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SLOVENIJA    
dežela vrhunskih športnih dosežkov
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SVETOVNO PRVENSTVO V ODBOJKI 2022

Ljubljanska Arena Stožice bodo od 26. avgusta do 7. septembra prelevila v 
prizorišče svetovnega prvenstva v odbojki za moške. Športni spektakel, ki ga 
gostimo v sodelovanju s Poljsko, bo predvidoma dosegel 2,3 milijarde odbojkarskih 
navdušencev po vsem svetu.

Gre za najodmevnejše in najbolj prestižno odbojkarsko tekmovanje, posebno 
priznanje pa je naši državi kot odlični organizatorici športnih dogodkov izkazala 
mednarodna zveza – Odbojkarski zvezi Slovenije je namreč zaupala organizacijo 
odbojkarskih bojev v kar štirih tekmovalnih skupinah.

Odbojka je pri nas ena najbolj priljubljenih in najhitreje razvijajočih se športnih 
disciplin. Organizirano jo igrajo v 88 klubih, kjer trenira več kot 5.000 mladih 
odbojkaric in odbojkarjev. Sicer je odbojka od vseh disciplin najbolj priljubljena med 
dekleti, naklonjeni pa so ji tudi številni rekreativci.

Da imamo odbojko res radi, potrjujejo tudi izjemni rezultati, ki jih dosegajo naši 
reprezentanti. Na zadnjih štirih svetovnih tekmovanjih so tako naši fantje osvojili kar 
tri srebrne kolajne, naša dekleta pa s srebrno kolajno s svetovnega prvenstva do 23 
let še vedno beležijo največji dosežek ženskega ekipnega športa v Sloveniji.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca. Foto: Nebojša Tejić/STA
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DEŽELA VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV

Slovenci smo drugi na svetu po osvojenih olimpijskih medaljah na prebivalca in 
dobitniki številnih kolajn na svetovnih prvenstvih. Vrhunski športni dosežki, izjemne 
naravne danosti, visoko razvita infrastruktura ter športna vzgoja v osnovnih in srednjih 
šolah so le nekateri od dejavnikov, ki prispevajo k naši vseživljenjski povezanosti s 
športom in nas motivirajo, da velik del svojega prostega časa namenjamo športnim 
in rekreativnim dejavnostim.

Število olimpijskih medalj na prebivalca 
na OI v Pekingu 2022

Norveška (146.520)
Slovenija (296.991)
Avstrija (500.355)
Švedska (618.187)
Švica (618.187)

Spolna sestava slovenskih poklicnih športnikov

676 63
skupno

739

Legendarni obrazi slovenskega športa

Pot slovenskega športa so tlakovale legendarne športnice in športniki, ki že od nekdaj 
podirajo svetovne rekorde in premikajo meje mogočega. Njihovi uspehi so zapisani 
v analih športne zgodovine, v Sloveniji pa brezčasnost največjih imen enkrat letno 
slavimo z vpisom v Hram športnih junakov, ustanovljenim leta 2011.

Izbor vpisanih imen vodi Društvo športnih novinarjev Slovenije, ki vsako leto izbere 
športnika, športnico, ekipo in mlade upe, ki so zaznamovali slovensko športno 
zgodovino. Hram športnih junakov med drugim hrani tudi rekvizite in druge športne 
predmete, povezane z uspehi naših športnic in športnikov, ter beleži zgodovino 
različnih zgodovinskih dogodkov v slovenskem športu.

Med športniki, vpisani v Hram športnih junakov, je kar nekaj olimpijskih športnikov. 
Kot prvi dobitnik olimpijske medalje leta 1912 v Stockholmu je bil v register vpisan 
Rudolf Cvetko. Omeniti moramo tudi Leona Štuklja, ki je osvojil največ olimpijskih 
medalj – kar tri. Olimpijsko zlato, srebro in bron pa so doslej osvojili trije slovenski 
športniki – Leon Štukelj, Luka Špik in Iztok Čop.

Leon Štukelj – legenda slovenske 
olimpionike. Foto: Rasto Božič/STA

Da smo Slovenci športni narod, ne 
le številni uspehi naših vrhunskih 
športnikov, temveč predvsem 
polna šolska igrišča, zapolnjene 
gorske in hribovske koče ter polne 
športne dvorane in fitnes centri po 
celi državi. Na pobudo OKS smo 
23. september razglasili za Dan 
slovenskega športa. Na ta dan 
obujemo športne copate, napihnemo 
žoge, zavrtimo pedala, razgrnimo 
joga blazine, si privoščimo skok v 
vodo in še marsikaj. Samo da smo 
aktivni. 
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Seznam vseh športnic in športnikov, vpisanih v Hram športnih junakov:

Ime in priimek (disciplina)Leto

Leon Štukelj (gimnastika), Miroslav Cerar (gimnastika)2011

Rudolf Cvetko (sabljanje), Josip Primožič Tošo (gimnastika), Stane 
Derganc (gimnastika), Stanko Lorger (atletika), Ivo Daneu (košarka), 
Jože Šlibar (smučarski skoki), Janez Polda (smučarski skoki), 
Draga Stamejčič Pokovec (atletika), Janez Žirovnik (kolesarstvo), 
Nataša Urbančič Bezjak (atletika), Branko Oblak (nogomet), Aljoša 
Žorga (košarka), Vinko Jelovac (košarka), Mima Jaušovec (tenis), 
Rudi Hiti (hokej), Peter Šumi (gimnastika), Miro Steržaj (kegljanje), 
Albin Felc (hokej), veslaški osmerec (4. OI Tokio 1964)

2012

Franc Smolej (smučarski tek), Ciril Praček (alpsko smučanje), Branko 
Ziherl (skoki v vodo), Tone Cerer (plavanje), Tine Mulej (alpsko 
smučanje), Janko Štefe (alpsko smučanje), Ivan Toplak (nogomet), 
Janko Kosmina-Mario Fafangel (jadranje), Tine Šrot (gimnastika), Jurij 
Uršič (kolesarstvo), Edvard Vecko (namizni tenis), Ištvan Korpa (namizni 
tenis), Tone Gale (hokej), Milan Zadel (kajak kanu), Stanko Topolčnik 
(judo), Bojan Križaj (alpsko smučanje), Peter Vilfan (košarka), Bojan 
Ropret (kolesarstvo), Boris Strel (alpsko smučanje), Alenka Cuderman 
(rokomet), Borut Petrič (plavanje), Miran Tepeš (smučarski skoki), Jure 
Franko (alpsko smučanje), Primož Ulaga (smučarski skoki), Andrej 
Jelenc (kajakaštvo na divjih vodah), Darjan Petrič (plavanje), Matjaž 
Debelak (smučarski skoki), Mateja Svet (alpsko smučanje)

2013

Srečko Katanec (nogomet), Rok Petrovič (alpsko smučanje), Jure 
Zdovc (košarka), Iztok Puc (rokomet)

2015

Rolando Pušnik (rokomet), Polona Dornik (košarka)2016

Marko Elsner (nogomet)2017

Alenka Dovžan (alpsko smučanje), Katja Koren (alpsko smučanje), 
Jure Košir (alpsko smučanje)

2019

Štafetna palica zdaj v rokah nove izjemne generacije

Izjemna zapuščina zgodovinskih imen je zdaj v rokah naslednjih generacij, ki za 
svetovno prepoznavnost naše male države skrbijo s svojimi vsakoletnimi uspehi na 
športnih tekmovanjih. Med največjimi imeni so trenutno košarkarja lige NBA Luka 
Dončić in Goran Dragić, hokejist v ligi NHL Anže Kopitar in eden najboljših nogometnih 
vratarjev Jan Oblak ter Rok Možič, eden najbolj perspektivnih odbojkarjev na svetu.

Kot izjemne dosežkarje lahko izpostavimo tudi kolesarja Primoža Rogliča in Tadeja 
Pogačarja, plezalko Janjo Garnbret, judoistko Tino Trstenjak, kanuista Benjamina 
Savška, smučarko Tino Maze, metalca diska Kristjana Čeha, plavalko Saro Isaković, 
skakalca na smučeh Petra Prevca, med para športniki pa izstopata plavalec Darko 
Đurić in smučar Jernej Slivnik.

Njihovi uspehi niso le njihovi osebni in karierni dosežki, temveč tudi kolektivni uspehi 
slovenskega naroda. Podpori vrhunskih športnic in športnikov, ki nas zastopajo na 
svetovnem športnem parketu, zato iz leta v leto namenjamo več javnih sredstev. 
Leta 2020 smo zato vrhunskemu športu namenili kar 11.760.753,04 € oz. 5,57 
€ na prebivalca, kar je skoraj dvakratnik sredstev, ki smo jih vrhunskemu športu 
namenili pet let prej.

Luka Dončič in Goran Dragić – slovenska košarkarja v ligi NBA. 
Foto: Nace Hočevar/STA
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Izjemni uspehi na paralimpijskih igrah

V Sloveniji smo izredno ponosni tudi na uspehe naših paralimpijskih športnic 
in športnikov, ki na paralimpijskih igrah našo podalpsko deželo zastopajo v 
najrazličnejših športnih disciplinah. V tridesetih letih od osamosvojitve Slovenije 
so skupno osvojili zavidljivo število paralimpijskih medalj: devet bronastih, deset 
srebrnih in štiri zlate.

V zadnjih letih smo Slovenke in Slovenci na zmagovalnih stopničkah blesteli 
predvsem v streljanju z zračno puško stoje, kjer so nas zastopali Franček Gorazd 
Tiršek, Veselka Pevec in Franc Pinter. Poleg tega je uspehe na paralimpijskih 
igrah nizala tudi Mateja Pinter – ena naših najboljših in najuspešnejših namiznih 
tenisačic.

Franček Gorazd Tiršek s paralimpijskim srebrom v Tokiu 2020.]
Foto: Tinkara Zupan/STA

Šport v sebi nosimo od malih nog

Uspeh naših športnikov pa ni naključje, saj jih šport spremlja že od malih nog. Že v vrtcu 
se ukvarjajo z najrazličnejšimi telesnimi dejavnostmi, na voljo pa so jim tudi izbirne 
vsebine, kot so plavanje, planinarjenje in plesne vaje. Tako so otroci že v vrtcu, ki ga 
obiskuje 94 odstotkov vseh otrok v Sloveniji, vključeni v različne telesne dejavnosti.

Najmlajši svoje gibalne spretnosti razvijajo v sklopu programa Mali sonček, kjer se 
udejstvujejo v planinarjenju, smučanju, gimnastiki in še mnogih drugih športih, ter 
v pohodniškem programu Ciciban planinec. V osnovni šoli program Mali sonček 
nadomesti njegov predhodnik Zlati sonček, program Ciciban planinec pa Mladi 
planinec. Izvaja se tudi plavalni program Naučimo se plavati, na voljo pa so tudi drugi 
športni programi, kot sta Krpan in Hura, prosti čas.

Športni program Število vključenih

Mali sonček 313.165

Športni interesni programi in skupno število vključenih otrok in mladostnikov v letih 
2014–2021:

Zlati sonček 211.939

Krpan 154.550

Naučimo se plavati  213.372

Ciciban planinec  19.130

Mladi planinec  11.111

Hura, prosti čas 11.416

Športna tekmovanja 436.190

Zdrav življenjski slog 155.295
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V osnovni šoli in srednji šoli je športna vzgoja obvezen predmet, organizirajo se športni 
dnevi, učencem in dijakom pa so na voljo tudi različne obšolske dejavnosti, ki zajemajo 
širok nabor individualnih in skupinskih športnih disciplin. V osnovnih šolah so na voljo 
tudi različni športni izbirni predmeti, izvaja pa se tudi številne šole v naravi, kjer se 
učenke in učenci ukvarjajo s športi, kot so smučanje, plavanje in pohodništvo. Tako zna 
ob koncu osnovne šole vsak slovenski otrok plavati in smučati.

Aktivno spodbujanje mladih k športu je v Sloveniji zelo uspešno, kar se kaže tudi v 
množičnem sodelovanju učenk in učencev ter dijakinj in dijakov na šolskih športnih 
tekmovanjih. Po podatkih Zavoda RS za šport Planica na njih vsako leto nastopi več 
kot 90.000 tekmovalcev, kar je dobra tretjina vseh slovenskih osnovnošolcev in 
srednješolcev.

STE 
VEDELI?

V slovenskih šolah se 
povprečno izvede 4,46 
pedagoških ur športne 

vzgoje tedensko na 
učenko oz. učenca.

Spremljanje telesne pripravljenosti in SLOfit

Telesno pripravljenost in gibalni razvoj slovenskih otrok in mladostnikov, ki 
obiskujejo osnovno in srednjo šolo, že od leta 1987 vsakoletno spremljamo v sklopu 
programa Športnovzgojni karton (ŠVK). Tega smo kasneje nadgradili še s spletno 
aplikacijo Moj SLOfit, ki omogoča vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti in z 
njo povezanih podatkov.

Sistem SLOfit sestavljajo merske naloge ŠVK, merske naloge za odrasle, vprašalniki 
o gibalnih navadah in podatkih staršev, podatkovna zbirka SLOfit in sistemi poročanja 
za posameznike in osnovno šolo. Danes je podatkovna zbirka SLOfit največja zbirka 
podatkov o telesni pripravljenosti otrok na svetu, saj vsebuje zdravstvene podatke 
o več kot 40 rojstnih kartah otrok, ki so bili neprekinjeno spremljani približno 13 let.

Podatki iz zbirke SLOfit predstavljajo osnovo za individualizacijo pouka športne 
vzgoje glede na potrebe in sposobnosti učencev. Poleg tega se lahko sistem SLOfit 
uporablja tudi kot intervencijski program in kot dragoceno orodje za usklajeno 
povezovanje šolske športne vzgoje z zdravstvenim sistemom.

Posamezniki lahko do podatkov svojih testiranj dostopajo preko aplikacije Moj SLOfit, 
ki jih med drugim spodbuja tudi k zmanjševanju zdravju škodljivih navad in stanj, kot 
sta kajenje in debelost. Svoje podatke SLOfit lahko delijo s strokovnjaki za zdravje 
in telesno vadbo, kar jim omogoča, da z vključitvijo v strukturirano vadbo izboljšajo 
kakovost svojega življenja.

STE 
VEDELI?

V okviru projekta SLOfit 
je bilo v 30 letih testiranih 
več kot 1.000.000 Slovenk 
in Slovencev oz. polovica 

celotne populacije.

Testiranje SLOfit v osnovni šoli. 
Foto: DIF arhiv
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Predanost športu za vse in vseživljenjski aktivnosti

Neposredna bližina narave, razvita javna infrastruktura in številni športni objekti 
nam omogočajo, da športu in rekreaciji ostajamo zvesti vse življenje. Šest od desetih 
Slovenk in Slovencev se z rekreativno športno dejavnostjo ukvarja več kot dve uri in 
pol tedensko, kar je skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, štirje od 
desetih pa športu namenijo več kot pet ur tedensko. 

18,3 %

27 %

14,8 %
8,7 %

31,2 %

1 x tedensko

2-3 x tedensko

4-6 x tedensko

vsak dan

drugo

Pogostost športne aktivnosti Slovenk in Slovencev

V skladu s tem smo tudi aktivni mednarodni promotorji zdravega življenjskega sloga 
in vseživljenjske telesne aktivnosti, kar smo posebej izpostavljali tudi med svojm 
predsedovanjem Evropski uniji. Zavedamo se namreč, da je telesno aktivna družba 
bolj zdrava družba, zato poleg vrhunskega športa javna sredstva namenjamo tudi 
rekreativnemu športu.

Vendar pa za ukvarjanje s športom nimamo vsi enakih možnosti. V Sloveniji zato 
veliko pozornost pri vključevanju v šport posvečamo tudi gibalno oviranim. V ta namen 
izvajamo projekt Aktivni, zdravi in zadovoljni, ki je namenjen spodbujanju invalidov 
vseh starostnih skupin k športnemu udejstvovanju in usposabljanju strokovnih 
delavcev.

Slovenci smo v času predsedovanja Evropski uniji svojo zavezanost športu izkazali 
tudi z oblikovanjem Evropskega modela športa, ki je namenjen zagotavljanju 
ustreznih pogojev za športno udejstvovanje celotne populacije. Temelji na evropskih 
vrednotah, kot so solidarnost, odprta tekmovanja, poštena igra, medsebojno 
spoštovanje in integriteta, ter poudarja pomen skupnih značilnosti organiziranega 
športa v Evropski uniji.

Med dobrimi praksami po Evropi sodijo tudi številne, ki se izvajajo tudi pri nas: 
strukturirana skrb za šport v vrtcih, šolah, klubih, društvih in športnih zvezah; 
poudarjanje pomena lokalnih skupnosti z vidika javne infrastrukture in promocije 
lokalnih skupnosti preko uspešnih športnikov; zagotavljanje zdravstvenega 
zavarovanja športnikom; in finančna solidarnost krovne mednarodne panožne zveze 
do nacionalnih zvez in klubov.
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SPEKTAKULARNO ŠPORTNO SREDIŠČE V SRCU EVROPE

Slovenija pa kot država športa v svetu ni prepoznana le zaradi izjemnih dosežkov 
naših športnic in športnikov, temveč tudi zato, ker pogosto gostimo športne spektakle 
svetovnih razsežnosti. K temu v veliki meri pripomorejo neverjetne naravne danosti 
Slovenije, izjemno pomembno vlogo pa igra tudi naša zavidljiva infrastruktura, v 
katero ne vlagata le država in Evropska unija, temveč tudi gospodarstvo. Poleg 
tega na športni zemljevid sveta Slovenijo uvrščajo tudi nekateri priznani proizvajalci 
športne opreme.

Zavidanja vredna infrastruktura

Številni športni objekti po Sloveniji, ki so naša dolgoročna naložba v prihodnost, 
igrajo trojno vlogo. Poleg tega, da vsem državljankam in državljanom nudijo dostop 
do športa in rekreacije, se na njih kalijo naši največji športni talenti, obenem pa nam 
omogočajo, da v naši podalpski deželi gostimo najodmevnejše svetovne športne 
dogodke.

Arena Stožice – prizorišče svetovnega prvenstva v odbojki 2022. Foto: Nebojša Tejić/STA

SredstvaLeto

49.092.442,85 € 2014

Sofinanciranje naložb v slovenske športne objekte po letih

57.327.479,68 € 2015

36.104.555,17 € 2016

35.792.536,33 € 2017

66.207.987,11 € 2018

99.965.738,36 € 2019

87.516.745,36 € 2020

Med našimi infrastrukturnimi biseri je nedvomno Nordijski center Planica. Gre za 
najsodobnejši nacionalni športni kompleks za nordijski šport ter zgled trajnostne 
gradnje in upravljanja – pohvali se lahko s številnimi pobudami za zeleno mobilnost 
in čisto energijo. Njegova temeljna dejavnost je zagotavljanje ustreznih vrhunskih 
pogojev za smučarske skoke, smučarski tek in nordijsko kombinacijo.
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Pohvalimo se lahko s skoraj 10.000 kilometri planinskih poti in 1.200 kilometrov 
dolgo transverzalo, s slikovitimi kolesarskimi stezami po vsej Sloveniji in telovadnico 
ob vsaki šoli, kjer se poleg šolskih izvajajo tudi rekreativne dejavnosti. Tu sta še 
Arena Stožice in Dragićevo igrišče – prvo pametno košarkarsko igrišče v Sloveniji, ki 
sta ga sponzorirala brata Dragić.

V korak z odlično infrastrukturo gredo tudi uspešno izpeljana velika mednarodna 
tekmovanja, kot so vsakoletni smučarski poleti v Planici, evropsko prvenstvo v 
košarki za moške leta 2013 in evropsko prvenstvo v odbojki za moške v letu 2019. 
Že prihodnje leto pa si lahko v Planici obetamo tudi svetovno prvenstvo v nordijskem 
smučanju.

Nordijski center Planica – prizorišče svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah. 
Foto: Arhiv Nordijski center Planica

Bogata tradicija športnih institucij

Na institucionalni ravni nad slovenskim športom bdi Olimpijski komite Slovenije 
– Združenje športnih panog (OKS). Gre za osrednjo nevladno športno organizacijo 
nacionalnih panožnih športnih zvez, ki kot krovna slovenska športna organizacija 
razvija in povezuje vrhunski šport, šport za vse in šport na lokalni ravni.

Pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije deluje kar 8.264 športnih in 
rekreativnih društev, vpisanih v centralni register slovenskih društev, ki pa niso 
namenjena le vrhunskim in poklicnim športnikom. Igrajo namreč pomembno vlogo 
aktivnih spodbujevalcev kakovostnega življenja z gibanjem. 

Z namenom povečanja prepoznavnosti se v zadnjih letih trudimo za vizualno 
poenotenje športnih društev, za kar smo izbrali kombinacijo zelene, modre in bele 
barve. Olimpijski komite Slovenije športnim organizacijam svetuje, naj pri oblikovanju 
nacionalne športne opreme upoštevajo naslednje razmerje barv: 50 % zelene  30 % 
modre  20 % bele.

Slovenska olimpijska reprezentanca v barvah Olimpijskega komiteja Slovenije.
Foto: Aleš Fevžer
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Nenehno vlaganje v inovacije

Šport je pomembna gospodarska panoga, ki jo poganjajo številni inovativni pristopi. 
Tudi na tem področju smo Slovenske in Slovenci izjemno prepoznavni, za kar se 
lahko zahvalimo svetovno priznanim slovenskim podjetjem, ki razvijajo rešitve za 
rekreativne in profesionalne športne namene.

Prvo med njimi je podjetje Akrapovič, vodilni proizvajalec izpušnih sistemov za 
motocikle in športne avtomobile. Z izpušnimi sistemi Akrapovič, ki slovijo po izboljšani 
zmogljivosti, prepoznavnem zvoku, inovativnem dizajnu, lahki konstrukciji, kakovostni 
izdelavi in trpežnosti, je svoje naslove doseglo več kot 100 svetovnih prvakov.

Pomemben akter je tudi Alpina, ki že od leta 1947 razvija nove tehnologije in nove 
materiale. V globalni konkurenci proizvajalcev športne obutve slovijo s tekaškimi 
čevlji Alpina, s katerimi opremljajo svetovno uspešne smučarje tekače in biatlonce. 
Na olimpijskih igrah v Sochiju leta 2014 so z Alpininimi čevlji dosegli 12 olimpijskih 
medalj.

Eno najbolj prepoznavnih slovenskih podjetij v svetu pa je nedvomno Elan, ki že 
skoraj 80 let izdeluje najboljše smuči na svetu. Samo v zadnjih dveh desetletjih so 
s strani neodvisnih institucij prejeli več kot 70 nagrad za inovativnost, kakovost in 
oblikovanje. Med njihovimi največjimi inovacijami so carving smuči, skakalske smuči 
Satler in revolucionarne zložljive turne smuči Ibex Tactix.

Slovenski smučarski skakalec Peter Prevc s smučmi Elan.
Foto: Anže Malovrh/STA

ENA NAJBOLJ PRILJUBLJENIH TURISTIČNIH DESTINACIJ

Slovenija se ponaša z bogato paleto naravnih, zgodovinskih in kulturnih znamenitosti, 
bogato kulturno tradicijo, omogoča raznolika gastronomska doživetja in se lahko 
pohvali z rastočo ponudbo športnih, kulturnih in drugih dejavnosti. Našo slikovito 
deželo vsako leto obišče več milijonov turistov.

Pogled na Blejsko jezero.
Foto: Michael Matti/www.slovenia.info
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Razgibana in raznolika pokrajina 

Kljub temu, da skupno meri le dobrih 20.000 km2, Slovenijo odlikujeta izredno 
raznolika pokrajina in razgibana topologija. Od prekmurskih ravnic, vinorodnih 
gričevij, neokrnjenih gozdov, alpskih dolin in zasneženih očakov pa do kraških jam, 
kristalno čistih rek, dih jemajočih slapov in presihajočih jezer.

Prav zaradi svoje majhnosti in razgibanosti pa se lahko Slovenija pohvali z 
izjemno kratkimi razdaljami med različnimi pokrajinami. Od priobalnega pasu, 
kjer lahko zaplavamo v Jadranskem morju, pa do zasneženih pobočjih Julijskih 
Alp, po katerih se lahko spustimo s smučmi, je namreč le dobra ura vožnje z 
avtomobilom.

Raznolikost slovenske narave pa je prispevala tudi k razvoju različnih ekosistemov 
in pestri biotski raznovrstnosti. Na našem ozemlju prebiva več kot 15.000 različnih 
živalskih vrst, od katerih je 850 endemičnih – takšnih, ki pretežno živijo le na območju 
Slovenije.

Piran – pogled s slovenske obale na Julijske Alpe.
Foto: Jošt Gantar/www.slovenia.info

Bogata kulturna in zgodovinska dediščina 

Zaradi svoje geografske lege je Slovenija že od nekdaj v središču zgodovinskega 
dogajanja v Evropi, zato se lahko danes pohvalimo z izredno bogato arheološko 
zbirko. Ta sega vse od prazgodovine, ko so na naših tleh živeli mostiščarji, Kelti, Iliri 
in Rimljani, pa do sodobne zgodovine, ko so naše ozemlje naselili Slovani.

Nepremično kulturno dediščino Slovenije so v veliki meri zaznamovali vplivi iz tujine – tako 
verski, ki so k nam prinesli skoraj 3.000 cerkva, kot vojaški, zaradi katerih je Slovenija 
danes prepredena z več sto gradovi in trdnjavami. Velike zasluge za prepoznavnost 
slovenske arhitekture pa gredo tudi Jožetu Plečniku, slavnemu slovenskemu arhitektu, 
ki je načrtoval na desetero znamenitih stavb po Ljubljani, Dunaju in Pragi. 

Vplivi, ki so definirali našo stavbno dediščino, pa so izoblikovali tudi slovenske 
običaje, umetnost ter ostalo nesnovno in premično kulturno dediščino. Pestro 
zbirko slovenske umetnosti lahko raziščete v več kot 100 knjižnicah ter 71 muzejih 
in galerijah po vsej Sloveniji.

Pogled na Plečnikovo tržnico ob Ljubljanici.
Foto: Miran Kambič/www.slovenia.info
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Nacionalna znamka I FEEL SLOVENIA 

Slovenija se v svetu predstavlja z nacionalno znamko I FEEL SLOVENIA. Njena 
vizualna podoba temelji na zeleni barvi, ki predstavlja slovenske gozdove – ti namreč 
pokrivajo več kot polovico naše države in nas na seznamu najbolj gozdnatih evropskih 
držav uvrščajo na zavidljivo tretje mesto.

Zelena znamka I FEEL SLOVENIA ponazarja naš uravnovešen življenjski slog. 
Zanj sta značilna vztrajnost in samozavest, ki nas vsak dan ženeta k uresničevanju 
svojih osebnih ciljev, in skupna vizija trajnostnega razvoja, ki bo naravne, kulturne in 
zgodovinske danosti naše države ohranil za še mnoge generacije.

Slovenska zelena govori o skladnosti vseh čutov, s katerimi lahko doživljamo naše 
kraje. Zato se Slovenije nikoli ne spominjamo le po podobah, pač pa spomin na 
Slovenijo združuje slikovito naravo, vonj gozdov in čist alpski zrak, žuborenje potokov 
in rek ter okuse naše tradicionalne kulinarike. Slovenije torej ne zgolj obiščemo, 
ampak jo začutimo.

Nacionalna znamka I FEEL SLOVENIA na Expo 2020 v Dubaju.
Foto: Aleš Osvald/STA
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