnostne_rasti_slovenskega_turizma_2017-2021_web_novo.pdf
https://www.rra-posavje.si/pdf/dokumenti/Predstavitev-Model-makro-destinacij-12-10-2017.pdf
https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/dokumenti/program_sto_2018.2019_skupna_brez_pd.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8742
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MAKROREGIJA 
VODILNE 

DESTINACIJE 
NASTANITVENE 
ZMOGLJIVOSTI 

KONFERENČNE 
ZMOGLJIVOSTI 

SPREMLJEVALNE DESTINACIJE 

          

NARAVNA in 
KULTURNA 
DEDIŠČINA/ 

ZNAMENITOSTI 

KULTURNI 
PROGRAM 

PROMOCIJSKI 

PROGRAM  

(zgodovina, 
gastronomija, 
šport, drugo) 

GOSPODARSKO-
ZNANSTVENI 

PROGRAM 

1 ALPSKA Slovenija X 

Hotel . . .  Dvorana . . .          

Hotel . . .            

Hotel . . .             

2 
LJUBLJANA in 

OSREDNJA 
Slovenija 

Y 

            

            

            

3 
MEDITERANSKA 

Slovenija 
Z 

            

            

            

4 
TERMALNA 
PANONSKA 

Slovenija 
R 
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