
 
 

 

Sporočilo za javnost 
 
 

Slovenija dobila že peto Evropsko destinacijo odličnosti 
 
Ljubljana, 25. april 2013 – Destinacija Laško – sotočje dobrega je letošnja 
zmagovalka slovenskega izbora Evropske destinacije odličnosti (EDEN). 
Slovenija je tako za Dolino Soče, Solčavskim, Reko Kolpo in Idrijo dobila že 
peto evropsko destinacijo odličnosti. Uradna podelitev naziva Evropska 
destinacija odličnosti na državni ravni bo 5. junija 2013. Na evropskem 
nivoju pa se bo destinacija prvič predstavila jeseni v Bruslju, kjer ji bo 
naziv podeljen tudi s strani Evropske komisije.    
 
Letošnja tema izbora EDEN, ki ga razpisuje Evropska komisija, je dostopni 
turizem, ki omogoča ljudem z različnimi fizičnimi ali psihičnimi omejitvami  ter 
posebnimi potrebami, neodvisno, pravično in dostojanstveno uporabo turističnih 
storitev. Po podatkih Zavoda Premiki predstavlja trg dostopnega turizma okoli 
127,5 milijonov ljudi. 
 
Med prijavljenimi kandidati je strokovna komisija, ki jo je imenovala javna 
agencija SPIRIT Slovenija, izbrala tri finalistke, in sicer (navedeno po abecednem 
vrstnem redu imen destinacij):  

- Laško – sotočje dobrega; 
- Radol'ca in 
- Zeleni kras. 

 
V postopku izbora je bila med tremi finalisti kot Evropska destinacija odličnosti v 
letu 2013 v Sloveniji izbrana destinacija Laško – sotočje dobrega. 
 
Boštjan Skalar, v.d. direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija: »Projekt 
Evropske destinacije odličnosti že šesto leto zapored ostaja eden ključnih 
projektov, katerega namen je, da v Sloveniji identificiramo in nagradimo najbolj 
trajnostno naravnane destinacije ter tako spodbudimo njihov nadaljnji razvoj. 
Letošnji izbor, katerega rdeča nit je bil dostopni turizem, je pokazal, da ima 
slovenski turizem produkte z visoko dodano vrednostjo, ki so prijazni tako do 
ljudi kot tudi narave. Zmagovalka in prejemnica naziva EDEN 2013, destinacija 



 

Laško – sotočje dobrega,  je uspela povezati naravne vire, vrhunsko medicinsko 
znanje, lokalne posebnosti in zgodbe v odlične turistične produkte.«  
 
Tomaž Majcen, v. d. direktorja, STIK - Center za šport, turizem, 
informiranje in kulturo Laško: »Pridobljeni naziv Evropska destinacija 
odličnosti 2013 nas je izredno razveselil, saj priznanje potrjuje, da so naša pot in 
prizadevanja k vzpostavitvi pogojev za prijazen, raznolik in dostopen turizem za 
prav vse skupine obiskovalcev naše destinacije, pravilna. Istočasno nam nalaga 
veliko odgovornost, da z začrtanim delom nadaljujemo in zagotavljamo enake 
možnosti za udejstvovanje, sproščeno doživljanje in uživanje vsem turizma, 
kulture in športa željnim gostom.« 
 
Kot povzema ugotovitve strokovne komisije dr. Janez Bogataj, predsednik 
strokovne komisije za izbor destinacije odličnosti in ambasador EDEN projekta, 
se zmagovalna destinacija »ponaša s častitljivo 160 letno dediščino zdraviliške 
in 60-letno dediščino medicinske rehabilitacijske dejavnosti v Laškem, ob reki 
Savinji in njenih pritokih. Vendar pa je komisijo zelo pozitivno presenetilo, da vsa 
sodobna dejavnost, povezana z različnimi sestavinami dostopnega turizma, ni le 
ozko vezana in osredotočena na zdraviliško središče, ampak se je prav iz njega 
razpredla pestra mreža aktivnih dejavnosti po celotnem območju občine. 
Občinski Center za šport, turizem, informiranje in kulturo - STIK Laško tako 
uspešno povezuje vse ponudnike in izvajalce programov, ki so namenjeni 
različnim zvrstem dostopnega turizma. Leta 2008 so v Občini Laško izdelali 
Strateški načrt razvoja invalidskega turizma, leta 2009 je Thermana Laško d.d. – 
Hotel Zdravilišče Laško pridobilo zlati certifikat »Invalidom prijazno podjetje«. 
Isto podjetje je tudi prejemnik EU eko marjetice. Vsa dejavnost dostopnega 
turizma je ustrezno razvejana po celotni občini in vanjo se vključujejo 
najrazličnejša društva, posamezniki in ponudniki turističnih storitev. Torej 
moramo besedo »dobro« v sloganu projekta oz. destinacije razumeti tako v 
njenem dobesednem kot tudi prenesenem pomenu. Tako »dobro« sooblikujejo 
naravne danosti, vse kar  izhaja iz lokalne pivovarske tradicije, vsebine, povezane 
z regionalnim čebelarstvom, vrtom z medovitimi rastlinami, »dobro« pa pomeni 
tudi paleto programov za različne ovirane osebe in vsestransko (fizično in 
duhovno) dostopnost turističnih vsebin. V kraju imajo bogate izkušnje s 
prireditvami s področja športnega turizma, tudi za ovirane in invalidne osebe. V 
Laško prihajajo športniki invalidi na priprave. Različnim skupinam oviranih oseb 
so tako dostopne vse sestavine in vsebine turističnega delovanja v občini. Fizična 
dostopnost ni izvedena le v okviru posameznih turističnih objektov, ampak tudi 
v samem mestu Laško in pri ponudbi specializiranih turističnih vsebin in 
programov, npr. na turističnih kmetijah, predstavitvah kulturne in naravne 
dediščine ter v okviru prireditev. Destinacija Laško – sotočje dobrega je zato tudi 
sočutje dobrega in je odličen zgled tudi za druga območja Slovenije ter širše.« 
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