PRVA POMOČ
ZA NOVINARJE

Pozdravni nagovor mag. Anžeta Logarja,
v.d. direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje
in uradnega govorca slovenskega predsedovanja
Svetu EU v Ljubljani

mag. Anže Logar
Spoštovana novinarka, spoštovani novinar!
Dobrodošli v Sloveniji. Čaka nas polletno sobivanje, šest mesecev
priložnosti za spoznavanje ‘slovenske poti’, 26 tednov evropskega menija
s slovenskimi začimbami …
Brez skrbi, uvodnik ni eden tistih v slogu: »Slovenija si bo prizadevala
za napredek na vseh področjih …« Novinarji (pre)dobro veste, da to
preprosto ni mogoče.
Na naslednjih straneh so zbrane predvsem informacije, kako ‘preživeti’
slovensko predsedovanje. Smo med najmanjšimi državami članicami EU,
zato se boste v Sloveniji težko izgubili. A za vsak primer smo priložili
nekaj zemljevidov. Ker smo v družinskem krogu EU upihnili šele tri
svečke, smo se skromno razpisali tudi o naši lepi deželi, dobri hrani in
prijaznih ljudeh.
Predsedovanje Svetu EU je zahtevna naloga za vse nas. Statistika nam
je naklonjena. Kot prva država petega kroga širitve smo prevzeli evro,
s 1. januarjem smo se znebili notranjih meja, premierno pa se
odpravljamo še na vrh EU. In to po komaj triletnem treningu!

Izdal:
Urad Vlade RS za komuniciranje
v. d. direktorja:
mag. Anže Logar

Tujci pravijo, da smo pogumni, za pogumne pa velja, da jih spremlja
sreča. V šali pravimo, da imamo srečo predvsem, ker predsedujemo prvi
– zaradi demografije. Glede na najbolj pesimistične napovedi o slovenski
rodnosti nas bo ob našem drugem predsedovanju že 200.000 manj. Pa
tudi že danes niso redka vprašanja, kako zmoremo kadrovsko pokriti
tako zahteven projekt. Le kaj se bodo ljudje spraševali šele na predvečer
našega osmega predsedovanja nekje okrog leta 2100, ko nas bo (po
projekcijah) živelo samo še 200.000?

Urednica:
Mateja Malnar Štembal
Prevod:
U.T.A. Prevajanje
Zemljevidi:
© Geodetski inštitut Slovenije
Oblikovanje in postavitev:
Nuit d.o.o.
Tisk:

Slovenci smo športen narod. Ženemo se za svetovnimi športnimi podvigi
in prepričujemo svet, da zmoremo. Tudi tokrat bomo zmogli. Naj zato
zaključim s športno prispodobo. Pričujoči vodič za medije predvsem
pa celotno medijsko logistično podporo dogodkom med slovenskim
predsedovanjem uporabite kot mažo, ki omogoča, da smuči hitreje drsijo
po strmini. A le, če je podlaga prava. Če vreme ne postreže z dovolj
snega, po travi s še tako dobro namazanimi smučmi ne bo šlo.

Mond Grafika d.o.o.
Podatki veljajo za oktober 2007.
Podatki bodo sproti dopolnjeni na spletnem mestu www.eu2008.si.

Naj (nam) bo torej vreme naklonjeno, naj novice ‘snežijo’, vas pa ljudje
čim več berejo, poslušajo in gledajo. Medtem ko Slovenija vodi …
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1. KOLEDAR DOGODKOV

----------------------------------------GLAVNI DOGODKI V SLOVENIJI
(VSI V KONGRESNEM CENTRU BRDO)
DATUM

DOGODEK

GOSTITELJ

8. januarja

Delovno srečanje Vlade Republike
Slovenije in Evropske komisije

Predsednik vlade
Janez Janša

24.- 26.
januarja

Neformalno srečanje ministric
in ministrov za pravosodje in
notranje zadeve

Minister za pravosodje
Lovro Šturm
Minister za notranje zadeve
Dragutin Mate

30. januarja
- 2. februarja

Ministrska konferenca o enakosti
spolov

9

5. NOVINARSKO SREDIŠČE

13

6. URADNA RADIJSKA IN TELEVIZIJSKA HIŠA

14

7. URADNI FOTOGRAF		

15

8. DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE –

Neformalno srečanje ministric
in ministrov, pristojnih za
zaposlovanje in enakost spolov

Ministrica za delo,
družino in socialne
zadeve
Marjeta Cotman

21. in 22.
februarja

Neformalno srečanje ministric in
ministrov za obrambo

Minister za obrambo
Karl Erjavec

11. - 12. marca

Ministrska konferenca o
upravljanju zunanjih meja

Minister za notranje zadeve
Dragutin Mate

REZERVACIJE HOTELOV, PREVOZI, POTOVALNE
INFORMACIJE, SPLOŠNE INFORMACIJE

16

9. POMEMBNI STIKI		

22

16. in 17.
marca

Neformalno srečanje ministric in
ministrov, pristojnih za šport

Minister za šolstvo in šport
Milan Zver

10. ZEMLJEVIDI 		

27

28. in 29.
marca

Neformalno srečanje zunanjih
ministric in ministrov (Gymnich)

Minister za zunanje zadeve
Dimitrij Rupel

11. SLOVENIJA – NOVO SRCE EVROPE

30

4. in 5.
aprila

Neformalno srečanje ministric
in ministrov za ekonomske in
finančne zadeve (ECOFIN)

Minister za finance
Andrej Bajuk

33

11. in 12.
aprila

Neformalno srečanje ministric in
ministrov, pristojnih za okolje

Minister za okolje in
prostor
Janez Podobnik

14. - 16. aprila

Neformalno ministrsko srečanje
o konkurenčnosti

Minister za gospodarstvo
Andrej Vizjak
Ministrica za visoko
šolstvo, znanost in
tehnologijo
Mojca Kucler Dolinar

17. in 18.
aprila

Neformalno srečanje ministric in
ministrov za zdravje

Ministrica za zdravje
Zofija Mazej Kukovič

5. in 6. maja

Neformalno srečanje ministric in
ministrov za promet

Minister za promet
Radovan Žerjav

25. – 27.
maja

Neformalno srečanje ministric
in ministrov, pristojnih za
kmetijstvo

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Iztok Jarc

12.

KAR STE VEDNO ŽELELI IZVEDETI,
A NISTE VPRAŠALI		

ZASEDANJI EVROPSKEGA SVETA V BRUSLJU
13. in 14. marca
19. in 20. junija

SLO
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2. URADNO SPLETNO MESTO

3. NOVINARSKE AKREDITACIJE

Uradno spletno mesto www.eu2008.si je osrednja
informacijska točka slovenskega predsedovanja Svetu EU. Na
voljo je v treh jezikih (slovenščini, angleščini in francoščini),
uporabnikom pa nudi najnovejše informacije in koristne storitve.

Za udeležbo na dogodkih predsedovanja potrebujete
novinarsko akreditacijo. Elektronski akreditacijski obrazec
za posamezne dogodke med slovenskim predsedovanjem vam
je dostopen preko spletnega mesta predsedovanja
www.eu2008.si. Ko se registrirate in vnesete svoje osebne
podatke in podatke o vaši ustanovi (ne pozabite na fotografijo
predpisanega formata in pismo urednika, če nimate novinarske
izkaznice :)), označite dogodke, ki se jih želite udeležiti, in
obrazec oddajte prek spleta. Med dogodki, ki jih lahko izberete
pri akreditiranju preko spleta, so neformalna ministrska
srečanja, nekatere konference in srečanja EU s tretjimi
državami, ki potekajo v Sloveniji.

PREDSEDOVANJA www.eu2008.si
-----------------------------------------

Informacije
V rubriki Aktualno so objavljeni sporočila za medije,
izjave o skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP), izjave v
mednarodnih organizacijah, govori in intervjuji.
Koledar je osrednji del spletnega mesta. Vsebuje informacije
o organizaciji dogodkov, medijski program, sporočila medijem,
zaključke srečanj, fotografije itd.
V rubriki Politike EU, ki je razdeljena glede na različne
sestave Sveta, pristojna ministrstva predstavljajo prednostne
naloge predsedovanja. Evropski svet je predstavljen ločeno,
tu pa so objavljene tudi teme, ki jih obravnava (npr. Lizbonska
strategija).
Rubrika Dobrodošli v Sloveniji je poslovni in turistični vodič
po Sloveniji.
Storitve
Predstavniki medijev, ki se nameravajo udeležiti dogodkov
v Sloveniji, se lahko akreditirajo na spletnem mestu
predsedovanja.
Na www.eu2008.si si boste lahko ogledali tudi neposreden
prenos (live stream) nekaterih dogodkov, na voljo pa so vam
tudi arhiv fotografij, video- in avdio posnetkov.
Naročite se lahko na zadnjo novico (news alert) in tedenski
N@povednik (newsletter).
Spletno mesto predsedovanja je dostopno tudi z vašega
mobilnega telefona, in sicer na naslovu www.eu2008.mobi
Preko spletnega mesta predsedovanja si lahko rezervirate
tudi sobo v enem izmed priporočenih hotelov (Nastanitev),
se seznanite z nasveti za potovanje ali preverite aktualno
vremensko napoved.

IN POOLI
-----------------------------------------

Na posamezni dogodek se morate prijaviti najpozneje 14 dni
pred dogodkom. Potrditev boste prejeli 7 dni pred dogodkom
po elektronski pošti. S klikom na prejeto sporočilo boste
potrdili udeležbo.
Izbor dogodkov lahko spremenite oziroma se kadar koli
odjavite. Vpišite geslo, ki ste si ga izbrali ob registraciji, in
vnesite spremembe.
Akreditacijska priponka vas bo čakala na pultu za akreditacije
medijev ob vhodu v kongresni center Brdo (oziroma na
prizorišču dogodka, če je organiziran drugje). Prevzamete jo
lahko osebno ob predložitvi osebnega dokumenta (osebne
izkaznice, potnega lista ali drugega uradnega dokumenta s
fotografijo).
Med dogodkom morate priponko ves čas nositi na vidnem
mestu in na zahtevo pokazati osebni dokument.
Če izgubite priponko, takoj obvestite osebje na pultu za
novinarske akreditacije.
Akreditacijo lahko pridobite tudi na prizorišču dogodka, vendar
je to pogosto zamudno. Če se želite akreditirati na prizorišču
dogodka, potrebujete veljavno novinarsko izkaznico ali pismo
urednika in osebni dokument (osebno izkaznico, potni list ali
drug uradni dokument s fotografijo).

Za več informacij
sem vam na voljo:

Za več informacij
sem vam na voljo:

Nataša Pavšek
Telefon: + 386 1 478 26 16
Mobitel: + 386 51 371 863
E-pošta: natasa.pavsek@gov.si
web.eu2008@gov.si

Peter Bajec
Telefon: + 386 1 478 26 98
Mobitel: + 386 31 676 054
E-pošta: accreditation.eu2008@gov.si
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Opozorilo
Akreditacije za zasedanja Evropskega sveta ureja tiskovna
služba Sveta EU. Povezava je objavljena tudi na spletnem
mestu predsedovanja www.eu2008.si.

4. KONGRESNI CENTER BRDO

POOLI

Delovni dnevi in sestanki med slovenskim predsedovanjem so
lahko čudoviti in sproščeni.

… so včasih res zoprna zadeva … :(
Saj ne, da vas ne bi hoteli vključiti v uradni program, toda …
… prostor v kongresnem centru Brdo bo včasih bodisi
prostorsko bodisi varnostno omejen, zato bomo pri nekaterih
dogodkih, najpogosteje fotografiranju, omogočili dostop v obliki
poolov.
V tem primeru bodo na spletnem mestu predsedovanja
www.eu2008.si v rubriki Medijsko središče in na info pultu
novinarskega središča dostopne vse potrebne informacije.
Novinarje s pool izkaznicami bodo na posameznih dogodkih
spremljali asistenti.
Zbirno mesto za odhod pool-ov bo jasno označeno ob info pultu
v novinarskem središču.

SLO



– PRIZORIŠČE NEFORMALNIH
MINISTRSKIH SREČANJ
-----------------------------------------

Pobegnite megli, prometnim zamaškom in mestni sivini in se
naužijte zelenja na posestvu Brdu, kjer smo med slovenskim
predsedovanjem EU odprli kongresno in novinarsko središče.
Posestvo se nahaja nedaleč od Ljubljane in le nekaj kilometrov
od osrednjega slovenskega letališča Jožeta Pučnika.
Kongresni center leži sredi parka, ki je del 500 ha velikega
posestva Brdo pri Kranju, kjer živi več tisoč vrst živali in rastlin.
Na posestvu je tudi protokolarni grad Brdo pri Kranju.
Nastanek objekta, kot ga poznamo danes, sega v leto 1499,
ko je z dovoljenjem avstrijskega cesarja Maksimilijana I
plemič Jurij Egkh-Hungerspach zajezil potok Vršek. Dva od
treh ribnikov, ki so jih zgradili pred več kot 500 leti, še danes
krasita grajski park.
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Srednjeveški grad je prvič omenjen leta 1446, leta 1510 pa je
bil prenovljen v renesančnem slogu. Današnji videz je dobil po
prezidavah v dvajsetem stoletju. Ob začetku druge svetovne
vojne je posestvo merilo 66 hektarov, do leta 1972 pa je bilo
povečano na današnji obseg.
Brdo pri Kranju je eno od 286 območij slovenske mreže Natura
2000, katere namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti
in naravnih habitatov ogroženih rastlinskih in živalskih vrst
evropskega pomena. Rastlinski in živalski svet sta najbolj
pestra na prehodih med različnimi okolji, ki jih je na Brdu
veliko.

SLOVENSKO PREDSEDOVANJE EU od 1. januarja do 30. junija 2008

Več kot sedem desetin posestva prekrivajo gozdovi, ki so
bili zaradi izrazito estetske funkcije razglašeni za gozdove s
posebnim namenom, njihovo stanje pa se vseskozi spremlja v
okviru projekta EU. Najpogostejša vrsta je rdeči bor.
Parkovni del Brda z nizom ribnikov je bil uvrščen med
oblikovane naravne vrednote državnega pomena. Najstarejše
še živeče drevo je lipa ob jugovzhodnem krilu grajskega stolpa,
ki je stara približno 250 let. To pomeni, da je bila posajena v
času Michelangela Zoisa barona Edelsteinskega, ki je grad in
posestvo kupil na dražbi leta 1753.

V izvirih, potokih in enajstih ribnikih živi 23 vrst polžev
in školjk ter nekaj vrst kačjega pastirja, med katerimi je
najbolj zanimiv veliki studenčar, ogrožena vrsta Nature 2000.
Gospodarjenje z zemljo ob potoku je zdaj prilagojeno tako, da
se ličinke kačjega pastirja lahko nemoteno razvijajo. Tudi voda
v potoku je izjemno čista, dokaz za to pa je rak koščak.

Kot zanimivost naj dodamo, da so po teh žlahtnih prebivalcih
posestva imenovane tudi dvorane v novem kongresnem centru.
Med najbolj zvenečimi imeni so (Grandis, glavna konferenčna
dvorana, Splendens, dvorana za tiskovne konference, in
Heros, konferenčna dvorana v kleti).
Vsak od enajstih ribnikov je nekaj posebnega tako v živalskem
kot tudi rastlinskem svetu. Potoki in ribniki nudijo zatočišče
številnim pticam na preletu, veliko pa jih tam tudi gnezdi, na
primer veliki žagar.

SLO
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Najbolj znana predstavnika rodbine Zois sta brata Karel
in Žiga. Botanik Karel Zois (1756-1799) velja za edinega
oziroma enega redkih najditeljev več kot dvajsetih vrst alpskih
rastlin. Po njem se imenujeta alpski rastlini zoisova zvončnica
(Campanula zoysii), slovenski endemit, in zoisova vijolica
(Viola zoysii), ki ju je odkril v bližnjih Karavankah. Karel Zois je
deloval v senci premožnega brata Žige Zoisa (1747-1819), ki je
bil kot znanstvenik poznan v strokovnih krogih po Evropi. Žiga
Zois je zbral in uredil eno najlepših evropskih mineraloških
zbirk in odkril kamnino, ki nosi njegovo ime - mineral zoisit.
V grajskem parku uspeva 45 vrst bolj ali manj eksotičnih
dreves. Poleg drevoredov, otokov, okrasnih grmov in cvetličnih
gred so na posestvu tudi sprehajalne poti ter grajske in
spremljevalne stavbe, kot na primer značilni slovenski
čebelnjak s panjskimi končnicami, ki so jih poslikali najbolj
znani slovenski slikarji. V čebelnjaku vzgajajo kranjsko čebelo,
avtohtono slovensko vrsto.
11
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Največje naravno bogastvo pa se skriva na podstrešju gradu
Brdo, kjer je ‘porodnišnica’ netopirja malega podkovnjaka, ki je
zaščiten s slovensko in evropsko naravovarstveno zakonodajo.
Pri gradnji kongresnega centra je bila posebna pozornost
namenjena ohranitvi treh izjemnih dreves: hrasta, gabra in
lipovca. Na zahodni strani so ohranili tudi skupine brez. Pod
hrastovimi drevesi so že stari Grki radi sklepali pogodbe in tudi
kongresni center stoji pod hrastom.
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5. NOVINARSKO SREDIŠČE

----------------------------------------Kot smo že omenili, se stalno novinarsko središče med
slovenskim predsedovanjem EU nahaja v nekdanjem bazenu
posestva Brdo in sicer le 200 metrov od novega kongresnega
centra. Radijsko in televizijsko središče, v pritličju katerega
je tudi okrepčevalnica, sta še bliže – samo 100 metrov od
kongresnega centra.

Hrast (Quercus robur L.)
Želod, iz katerega je zrasel mogočni hrast ob kongresnem
centru, naj bi leta 1922 prinesel veter iz bližnjega gozda. Drevo
je visoko 27 m, njegov obseg je 3,6 m, volumen pa ocenjujejo
med 7 in 8 m3. Leta 2007 je bilo staro 84 let. V tem času je
uskladiščilo v nadzemni del skoraj 10 ton ogljikovega dioksida
oziroma 2,6 toni ogljika. Še vedno se bujno razrašča, v njegovi
krošnji pa živijo številne žuželke.

Novinarsko središče je opremljeno z 200 delovnimi mesti,
20 osebnimi računalniki z dostopom do interneta, telefoni,
telefaksi, tiskalniki in fotokopirnimi stroji. Delovnih mest ni
mogoče rezervirati.

Beli gaber (Carpinus betulus L.)
Beli gaber je leta 2007 praznoval stoletnico. Visok je 24 m,
njegov obseg je 3 m, volumen pa ocenjujejo na 4 m3. V
nadzemni del je uskladiščil skoraj 5,3 tone ogljikovega dioksida
oziroma 1,4 tone ogljika.

Pri posameznih dogodkih bodo na voljo televizijske in radijske
kabine.

Za konec pa še zanimivost, ki pove, da prihajate v res zeleno
okolje.
Zaradi ugodne sončne lege je kongresni center Brdo s
površino ostrešja, ki znaša okrog 1417 m2, prava mala sončna
elektrarna. Na strehi je fotonapetostni sistem, ki omogoča
pretvorbo sončne energije v električno energijo. Moč elektrarne
je okrog 50 kW (ob sončnem vremenu, ko elektrarna deluje).
Na letni ravni to pomeni proizvodnjo okrog 51.000 kWh. Toliko
energije pa v enem letu porabi 14 poprečnih gospodinjstev.
Avtorja besedila:
Tomaž Marolt, Andrej Bibič

Električna napetost je 220 V. Za vse s prenosnimi računalniki je
na voljo brezžični (WiFi) širokopasovni dostop do interneta in
dostop prek krajevnega omrežja (LAN; vtičnice RJ45).

Podrobnosti (delovni čas novinarskega središča, medijski
program, zemljevidi, možnosti parkiranja ipd.) za vsak
posamezni dogodek bodo objavljene na spletnem mestu
predsedovanja www.eu2008.si.
Ne skrbite, dokler je novinarsko središče odprto, ne boste ne
žejni ne lačni. Restavracija za predstavnike medijev je v prvem
nadstropju hotela Kokra (dve minuti hoje od novinarskega
središča). Če ste lačni, a nimate časa, ker vam urednik diha za
ovratnik, pa si lahko privoščite kavo, čaj, vodo, brezalkoholne
pijače in prigrizke iz avtomatov.

Za več informacij sva vam na voljo:
Vodja novinarskega središča
Mateja Malnar Štembal
Mobitel: + 386 41 373 177
E-pošta: mateja.malnar@gov.si

Namestnica vodje
novinarskega središča
Anja Otavnik
Mobitel: + 386 51 391 174
E-pošta: anja.otavnik@gov.si

Več na:
www.brdo.si
Telefon: + 386 4 26 10 00
E-pošta: brdo.recp@gov.si

SLO
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6.

URADNA RADIJSKA
IN TELEVIZIJSKA HIŠA
----------------------------------------RTV Slovenija, uradna radijska in televizijska hiša slovenskega
predsedovanja EU, bo vsem zainteresiranim radijskim in
televizijskim postajam brezplačno posredovala avdiovizualne
vsebine o neformalnih ministrskih srečanjih, srečanjih
z ustanovami EU in s tretjimi državami ter nekaterih
konferencah, ki bodo potekale v Sloveniji.
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PREDSTAVNICA EBU
Francesca Scott
Mobitel: +41 79 774 8988
E-pošta: bookings@eurovision.net

RTV Slovenija bo nudila tudi tehnično podporo in po potrebi
skrbela za rezervacije radijskih in televizijskih kabin ob
posameznih dogodkih. Vse kabine bodo opremljene v skladu
s standardi slovenskega predsedovanja in bodo na voljo
brezplačno.
Standardna oprema televizijske kabine vključuje dostopno
točko LAN, digitalni telefon, zaslon CCTV, električno vtičnico
(220 V), dve mizi in štiri stole.
Standardna oprema radijske kabine vključuje po eno dostopno
točko ISDN in LAN, digitalni telefon, zaslon CCTV, električno
vtičnico (220 V), mizo in dva stola.
Uradna radijska in televizijska hiša bo lahko zagotovila tudi
dodatne storitve (na primer sprejem pool signala), stroške pa v
tem primeru nosi naročnik.
Uradna radijska in televizijska hiša bo po potrebi poskrbela tudi
za parkirišča reportažnih avtomobilov.
Pri nekaterih dogodkih bo sodelovala tudi Evropska zveza
radijskih in televizijskih postaj (EBU) in z RTV SLO posredovala
televizijske vsebine drugim postajam, radijske vsebine pa bodo
v celoti domena RTV SLO.

7.

URADNI FOTOGRAF
----------------------------------------Uradni fotograf bo dokumentiral dogodke med slovenskim
predsedovanjem EU, kot so neformalna ministrska srečanja in
drugi dogodki na visoki ravni.
Digitalne fotografije v resoluciji, primerni za tisk, in v formatu
IPTC, bodo na voljo v Fotoarhivu na www.eu2008.si in jih
lahko ob navedbi avtorja brezplačno uporabljate.

Predstavnika uradne radijske in
televizijske hiše:
RTV SLOVENIJA – TELEVIZIJA
Marko Petretič
Mobitel: + 386 41 697 295
E-pošta: marko.petretic@rtvslo.si

Vse fotografsko gradivo na spletni strani predsedovanja lahko
ob navedbi avtorja uporabljate brezplačno.

Uradni fotograf:
Primož Lavre
Mobitel: + 386 41 211 730
E-pošta:
photo.eu2008@salomon2000.si

RTV SLOVENIJA – RADIO
Igor Otavnik
Mobitel: + 386 41 613 468
E-pošta: igor.otavnik@rtvslo.si

SLO
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8.

DRUGE POMEMBNE
INFORMACIJE – REZERVACIJE
HOTELOV, PREVOZI, POTOVALNE
INFORMACIJE, SPLOŠNE
INFORMACIJE
----------------------------------------REZERVACIJE HOTELOV

Vozni red bo objavljen na spletnem mestu predsedovanja
www.eu2008.si pred vsakim posameznim dogodkom.
Taksi na letališču
Taksiji stojijo pred terminalom za prihode. Cena prevoza do
središča Ljubljane je približno 35 evrov. Za rezervacije in
dodatne informacije pokličite + 386 4 2061 678.
Letališče Jožeta Pučnika – Kongresni center Brdo /
Novinarsko središče

Predstavnikom medijev svetujemo, naj se za rezervacije
obrnejo neposredno na hotele, kjer nameravajo bivati.
Predsedstvo je rezerviralo sobe v hotelih z dobrimi povezavami
do kongresnega in novinarskega središča.
Zavedamo se, da je pomembno, da ste vedno v bližini
ministrov, zato bomo poskrbeli, da boste nastanjeni v istih
mestih kot oni (najpogosteje v Ljubljani in na Bledu).
Glede na to, da Bled in Ljubljana ne sodita ravno med evropska
velemesta, predstavnikom medijev svetujemo, naj si sobe
rezervirajo dovolj zgodaj.
Več informacij o priporočenih hotelih boste našli na spletnem
mestu www.eu2008.si, kjer je tudi povezava do centralnega
rezervacijskega sistema Slovenske turistične organizacije.
Opozorilo: organiziran in brezplačen prevoz do Kongresnega centra
Brdo bomo omogočili samo od hotelov, ki jih je priporočilo predsedstvo.

PREVOZI

Med letališčem in Brdom bo ob neformalnih ministrskih
dogodkih vzpostavljena posebna direktna povezava. Za več
informacij povprašajte pri sprejemnem pultu v potniškem
terminalu.
Izbrani hoteli za predstavnike medijev – Kongresni
center Brdo / Medijsko središče
V času neformalnih ministrskih srečanj in nekaterih drugih
dogodkov bo predsedstvo organiziralo direkten avtobusni
prevoz.
Podrobnejši zemljevid prog (krožna proga med hoteli,
nekatera postajališča LPP in novinarsko središče) in vozni red
bosta pred posameznim dogodkom objavljena na spletnem
mestu predsedovanja www.eu2008.si.

POTOVALNE INFORMACIJE
Kako v Slovenijo
Z letalom

Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana
Predstavnikom medijev svetujemo, naj za prevoz med
letališčem in Ljubljano uporabijo sredstva javnega prevoza.
Vožnja z avtobusom traja približno 45 minut, vozovnice pa
lahko kupite na postaji ali avtobusu. Za več informacij pokličite
090 4230 ali obiščite www.ap-ljubljana.si.
Med letališčem Jožeta Pučnika in Ljubljano vozi tudi direktni
zasebni avtobus. Vožnja traja pol ure, vozovnice pa lahko
kupite na avtobusu.
Vozni red in dodatne informacije: www.lju-airport.si.
Letališče Jožeta Pučnika – Bled
Ker redne povezave niso tako dobre kot z Ljubljano, bomo
v času neformalnih ministrskih zasedanj vzpostavili dodatni
prevoz.
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Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je osrednje slovensko
letališče, ki leži približno 25 kilometrov severno od prestolnice.
Slovenski nacionalni letalski prevoznik Adria Airways ima mrežo
rednih letov v večino večjih evropskih mest.

Informacije o letih: + 386 4 20 61 981
Nacionalni letalski prevoznik Adria Airways
Klicni center za rezervacije vozovnic
Delovni čas: pon.-pet. 08:00 - 19:00,
sob. 08:00 - 12:00
Brezplačna številka: 080 13 00
Telefon: 01 36 91 010
E-pošta: booking@adria.si

17
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Z avtom

SPLOŠNE INFORMACIJE

V Slovenijo se lahko pripeljete skozi Italijo,
Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško.

Bančne storitve, kreditne kartice in bankomati

Vožnja skozi čudovito zeleno pokrajino je sproščujoča in
prijetna. Prometni predpisi so usklajeni z evropskimi standardi,
vendar si je koristno zapomniti nekaj posebnosti. Vsa motorna
vozila morajo imeti vedno prižgane zasenčene luči, tudi
podnevi. Meglenke so dovoljene, ko je vidljivost manj kot 50
m. Voznikom, ki prihajajo iz tujine, svetujemo, naj imajo v
vozilu komplet nadomestnih žarnic, kar je sicer obvezno za
slovenske voznike.

1. januarja 2007 je evro postal uradna valuta v Sloveniji za
gotovinsko in negotovinsko poslovanje.
Negotovinsko plačevanje s kreditnimi ali debetnimi karticami
je mogoče na vseh terminalih POS. Plačujete lahko s karticami
MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, Amex in Diners.
Denar pa lahko dvigate na bankomatih različnih bank po vsej
Sloveniji z uporabo kartic MasterCard in Visa ali pa Maestro,
Cirrus in Visa Electron Plus, če so na bankomatih njihove
nalepke.

Med 15. novembrom in 15. marcem – ali prej oziroma pozneje,
če tako narekujejo zimske vozne razmere, kot sta sneženje
in poledica – morajo imeti osebna vozila in vozila z največjo
dovoljeno težo 3,5 ton zimsko opremo: zimske pnevmatike
na vseh kolesih oziroma letne pnevmatike na vseh kolesih
in zimske verige. V obeh primerih velja, da je najmanjša
dovoljena globina profila 3 mm.
Dovoljena količina alkohola v krvi je 0.05 % za voznike osebnih
avtomobilov in motocikliste in 0.00 % za poklicne voznike.

Banke so odprte med tednom od 9:00 do 12:00 in od 14:00 do
17:00, nekatere tudi ob sobotah od 9:00 do 12:00.
Denar lahko zamenjate tudi v menjalnicah, hotelskih
recepcijah, bencinskih črpalkah in večjih nakupovalnih centrih.
Pošte
Poštni uradi so odprti med tednom od 8:00 do 18:00 in ob
sobotah od 8:00 do 12:00.

Z vlakom
Prazniki
Vozni redi in dodatne informacije so vam na voljo na
www.slo-zeleznice.si.
Z avtobusom
Vozni redi in dodatne informacije so vam na voljo na
www.ap-ljubljana.si.
Vizumi in Schengen
Če potrebujete vizum, morate to urediti še pred prihodom v
Slovenijo, zato vam svetujemo, da zanj čim prej zaprosite.
Predstavniki medijev iz držav, ki za vstop v Slovenijo
potrebujejo vizum, lahko zanj zaprosijo na diplomatskih
ali konzularnih predstavništvih Republike Slovenije ali na
predstavništvih v državi članici Schengenskega območja,
ki zastopajo Slovenijo in so pristojna za izdajanje vizumov,
če Slovenija nima svojega diplomatsko-konzularnega
predstavništva v državi, kjer ima prosilec stalno bivališče.
Za več informacij in seznam držav, katerih državljani
potrebujejo vizum za vstop v Slovenijo, se obrnite na
Ministrstvo za zunanje zadeve (www.mzz.gov.si).

SLO
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----------------------------------------SLOVENSKI DRŽAVNI PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI
Novo leto
1. in 2. januar
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 8. februar
Velikonočna nedelja in ponedeljek
23. in 24. marec
Dan upora proti okupatorju
27. april
Dan dela
1. in 2. maj
Dan državnosti
25. junij
Marijino vnebovzetje
15. avgust
Dan reformacije
31. oktober
Dan spomina na mrtve
1. november
Božič
25. december
Dan samostojnosti in enotnosti
26. december

----------------------------------------DRUGI DRŽAVNI PRAZNIKI
Združitev prekmurskih Slovencev
z matičnim narodom
Vrnitev Primorske k matični domovini
Dan Rudolfa Maistra

17. avgust
15. september
23. november

----------------------------------------Kajenje
V Sloveniji je od avgusta 2007 v veljavi zakon, ki prepoveduje
kajenje v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih.
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Uporabni podatki

SLOVENSKO PREDSEDOVANJE EU od 1. januarja do 30. junija 2008

Taksi Turist
Telefon: 080 21 30

Polno ime
Število prebivalcev
Prestolnica
Površina
Uradni jeziki

Republika Slovenija
2.010.377
Ljubljana (258.873)
20.273 km²
slovenščina; na območjih z 		
narodnima manjšinama tudi 		
italijanščina in madžarščina
Drugi jeziki
angleščina, nemščina, hrvaščina,
srbščina
Največja mesta
Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, 		
Koper, Novo mesto, Velenje
Veroizpoved
rimskokatoliška
Podnebje
alpsko, kontinentalno, 		
sredozemsko
Valuta
evro
Telefonska področna koda +386
Časovni pas
GMT/UTC +1
Merski sistem
metričen
Električna napetost
220V – 50 Hz
Električna povezava
evropski okrogli vtikač z dvema 		
konektorjema
Čas odprtja bank
ponedeljek−petek, 9:00−17:00
Čas odprtja poštnih uradov ponedeljek−petek, 8:00−18:00;
ob sobotah 8:00−12:00

Rumeni taksi
Telefon: +386 41 731 831
Taksi Intersiti
Telefon: +386 1 54 15 800, +386 41 445 406
Taksi Intertours
Telefon: +386 31 311 311
Taksi Ronda
Telefon: +386 1 200 09 90

Taksi - Bled
Štefan tours Bled
Telefon: +386 41 633 772
Mery Potočnik
Telefon: +386 41 611 822
Bled tours
Telefon: + 386 31 205 611

NUJNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
Reševalci
112
Policija
113
Gasilci
112
Pomoč na cesti
080 1987

Stane Naglič
Telefon: +386 41 631 629

Druge pomembne telefonske številke

Splošne informacije o prometu
+386 1 530 5300

Zara tours
Telefon: +386 31 705 343

Bolnišnica
Klinični center
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana
Telefon: + 386 1 522 50 50

Zavod za turizem Ljubljana
Petra Stušek
Vodja odnosov z javnostmi
Telefon: +386 1 306 45 85
Mobitel: + 386 41 799 244
E-pošta: petra.stusek@ljubljana-tourism.si
Spletni naslov: www.ljubljana-tourism.si

Nujna medicinska pomoč:
Telefon: + 386 1 522 84 08

Javni zavod Turizem Bled
Eva Štravs Podlogar
Direktorica
Telefon: + 386 41 694 931
E-pošta: eva.stravs@dzt.bled.si
Spletni naslov: www.bled.si

Taksi - Ljubljana
Taksi Metro
Telefon: +386 1 544 11 90
Taksi društvo Ljubljana
Telefon: +386 1 234 90 00

SLO
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9.

POMEMBNI STIKI
----------------------------------------STALNO PREDSTAVNIŠTVO RS
PRI EU
ODNOSI Z JAVNOSTMI
Maja KOCIJANČIČ
Govorka Coreper II
Tel: +32 (0)2 213 64 25
Mobitel: + 32 (0)499 69 67 34
E-pošta: maja.kocijancic@gov.si

Dragan BARBUTOVSKI
Govorec Coreper I
Tel: +32 (0)2 213 64 71
Mobitel: + 32 (0)499 69 67 31
E-pošta: dragan.barbutovski@gov.si

Tinca ŠTOKOJNIK
Predstavnica za stike z javnostmi
Tel : +32 (0)2 213 64 36
Mobitel: + 32 (0)499 69 67 38
E-pošta: tinca.stokojnik@gov.si

SLOVENSKO PREDSEDOVANJE EU od 1. januarja do 30. junija 2008

URADNI GOVORCI V SLOVENIJI
Anže Logar
Uradni govorec slovenskega
predsedstva Sveta EU
Mobitel: +386 51 608 331
E-pošta: anze.logar@gov.si

Irena Bremšak
Ministrstvo za finance
Mobitel: +386 51 693 056
E-pošta: irena.bremsak@mf-rs.si

Drago Menegalija
Ministrstvo za notranje zadeve
Mobitel: +386 41 733 479
E-pošta: drago.menegalija@policija.si

Jakob Štunf
Ministrstvo za zunanje zadeve
Mobitel: +386 51 675 212
E-pošta: jakob.stunf@gov.si

Miha Movrin
Ministrstvo za pravosodje
Mobitel: +386 31 669 555
E-pošta: miha.movrin@gov.si
Vesna ZADNIK
Spletne strani in administracija
Tel: +32 (0)2 213 64 38
Mobitel: + 32 (0)499 69 67 53
E-pošta: vesna.zadnik@gov.si

SLO
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pol. Edmond Šarani
Ministrstvo za obrambo
Mobitel: +386 51 300 763,
E-pošta: edmond.sarani@mors.si
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Terezija Trupi
Ministrstvo za družino,
delo in socialne zadeve
Mobitel: + 386 40 728 240
E-pošta: terezija.trupi@gov.si

Alja Tihle
Ministrstvo za gospodarstvo
Mobiitel: +386 40 317 417
E-pošta: alja.tihle@gov.si

Jernej Kovač
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Mobitel: +386 51 680 238
E-pošta: jernej.kovac@gov.si

Maja Krušič
Ministrstvo za šolstvo in šport
Mobitel: +386 51 367 733
E-pošta: maja.krusic@gov.si

Maja Pavlović
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Mobitel: +386 51 681 758
E-pošta: maja.pavlovic@gov.si

Ana Polanc
Ministrstvo za zdravje
Mobitel: +386 51 680 778
E-pošta: ana.polanc@gov.si

Matej Zavrl
Ministrstvo za kulturo
Mobitel: +386 51 608 055
E-pošta: matej.zavrl@gov.si

Miran Koren
Ministrstvo za javno upravo
Mobitel: +386 41 495 155
E-pošta: miran.koren@gov.si

Emil Ferjančič
Ministrstvo za okolje in prostor
Mobitel: +386 41 695 040
E-pošta: emil.ferjancic@gov.si

Luka Kočevar
Ministrstvo za javno upravo
Mobitel: +386 41 495 163
E-pošta: luka.kocevar@gov.si

Liza Poljak
Ministrstvo za promet
Mobitel: +386 51 691 542
E-pošta: liza.poljak@gov.si
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Eldina Knez
Služba Vlade RS za razvoj
Mobitel: +386 51 676 433
E-pošta: eldina.knez@gov.si
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Helena Vodušek
Služba Vlade RS za evropske zadeve
Mobitel: +386 41 755 969
E-pošta: helena.vodusek@gov.si

SLOVENSKO PREDSEDOVANJE EU od 1. januarja do 30. junija 2008

10.

ZEMLJEVIDI
----------------------------------------Slovenija

Peter Wostner
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj
Mobitel: +386 51 325 554
E-pošta: peter.wostner@gov.si

PREDSTAVNIŠTVO EVROPSKE KOMISIJE V SLOVENIJI
Breg 14, Ljubljana
Tina Vončina
Telefon: + 386 41 750 255
E-pošta: tina.voncina@ec.europa.eu

Ostali pomembni stiki na
www.gov.si

SLO

26

27

SLO

SLOVENSKO PREDSEDOVANJE EU od 1. januarja do 30. junija 2008

----------------------------------------Ljubljana
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----------------------------------------Bled
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11.

SLOVENIJA –
NOVO SRCE EVROPE
----------------------------------------Če vprašate turista, kje je Slovenija, vam bo odgovoril, da
nekje med Benetkami in Dunajem. In če veste, da se iz
Ljubljane do Benetk vozite samo tri ure, do Dunaja pa še uro
več in da je München oddaljen pet ur vožnje, lahko zatrdite, da
Slovenija leži v srcu Evrope.
Si predstavljate, da prebivalci cele države naselijo zgolj
predmestje enega od velikih svetovnih mest? Številnim
turistom, ki vsako leto obiščejo Slovenijo, je najbolj všeč
čudovito podeželje in neokrnjena narava, kakršne ni več nikjer
v Evropi. Poleg naravnih lepot bo obiskovalec sončne strani Alp
kmalu opazil prijazne ljudi, številne turistične kmetije, odlične
gostilne, termalna zdravilišča, veličastne Julijske in Kamniške
Alpe, ki se dvigajo več kot dva tisoč metrov visoko.
Na vzhodu in severovzhodu se razprostirajo rodovitne ravnice.
Ta del države slovi tudi po zdravilnih in mineralnih vrelcih.
Hribi ob robu ravnic so pomembno vinorodno območje, kjer
pridelujejo svetovno znana vina.
Polovica Slovenije je porasla z gozdom (10.124 km²). V Evropi
imata več gozdov samo Finska in Švedska.
Na jugozahodu se začne edinstven Kras, ki pod površjem
skriva najveličastnejše podzemne jame v Evropi. V Postojnski
jami, Škocjanskih jamah in Vilenici, ki jih je izdolbla podzemna
voda, so čudoviti stalagmiti in stalaktiti, zaradi česar so jame
zaščitena naravna dediščina pod varstvom UNESCA.
Na zahodu se Kras umakne slovenski obali Jadranskega morja,
ki je dolga 46,6 km. V Sloveniji se torej pojavljajo alpsko,
sredozemsko in kontinetalno podnebje. Povprečna temperatura
pozimi je -2°C, poleti pa 21°C.

Kratka predstavitev zgodovine
Leta 1990, ko se je politična in gospodarska kriza v Jugoslaviji
poglobila, so bile v Sloveniji prve svobodne volitve. Na
plebiscitu 26. decembra istega leta je velika večina prebivalcev
glasovala za samostojnost, ki smo jo razglasili 25. junija 1991.
Takrat so Slovenci pokazali edinstveno enotnost, zato
26. december praznujemo kot dan samostojnosti in enotnosti.
Evropska unija je Slovenijo uradno priznala 15. januarja 1992,
maja istega leta pa je postala članica Združenih narodov.
1. februarja 1999 je bil uveljavljen Pridružitveni sporazum z
Evropsko unijo, ki se ji je Slovenija pridružila 1. maja 2004,
nato pa 28. junija 2004 vstopila v mehanizem deviznih tečajev
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ERM2. Skupno evropsko valuto smo prevzeli 1. januarja 2007,
območju Schengena brez meja pa se bomo pridružili leta 2008.
Zgodovina slovenskega naroda se začne v 6. stoletju, ko so
se v tem prostoru naselili predniki današnjih Slovencev. V
7. stoletju je bila ustanovljena Karantanija, prva svobodna
slovanska kneževina. Vemo, da je imela demokratično
organizacijo in pravni red in da so kneza izbirali z glasovanjem.
Od 13. stoletja do 1918 so Slovencem vladali Habsburžani,
razen v kratkem obdobju med 1809 in 1813, ko je bila
Slovenija del Ilirskih provinc francoskega imperija in tako
uživala določeno stopnjo avtonomije. Pred več kot tisoč leti so
predniki Slovencev živeli s Franki, Bavarci, prebivalci Benečije
in Julijske krajine, pozneje pa z drugimi narodi osrednje
Evrope. Po letu 1918 je Slovenija postala del Jugoslavije in
imela precejšnjo avtonomijo v kulturnih, socialnih, političnih in
ekonomskih zadevah. Od leta 1945 pa do osamosvojitve v letu
1991 je bila Slovenija del Jugoslavije.

Najuspešnejše gospodarstvo v srednji in
vzhodni Evropi
Slovenija je majhna država, zato se lahko uspešno razvija
samo ob odprtem in navzven usmerjenem gospodarstvu.
Največ trgovinske izmenjave je z državami Evropske unije,
še posebej Nemčijo, Italijo, Avstrijo, Francijo, Nizozemsko,
Madžarsko, Združenim kraljestvom, Hrvaško in drugimi
nekdanjimi jugoslovanskimi republikami, ZDA ter Rusko
federacijo.
Najpomembnejši razvojni cilji Slovenije so: preseči povprečno
raven gospodarskega razvoja v EU (glede na BDP na osebo
in kupno moč), povečati zaposlenost v skladu z Lizbonsko
strategijo, izboljšati kakovost življenja in blaginjo ter postati
prepoznavna in ugledna država zaradi razvoja, kulturne
identitete in aktivnega sodelovanja v mednarodni skupnosti.
Slovenija je gospodarsko uspešna in stabilna država, ki je
imela med letoma 1995 in 2005 povprečno štiriodstotno
gospodarsko rast Leta 2005 je bilo neposrednih tujih naložb
za 5976 milijonov evrov, največji naložbeniki pa so bili iz
Avstrije, Švice, Nizozemske, Francije, Nemčije, Italije, Hrvaške
in Belgije. Tujci so vlagali predvsem v finančne in poslovne
storitve (razen zavarovalnih in kapitalskih skladov), izdelavo
papirja in papirnih izdelkov, trgovanje na debelo, proizvodnjo
kemikalij in kemičnih izdelkov, izdelavo in prodajo motornih
vozil, proizvodnjo gumijastih in plastičnih izdelkov, strojev in
opreme.
Glede na študijo Evropske federacije delodajalcev, ki je
ocenjevala naložbeno tveganje v 31 evropskih državah, je
Slovenija tretja najvarnejša država za tuje vlagatelje.
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Umetnost in kultura imata posebno mesto v
zgodovini slovenskega naroda
Kot drugi srednjeevropski narodi so Slovenci pomanjkanje
narodnih in političnih ustanov nadoknadili z jezikom in kulturo
in tako uspeli ohraniti svojo narodno identiteto skozi stoletja.
Slovenija je od nekdaj usmerjala v kulturo veliko moralne in
politične energije, zato ima danes razvejano mrežo kulturnih
ustanov, organizacij in društev in bogato kulturno življenje, ki
je primerljivo s tistimi v najbolj razvitih evropskih državah. Po
vsej državi je razvejana gosta mreža knjižnic, muzejev, galerij
in profesionalnih gledališč.
Prva slovenska knjiga je bila natisnjena pred 457 leti. Leta
1550 je protestantski reformator Primož Trubar (1508−1586)
izdal prvi knjigi v slovenščini: Katekizem in Abecednik.
Najstarejši zapisi v slovenskem jeziku so Brižinski spomeniki iz
druge polovice 10. stoletja.
Arhitektura ima posebno mesto v slovenski kulturni dediščini.
Najslavnejši slovenski arhitekt je Jože Plečnik (1872−1957),
študent Otta Wagnerja in pionir slovenske in evropske moderne
arhitekture. Številne razstave so vzbudile zanimanje za
njegovo delo.
Replika Plečnikove stoječe ure bo stala pred sobo predsedstva
v palači Justus Lipsius.
Pomembno bogastvo Slovenije je naravna dediščina. V
Sloveniji so po raznoliki pokrajini posejani tudi številni slikoviti
srednjeveški gradovi. V arhitekturi sta prevladovala gotika in
barok, kar lahko opazimo na večini slovenskih cerkva.
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12.

KAR STE VEDNO ŽELELI
IZVEDETI, A NISTE VPRAŠALI
----------------------------------------Tipični Slovenec

V Sloveniji živi samo dva milijona ljudi, zato se večkrat
pošalimo, da pri nas vsak pozna vsakogar. Geografska lega,
zgodovinske in kulturne okoliščine so gotovo pomembno
prispevale k oblikovanju nacionalnega značaja. Zato vam
predstavljamo tipičnega Slovenca.

Kaj pravi statistika?
Začnimo z damami. Slovenka bi se vam najpogosteje predstavila
kot Marija Novak, pravijo podatki Statističnega urada. Vsaki 13.
ženski v Sloveniji je ime Marija in vsaka 173. se piše Novak.
Najverjetneje je stara 42 let in ima 1,2 otroka. Največkrat bi vam
odgovorila, da je prvega otroka povila pri osemindvajsetih, ob
prvi poroki pa je bila stara 27,4 leta.
Študentka bi se vam pohvalila, da je med 60 odstotki žensk, ki
so bile v preteklem študijskem letu vpisane na univerzo − od teh
je bila vsaka druga vpisana na humanistični študij, ekonomijo
ali pravo. Slovenske ženske najpogosteje obolevajo za boleznimi
ožilja in povprečno dočakajo okoli 80 let. Delež poslank v našem
parlamentu je dokaj nizek − na zadnjih volitvah jeseni 2004 jih
je parlamentarni prag prestopilo le enajst (v devetdesetčlanskem
parlamentu), kar je 12,2 odstotka vseh sedežev.
Med prvimi petimi najpogostejšimi kombinacijami moškega
imena in priimka sta priimka Novak in Horvat ter imena Jožef,
Franc, Janez in Štefan. Glede na verjetnostni izračun bi se
vam Slovenec najpogosteje predstavil kot Janez Novak, čeprav
statistika pravi, da je najpogostejša kombinacija Jožef Horvat.
Povprečen Slovenec ima okoli 39 let, si prvič nadene poročni
prstan in obljubi zvestobo pri 30 letih in ima prvega otroka le
malo pozneje. Zelo mladih očetov, mlajših od 25 let, je
samo 7 odstotkov. Slovenec v povprečju dočaka 73 pomladi.
Sociologi, demografi in drugi strokovnjaki za prebivalstveno
politiko so v Sloveniji opazili še eno zanimivost: mladi čedalje
pozneje zapuščajo dom staršev. Med 25. in 29. letom živi doma s
starši še polovica otrok; med temi je več fantov kot deklet, saj si
te prej ustvarijo družino.
Visok naravni prirastek iz sedemdesetih let preteklega stoletja
se vztrajno zmanjšuje − naravni prirast je od leta 1997
negativen. Od leta 1993 se prebivalstvo Slovenije povečuje le
zaradi pozitivnega selitvenega prirasta, v zadnjih petih letih v
povprečju le za 0,1% oziroma 2000 oseb. Leta 2006 se je rodilo
18.932 otrok, kar je 4,3 odstotka več živih rojstev v primerjavi s
prejšnjimi leti, to pomeni, da se demografski trendi izboljšujejo.
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Slovenci smo delovni in disciplinirani.
Povprečen Slovenec je vesten, priden in marljiv. Njegove
delovne navade so ustaljene. V tem smo si zelo podobni z
Nemci, od katerih pa se ločimo po eni pomembni lastnosti:
Nemci so v svojem duhu skupinski, kolektivistični, Slovenci pa
smo v svoji delavnosti veliko večji individualisti.

Slovenci nismo ponižen in hlapčevski narod.
Stereotip o hlapčevstvu najbrž izhaja iz literarnih del Ivana
Cankarja in drugih realistov, ki so opisovali tragedijo Slovencev
pod Avstroogrsko monarhijo. Raziskave kažejo, da tudi v
primerjavi z drugimi narodi nismo pohleven narod, poleg tega
pa v sebi skrivamo še avanturizem in ambicioznost.
Slovenci sami sebe ponavadi opišemo kot delovne, poštene,
dobre in morda malce otožne ljudi, ki uživajo ob dobri kapljici
vina.
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družina in kaj lahko se zgodi, da osebno poznaš predsednika
ali pa vsaj nekoga, ki ga pozna. Ali pa bivšega predsednika ali
nekoga, ki ga pozna.
Kultura je pomemben del našega življenja. Založniki pravijo, da
so med izdajami sodobnih slovenskih avtorjev daleč v ospredju
pesniške zbirke, lahko torej rečemo, da smo narod pesnikov.
Veliko Slovencev se tako ali drugače zanima za kulturo in se
ljubiteljsko ukvarja z različnimi kulturnimi dejavnostmi.
Med tradicionalno najbolj priljubljenimi načini preživljanja
prostega časa je planinarjenje. Možnosti za raznovrstne
hribovske podvige so številne, poti pa urejene in markirane.
Pravijo, da nisi pravi Slovenec, če še nisi bil na Triglavu (2864
m), najvišji slovenski gori, ki je bila navdih številnim pesnikom,
pisateljem, slikarjem in politikom in tako postala simbol
slovenstva.
Veliko Slovencev se ukvarja z ekstremnimi športi, na primer
alpinizmom (Tomaž Humar, Davo Karničar), ultramaratonskim
plavanjem (Martin Strel), vzdržljivostnim kolesarjenjem (Jure
Robič) in ultratriatlonom (Uroš Velepec).

Stvari, ki jih morate vedeti o Slovencih
Slovenščina je prav poseben jezik za zaljubljence. Je namreč
eden redkih jezikov, ki uporablja dvojino poleg ednine in
množine. Za tujce je zato še posebej zapletena, a se jih čedalje
več odloča za poletne tečaje slovenskega jezika. Slovenci smo
ponosni, da sta se naša jezik in kultura, pa čeprav brez lastne
državnosti, ohranila skozi stoletja. Tudi znanje tujih jezikov je
naša vrlina: vsak govori vsaj enega, mlajša generacija tudi po
dva ali več.
Nekateri Slovenci so vidno prispevali v svetovno zakladnico
znanja, naštejmo jih le nekaj: teorija o vožnjah po vesolju
(Herman Potočnik Noordung), logaritemske tabele (Jurij Vega)
in fizikalni zakon o toplotnem sevanju (Jožef Stefan − Stefanov
zakon).
Če bi Slovenca vprašali po nacionalnem športu, bi vam brez
oklevanja odgovoril: smučanje. Tradicija je dolga, pri nas
so namreč doma najstarejše smuči v Srednji Evropi. In ne
pozabite: tudi alpski smučar z največ zmagami v svetovnem
pokalu, Ingemar Stenmark, je smučal na slovenskih smučeh
Elan in seveda slovenska smučarska legenda Bojan Križaj.

Nekaj bolj ali manj resničnih šal, ki ste
jih morda že slišali o Slovencih:

Čeprav bi Slovenci sami sebe označili za mirne in zadržane, se
v dobri družbi ob domači hrani in pijači hitro odpremo in radi
zapojemo. Omeniti moramo tudi vrhunsko vino z vinorodnih
gričev pokrajin z vseh koncev Slovenije. Skoraj vsaka regija
ima avtohtono sorto.

Zakaj smučarski skakalci v Planici
ne skočijo več kot 250 metrov?
Ker bi poleteli v Italijo.

Smo majhen narod, ki živi na majhnem ozemlju in zato ni
nič nenavadnega, da se vsi poznamo med seboj. Smo velika
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Če odpreš dežnik na ulici v Ljubljani,
pazi, da ne dregneš koga v oko v Mariboru.

Najkrajša šala na svetu: par se sprehaja po slovenski
obali ...
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