
 

 

 
 

 
Ljubljana, 24.11.2015 
 
SPOROČILO MEDIJEM 
 

 
Predstavitev nastopa Slovenije na Expo Milano 2015 

V ponedeljek, 24. 11., je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekala predstavitev 
nastopa Slovenije na svetovni razstavi, ki bo naslednje leto v Milanu. 
Predstavitev so organizirali SPIRIT Slovenija, javna agencija, Italijanska 
ambasada v Sloveniji in ICE – Agencija za promocijo v tujini in 
internacionalizacijo italijanskih podjetij. Osrednja tema EXPO Milano 2015 je 
hrana, nosilni slogan pa: »Hrana za planet, energija za življenje«. Na svetovni 
razstavi se bo predstavilo 144 držav, obiskalo pa naj bi jo 20 milijonov ljudi. 
Slovenija se bo na svetovni razstavi predstavila s samostojnim paviljonom in s 
sloganom »I feel SLOVEnia, Green.Active.Healthy.«. Slovenski paviljon ima 
odlično lego v središču dogajanja milanskega razstavišča. 

V okviru današnje predstavitve je bil predstavljen video o slovenskem paviljonu 

(https://www.youtube.com/watch?v=O0BVipsGn8E) ter vsebinski koncept predstavitve 

Slovenije na svetovni razstavi. 5 glavnih vsebin stalne razstave bo obiskovalcem 

predstavljenih na  interaktiven način in z multimedijskimi elementi: soline, čebele, 

termalne&mineralne vode, pohodništvo&kolesarjenje in projekt merjenje črnega 

ogljika. Obiskovalce želimo spodbuditi  k zavedanju, da lahko z majhnimi koraki tudi 

sami naredijo nekaj dobrega za sebe, za Slovenijo, za planet. Še posebej 

pomemben dan za slovensko predstavitev bo 19. junij 2015, ko bo v slovenskem 

paviljonu potekal tudi slovenski nacionalni dan, ki ga vsaka država organizira 

enkrat v pol leta v okviru svetovne razstave. 

Navzoče so nagovorili minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dejan 
Židan ter ministrica za zdravje, Milojka Kolar Celarc, mag. Marjan Hribar, 
generalni direktor direktorata za turizem in internacionalizacijo na Ministrstvu za 
gospodarstvo in tehnologijo ter Jerneja Lampret, generalna komisarka Sekcije RS za 
Expo Milano 2015. Svoje izkušnje in pogled na pomen udeležbe Slovenije na 
svetovni razstavi so predstavili tudi direktorji uspešnih podjetij: illycaffè, Julon- 
Aguafil Group, Lumar, Mlekarna Planika, Pipistrel. 

Minister mag. Židan je poudaril, da v Italiji, ki sicer uspešno zaključuje predsedovanje 
Svetu EU, začenjajo z intenzivnimi pripravami na svetovno razstavo. Po njegovih 
besedah ima Slovenija velik gospodarski interes za sodelovanje, saj je Italija prva po 
obisku turistov v Sloveniji, druga najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica 
Slovenije in tretji največji tuji investitor v Sloveniji. Cilji, ki jih želi Slovenija doseči na 
svetovni razstavi, so: krepitev gospodarskega sodelovanja, krepitev prepoznavnosti 
državne znamke I feel SLOVEnia in večanje ugleda Slovenije ter krepitev 
prepoznavnosti Slovenije kot zelene turistične destinacije. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O0BVipsGn8E


 

 

Prav tako je tudi ministrica Kolar Celarc v svojem govoru poudarila pomen nastopa 

Slovenije na Expo Milano 2015. Slovenija s sloganom ZELENA, AKTIVNA in 

ZDRAVA opozarja, da je poleg zdravega načina prehranjevanja za zdravje potrebna 

tudi telesna aktivnost oziroma gibanje na svežem zraku, kar Slovenija s svojo 

naravno raznolikostjo ponuja v številnih možnostih, oboje pa dolgoročno vpliva na 

krepitev zdravja. Ministrica je tudi poudarila pomen uživanja lokalno pridelanih živil. 

 

Stalna razstava v slovenskem paviljonu bo nadgrajena s pestrim polletnim 

programom, ki bo vključeval kulturne, turistične in gospodarske predstavitve. 

 

Predstavile se bodo tudi slovenske regije; v ta namen bo v mesecu decembru po 

Sloveniji izvedenih več »road showov«.  

 

Za slovenska podjetja bo v okviru gospodarskega dela programa izvedenih več 

manjših, sektorsko usmerjenih gospodarskih delegacij.  V pomoč podjetjem pri 

odločitvi, kako nastopiti v okviru slovenske predstavitve, bo tudi ponudba partnerskih 

paketov, ki bodo predvidoma predstavljeni v naslednjem tednu na spletni strani 

SPIRIT Slovenija.  

 

 
 

Več informacij: Sandra Stermšek, vodja vsebin in komuniciranja, T: 01 589 85 64, E: 
sandra.stermsek@spiritslovenia.si 

 


