
 

 

 

Povabilo k oddaji prijav na poziv za izbor  

Best Tourism Villages by UNWTO 
 

Best Tourism Villages by UNWTO je povsem nova iniciativa, ki si prizadeva za razvoj turizma na 

podeželskih območjih in večje priznavanje njegovega pomena kot enega ključnih stebrov za 

ohranjanje tradicionalnega načina življenja, naselij ter z njimi povezane kulturne krajine, naravne in 

kulturne raznolikosti, lokalnih vrednot in dejavnosti. Hkrati si Svetovna turistična organizacija 

(UNWTO) s to iniciativo želi postaviti v ospredje inovativne pristope, ki prispevajo k rasti treh stebrov 

trajnosti: gospodarskega, družbenega in okoljskega, v skladu s cilji trajnostnega razvoja, sprejetih s 

strani Svetovne turistične organizacije.  

Slovenska turistična organizacija (STO) bo na podlagi tega poziva izbrala tri destinacije, ki jih bo 

nominirala za izbor UNWTO na mednarodni ravni. Najuspešnejše prijavljene destinacije, tiste, ki bodo 

zadostile vsem pogojem, bodo s strani UNWTO prejele naziv in znak Best Tourism Village; destinacije, 

ki jim bo do izpolnitve kriterijev zmanjkalo nekaj točk, bodo uvrščene v program 'Upgrade Programme', 

kjer bodo deležne dodatnih usposabljanj s strani UNWTO, s pomočjo katerih bodo razvoj turizma na 

destinaciji lahko še izboljšale. Prijavljene destinacije bodo ocenjene na podlagi več kategorij: kulturne 

in naravne dediščine, ohranjanja kulturnih virov, gospodarske, družbene in okoljske trajnosti, 

upravljanja turizma, infrastrukture ter skrbi za zdravje in varnost.  

 

Sodelujejo lahko destinacije v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

1. Imajo manj kot 15.000 prebivalcev in nizko gostoto poselitve. 

2. Se nahajajo v okolju, kjer so še vedno močno prisotne tradicionalne panoge kot so 

kmetijstvo, gozdarstvo, živinoreja ali ribištvo. 

3. Vzdržujejo način življenja in vrednote povezane krajevne skupnosti. 

Za namene tega poziva je UNWTO prijave omejila na 'villages' oziroma naselja, kar pomeni, da se lahko 

prijavi eno naselje kot destinacija oziroma zaključena celota (v nadaljevanju: destinacija). Naselje mora 

biti vpisano v Registru prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Referenčna 

podatkovna baza za število prebivalcev po naseljih je portal SI STAT in podatki na spodnji povezavi: 

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/Data/05C5006S.px/.  

 

Posamezna destinacija lahko na podlagi meril na pozivu STO doseže največ 225 točk. Točke so 

razdeljene po naslednjih sklopih: 

1. Kulturna in naravna dediščina   

2. Promocija in varovanje kulturne dediščine 

3. Gospodarska trajnost 

Kakšni so pogoji sodelovanja? 

Točkovanje 



 

 

4. Družbena trajnost  

5. Okoljska trajnost  

6. Turistični potenciali in vrednostna veriga v turizmu  

7. Prednostno upravljanje turizma 

8. Infrastruktura in povezljivost 

9. Zdravje in varnost 

 

Prijave bo ocenila tričlanska strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali predstavniki Slovenske turistične 

organizacije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je kateri 

od najvišje uvrščenih prijaviteljev navedel neresnične podatke, bo njegova prijava izločena s seznama, 

na njeno mesto pa se bo uvrstila naslednja najvišje uvrščena destinacija. 

 

Tri izbrane destinacije, ki bodo glede na merila na pozivu dosegle najvišje število točk, bo STO prijavila 

na mednarodni izbor Best Tourism Villages by UNWTO.  

Vsi prijavitelji na ta javni poziv bodo o izidu obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva, ko bo 

zaključeno strokovno ocenjevanje prijav. Odločitve komisije so dokončne in zoper njih niso možne 

pritožbe. Izbrane destinacije niso upravičene do denarne nagrade. 

 

Izločene bodo prijave: 

▪ ki ne bodo prispele na naslov Slovenske turistične organizacije v roku za oddajo prijave, 

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

v dodatnem roku, 

▪ če prijavitelj ne bo izpolnjeval osnovnih pogojev, določenih v razpisni dokumentaciji, 

▪ če bo oddanih več prijav za eno destinacijo, 

▪ za katere bo komisija ugotovila, da je kandidat navajal neresnične podatke. 

 

Prijavitelj mora v elektronski obliki na e-mail masa.klemencic@slovenia.info do določenega roka 

poslati:  

1. izpolnjen obrazec 02 Best Tourism Villages by UNWTO – prijava, 

2. vse priloge in podporne dokumente, ki so zahtevani v dokumentu pod točko 1.  

 

Prijave pošljite v elektronski obliki na e-mail masa.klemencic@slovenia.info do petka, 16. julija 2021 

do 23.59 ure.  

Več informacij na: 

rr@slovenia.info 

01 589 85 63 

Rok za oddajo prijav 

Vsebina pravilno izpolnjene prijave 

masa.klemencic@slovenia.info%20

