AMBASADOR SLOVENSKEGA TURIZMA 2015
PRAVILA IN POTEK IZBORA PRIZNANJA
Priznanje AMBASADOR SLOVENSKEGA TURIZMA podeljujeta Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo, Direktorat za turizem in internacionalizacijo in Slovenska turistična organizacija,
v letu 2015 ponovno v okviru Dnevov slovenskega turizma.
Namen podelitve priznanja je identificirati tiste tuje posameznike (ne podjetja) v turizmu, ki so
še posebej veliko prispevali k prepoznavnosti in promociji slovenskega turizma in tako
izstopajo iz povprečja ter so vzor in motivacija za druge posameznike za promocijo slovenskega
turizma.
POGOJI ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA DODELITEV NAZIVA
Razpisni pogoji in kandidatura
1. Predlagana oseba je ugledna osebnost in poznana v Sloveniji in/ali v tujini kot osebnost, ki
ima posebne zasluge na področju prepoznavnosti in promocije Slovenije, še posebej kot
turistične destinacije.
2. Predlagana oseba je državljan/državljanka tuje države.
3. Oseba ne sme biti prejemnik naziva AMBASADOR/AMBASADORKA SLOVENSKEGA TURIZMA
iz preteklih let.
Podani predlogi za podelitev naziva AMBASADOR/AMBASADORKA SLOVENSKEGA TURIZMA
morajo v skladu z razpisnim obrazcem št. 1, ki je objavljen na spletni strani
www.slovenia.info/ambasador vsebovati naslednje podatke, ki se nanašajo za predlagano
osebo:
 ime in priimek
 trenutna zaposlitev/funkcija osebe
 strokovni naziv osebe
 popoln naziv podjetja, ustanove ali druge organizacije, kjer je oseba zaposlena
 obrazložitev podanega predloga (vsaj 1000 znakov s presledki) z morebitnimi dokazili
Komisija za izbor finalistov bo pri izboru poseben poudarek dala prispevku posameznika –
kandidata za naslov AMBASADORJA/AMBASADORKE SLOVENSKEGA TURIZMA 2015 v skladu z
usmeritvami razvoja in trženja slovenskega turizma.

POTEK IZBORA
Razpis poteka v dveh fazah:
1. Slovenska turistična organizacija objavi javni poziv za podajo predlogov
Kandidate na podlagi javnega poziva z izpolnjenim obrazcem, ki je na voljo na spletnem naslovu
www.slovenia.info/ambasador, prijavijo zaposleni v slovenskem turističnem gospodarstvu ali v
drugih podjetjih, povezanih s turistično dejavnostjo, pa tudi druge gospodarske organizacije ter
strokovna združenja, ter drugi posamezniki oziroma organizacije. Člani strokovne komisije ne
smejo predlagati kandidatov za priznanje.
Obvezen del kandidature je utemeljitev predloga, v kateri so podani argumenti, zakaj je
predlagani kandidat primeren za prejetje naziva TURISTIČNI AMBASADOR SLOVENIJE 2015.
Prijavitelj je dolžan obvestiti predlaganega kandidata o vloženi prijavi na izbor.
Izpolnjene obrazce posredujete na naslov livija.kovac@slovenia.info. Rok za oddajo predlogov je
ponedeljek, 14. september, do konca dneva.
2. Med predlaganimi kandidati strokovna komisija izbere Turističnega ambasadorja
Slovenska turistična organizacija, zbere predloge oziroma izpolnjene obrazce in jih v oceno
oziroma presojo poda strokovni komisiji.
Strokovna komisija med predlaganimi kandidati izbere TURISTIČNEGA AMBASADORJA
SLOVENIJE 2015. Strokovna komisija pri izboru TURISTIČNEGA AMBASADORJA SLOVENIJE
2015 upošteva prispevek posameznika – kandidata na področju prepoznavnosti, uveljavitvi
oziroma promociji Slovenije v tujini, in sicer na podlagi njegovega/njenega trenutnega in
preteklega udejstvovanja v turizmu (tako profesionalnega kot tudi prostovoljnega dela) ter
priloženih obrazložitev in referenc.
Izbrana je lahko samo ena oseba. Komisija ima pravico, da ne izbere nobenega od predlaganih
kandidatov oziroma kandidatk, če meni, da ne izpolnjujejo pogojev za prejem priznanja oz.
naziva.
PODELITEV PRIZNANJA
Prejemnik naziva TURISTIČNI AMBASADOR SLOVENIJE 2015 bo o prejemu priznanja obveščen
pred podelitvijo.
Priznanje TURISTIČNI AMBASADOR SLOVENIJE 2015 bo podeljeno na Dnevnih slovenskega
turizma v Novi Gorici. Na tem dogodku bo ime prejemnika naziva tudi javno objavljeno.

