
 

 

 



 

 

 

Povabilo k oddaji prijav na razpis za izbor 

Evropske destinacije odličnosti 2019 – Turizem dobrega 

počutja  
 

 
Projekt Evropske destinacije odličnosti (ang. European destinations of 

excellence) oziroma EDEN je leta 2006 zasnovala Evropska komisija v skladu z 

usmeritvami evropske turistične politike. Projekt temelji na državnih izborih, ki potekajo 

vsako drugo leto in katerih rezultat je izbira »destinacije odličnosti« in največ štirih 

finalistk. 

 

 

Slovenija se ponaša s sedmimi zmagovalnimi EDEN destinacijami (Dolina Soče, 

Solčavsko, Reka Kolpa, Idrija, Laško, Brda, Koper) in štirinajstimi finalistkami (Mežica, 

Kranj, Tolmin-Kobarid, Kozjanski park, Bohinj, Velenje, Med Pohorjem in Bohorjem, 

Žička kartuzija, Radovljica, Zeleni kras, Kras, Dobrote Dolenjske, Ptuj, Slovenske 

Konjice). 

 

 

Glavni cilj projekta se odraža v promociji in razvoju trajnostnega turizma. S projektom 

želi Evropska komisija povečati prepoznavnost nastajajočih evropskih destinacij, 

ustvarjati podlago za izmenjavo dobrih praks po vsej Evropi in spodbujati povezovanje 

med izbranimi destinacijami. 

 

Evropska komisija je za letošnjo krovno temo projekta izbrala turizem dobrega 

počutja. Turizem dobrega počutja Evropska komisija za namene tega razpisa definira 

kot vrsto turizma, ki obsega turistične dejavnosti, katerih glavni namen je prispevek k 

fizičnemu, duševnemu in kognitivnemu zdravju obiskovalcev. Sem spadajo programi 

zdravja in dobrega počutja (različne vrste razvajanja, joga in meditacija, športne 

aktivnosti in fitnes, lepotni tretmaji, duhovne vaje, prehranski in razstrupljevalni 

programi, talasoterapija itd.), ki jih izvajajo različne ustanove (zdravilišča, termalni 

centri, hoteli in apartmajska naselja, festivali, organizatorji križarjenj). Nagrajena bo 

destinacija s kakovostno turistično ponudbo, ki prispeva k večji prepoznavnosti in 

kakovosti destinacije in spoštuje načela trajnostnega razvoja. Razpis izključuje 

zdravstveni in medicinski turizem, katerega glavna dejavnost je medicinsko 

zdravljenje, vključno s kirurškimi in kliničnimi posegi, rehabilitacijo in terapevtskimi 

storitvami.   

 

Z nazivom Evropska destinacija odličnosti 2019 bo izbrana destinacija vključena v 

promocijske aktivnosti tako s strani Slovenske turistične organizacije kot tudi 

Evropske komisije. 

 

Zmagovalna destinacija in finalistke bodo postale članice slovenske mreže EDEN 

destinacij in pridobile možnost za včlanitev v evropsko združenje EDEN destinacij, 

ki spodbuja izmenjavo dobrih praks, povezanih s trajnostnim razvojem turizma, ter 

povezovanje destinacij iz Evrope.  

 

 

 

 

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razvoj-in-inovativnost/eden


 

 

 

Kakšni so pogoji sodelovanja?  

 

Prijavitelj, ki vloži prijavo, je lahko: 

a. ustanova, ki upravlja in trži ponudbo destinacije. Predložiti mora izjave o 

sodelovanju vseh občin, ki sestavljajo destinacijo, ALI 

b. občina, ki upravlja in trži ponudbo destinacije. Če destinacijo (ali razvijajočo 

destinacijo) predstavlja več kot ena občina, mora ena občina delovati kot 

prijavitelj, druge pa predložijo izjave o sodelovanju.  

 

Sodelujejo lahko destinacije v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  
1. Destinacijo zastopa vsaj ena občina.1 

2. Destinacijo lahko zastopata tudi dve ali več občin, ki imajo skupni koncept 

razvoja/trženja turizma.  

3. Destinacija mora biti turistično še neuveljavljena in izven glavnih turističnih 

tokov.  

4. Destinacija je razvila turistično ponudbo s področja zdravja in dobrega počutja, 

ki temelji na lokalnih posebnostih, vezanih na naravne ali kulturne značilnosti. 

5. Dejavnosti za razvoj ponudbe iz prejšnje točke se morajo izvajati vsaj od 1. 

maja 2017. 

6. Razvoj destinacije mora biti usklajen z načeli trajnostnega razvoja. 

7. Destinacija, ki je že prejela naziv Evropska destinacija odličnosti v preteklih 

izborih, se lahko ponovno prijavi. 

 

 

Merila 

 

Posamezna destinacija lahko na podlagi meril doseže največ 100 točk. Merila so 

razdeljena po naslednjih sklopih:  

 

1. Turistična ponudba, ki temelji na lokalnih vsebinah s področja turizma 

dobrega počutja – 50 točk. 

 

2. Zagotavljanje družbene, okoljske, gospodarske in kulturne trajnosti 

destinacije v povezavi s turizmom dobrega počutja – 30 točk. 

 

3. Učinkovito trženja turizma dobrega počutja v destinaciji – 20 točk. 

 

Destinacija mora na podlagi meril zbrati najmanjše število 60 točk.  

 

Pet destinacij, ki bodo zbrale najvišje število točk, bo v finalu obiskala strokovna 

komisija v okviru terenskega ocenjevanja ter jim dodelila dodatne točke na podlagi 

dodatnih meril, ki so opisana spodaj (največ 30 točk). Zmagovalna bo tista destinacija, 

ki bo zbrala najvišje skupno število točk prejetih na podlagi meril in dodatnih meril. 

 

Če bo po izvedenem točkovanju ponudbe na petem mestu z enakim številom točk več 

kot ena destinacija, bo v finalu tista, ki bo najboljše ocenjena pri vprašanju I./1. V 

kolikor bosta tudi pri tem vprašanju dve ali več destinaciji ocenjeni z enakim številom 

                                                        
1 Destinacija je turistično integrirano območje, na katerem se vrsta turistične ponudbe, ki je 
integrirana, skupno trži pod enotno znamko. 



 

 

točk, se bo v finalni izbor uvrstila destinacija, ki bo najboljše ocenjena pri vprašanju 

I./5.  

 

Dodatna merila:  

▪ možnost za povečanje števila obiskovalcev destinacije in zmanjšanje sezonske 

narave dejavnosti - 10 točk,  

▪ v kolikšni meri je lahko destinacija zgled drugim destinacijam - 10 točk,  

▪ kako projekt destinacije prispeva k pestrosti slovenske turistične ponudbe, 

temelječe na turizmu dobrega počutja (razlikovalne prednosti ponudbe, elementi 

edinstvenosti in inovativnosti) - 10 točk.  

 

 

Kaj mora vsebovati  pravilno izpolnjena prijava? 

 

1. Pravilno izpolnjen in podpisan obrazec PRIJAVA za izbor (Obrazec 1); 

2. IZJAVO občin/e o sodelovanju (za vsako občino, ki sodeluje v projektu) (obrazec 

2); 

3. VPRAŠALNIK za prijavo na izbor z odgovori na vsa zastavljena vprašanja 

(obrazec 3); 

4. Kratko promocijsko predstavitev destinacije (največ ena stran besedila A4) s 

tremi atraktivnimi fotografijami v visoki resoluciji (300dpi), z navedbo avtorja/vira 

fotografije) s področja turizma dobrega počutja, za objavo na spletu in v drugih 

promocijskih vsebinah.  

5. Medij z elektronsko obliko prijave (npr. USB ključek) 

 

 

Kako poteka izbor?  

 

1. Za ocenjevanje prispelih prijav je Slovenska turistična organizacija imenovala dve 

komisiji, in sicer komisijo, ki bo preverila pravočasnost in pravilnost prijav, ter 

strokovno komisijo, ki bo na podlagi meril ocenila prijave. Sestanki komisij niso 

javni. 

 

2. Izločene bodo prijave: 

 

• ki ne bodo prispele na naslov Slovenske turistične organizacije v roku za 

prispetje prijave (takšne prijave bodo neodprte vrnjene na naslov 

pošiljatelja), 

• katerih ovojnica ne bo označena na predpisan način (takšne prijave bodo 

neodprte vrnjene na naslov pošiljatelja), 

• ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih dokumentov in le-ti tudi po pozivu 

ne bodo predloženi v dodatnem roku, 

• če prijavitelj ne bo izpolnjeval pogojev za sodelovanje,  

• če bo ena občina oddala dve ali več prijav, 

• če bodo oddane dve ali več prijave za eno destinacijo, 

• za katere bo ugotovljeno, da je prijavitelj navajal neresnične podatke. 

 



 

 

3. Po zaključku ocenjevanja bo strokovna komisija na terenu obiskala in ocenila 

največ pet prijav oz. destinacij, ki bodo dosegle najvišje število točk.  

 

4. Strokovna komisija bo opravila terenske oglede in razgovore s predstavniki 

destinacij ter na podlagi dodatnih meril dodelila dodatne točke petim destinacijam.  

Zmagala  bo tista destinacija, ki bo dosegla največje skupno število točk. 

 

Vsi prijavitelji bodo o izidu izbora obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva, ko bo 

zaključeno strokovno ocenjevanje prijav. Odločitve komisije so dokončne in zoper 

njih niso možne pritožbe.  

 

Izbrana destinacija ni upravičena do denarne nagrade. 

    

Rok za prijavo 

 

Prijave v zaprti kuverti posredujte na naslov Slovenska turistična organizacija, 

Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava za izbor EDEN Slovenija 

2019 – ne odpiraj« in z navedbo naziva in naslova pošiljatelja.  

 

Upoštevane bodo prijave, ki bodo na zgoraj navedeni naslov prispele do vključno 

ponedeljka, 17. junija 2019 do 14. ure. 

 

 

Več informacij na: 

https://www.slovenia.info/razpisi-sto 

masa.klemencic@slovenia.info 

01 589 85 63 

 

Slovenska turistična organizacija bo za vse zainteresirane destinacije organizirala 

informativni dan, ki bo potekal v ponedeljek, 3. junija 2019, od 13. do 15. ure, na 

sedežu STO (Dimičeva 13, Ljubljana), v sejni sobi v drugem nadstropju. Vljudno vas 

prosimo, da udeležbo javite do četrtka, 30. maja 2019, na naslov 

masa.klemencic@slovenia.info. 

 
 
Priloge: 

- Obrazec 1: Prijava za izbor 
- Obrazec 2: Izjava občin 
- Obrazec 3: Vprašalnik 
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