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Slovenija gosti letno skupščino ECTAA     

 

 

 

Slovenija - Preferred Destination of the Year 2016 in  
gostiteljica letne skupščine ECTAA 

 

 

Ljubljana, 25. maj 2016 - Slovenija med 25. in 27. majem gosti letno 

skupščino članov združenja ECTAA, najvišjih in najvplivnejših 

predstavnikov evropskih organizatorjev potovanj in turističnih agencij. 

Tridnevno srečanje, ki se je pričelo danes, omogoča pozicioniranje 

Slovenije kot pomembne evropske turistične destinacije med poslovno 

turistično javnostjo. Združenje ECTAA je Slovenijo razglasilo za 

izpostavljeno oz. t.i. Preferred Destination of the Year 2016 in jo kot tako 

komunicira prek vseh svojih promocijskih kanalov.  

 

Slovenija je te dni gostiteljica za evropski turizem pomembnega dogodka – letne 

skupščine članov združenja ECTAA, Evropskega združenja organizatorjev 

potovanj in turističnih agencij. V Sloveniji se tako danes in prihodnja dva dneva 

mudi 74 ključnih predstavnikov nacionalnih združenj evropskih organizatorjev 

potovanj in turističnih agencij iz 30 držav.  

 

Lars Thykier, dosedanji predsednik ECTAA in predsednik združenja turističnih 

agencij Danske, je ob letni konferenci združenja povedal: »ECTAA združuje 37 

nacionalnih združenj potovalnih agencij in organizatorjev potovanj iz 34 držav, od 

tega 31 evropskih držav, vključno s Slovenijo ter tri sosednje sredozemske države. 

Združenje zastopa interese 70.000 evropskih turističnih agencij in organizatorjev 

potovanj, ključnih odločevalcev v evropski turistični industriji. ECTAA si prizadeva 

za razvoj in povečanje konkurenčnosti v evropski turistični panogi s ciljem 

vzpodbujenja sodelovanja članov in diskusij o aktualnih tematikah v ključnih 

evropskih institucijah in organizacijah ter posreduje informacije članom združenja. 

Letna skupščina ECTAA je najpomembnejši dogodek združenja, kje se srečajo 

predstavniki članic, izmenjajo izkušnje, primere dobrih praks in odločajo o ključnih 

vprašanjih, ki vplivajo na pravni okvir delovanja podjetij, ki jih zastopajo.« 

 

Thykier je še izrazil posebno veselje, da letna skupščina članov ECTAA poteka prav 

v Sloveniji, za katero pravi, da ga je navdušila s čudovito naravo in dodaja, da »ima 

Slovenija vse, kar je potrebno, da bi postala top turistična destinacija Evrope.« 

 

V okviru letne skupščine ECTAA poteka tudi imenovanje novega predsednika oz. 

predsednice združenja, ki tokrat prihaja iz Estonije. Merike Hallik, ki bo to funkcijo 

nastopila jutri (26. maj), je ob tej priložnosti izpostavila dinamiko, s katero se 

spreminja turistična dejavnost: »Potovalna industrija se je v zadnjih 10ih letih 

močno spremenila, trend pa napoveduje še hitrejše spremembe. ECTAA ima veliko 

vlogo pri zagotavljanju prilagajanja zakonodaje spremembam in nenehno 

spreminjajočim se razmeram na turističnem trgu. Cilj združenja je zagotoviti 



 

 

ustrezne pravne in gospodarske okvirje, v katerih naši člani lahko uspešno delujejo 

in ustvarjajo dodano vrednost za potrošnika.« 

 

Mag. Violeta Bulc, evropska komisarka za promet in mobilnost, ki je udeležencem 

skupščine predstavila aktualne tematike s področja prometa in mobilnosti, ki se 

navezujejo na turistično dejavnost, je izpostavila: »Turizem in promet sta med 

seboj tesno povezana. Promet zagotavlja povezljivost in dostopnost, kar je 

predpogoj za razvoj turizma. Radi poudarimo: "če se promet ustavi, vse stoji!" Zato 

si na ravni Evropske unije  prizadevamo, da so prometne povezave varne, 

zanesljive in razpoložljive; da so na voljo tam, kjer jih ljudje potrebujejo: da 

podpirajo razvoj in nove zaposlitvene možnosti. Naš cilj je enoten prometni prostor, 

ki omogoča trajnostni razvoj enotnega trga in dela evropske destinacije atraktivne 

za domači in globalni turizem. Ugodne železniške in letalske povezave, digitalna 

dostopnost, razogličenje prometa za čisto okolje in varnost v prometu, so samo 

nekateri pomembni poudarki, za katere se zavzemam kot evropska komisarka. Tudi 
vse vas vabim na uspešno soustvarjanje prometne prihodnosti!« 

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, je ob gostovanju 

skupščine ECTAA v naši državi poudarila: »Odločitev ECTAA, da za izpostavljeno 

destinacijo in gostiteljico letne konference letos izbere prav Slovenijo, je za celotni 

slovenski turizem velika čast in hkrati priložnost, da najvišjim in najvplivnejšim 

članom tega evropskega združenja organizatorjev potovanj in turističnih agencij 

našo delželo predstavi kot zeleno, zdravo, aktivno, edinstveno, trajnostno 

naravnano ter varno destinacijo. Hkrati gre za odlično priložnost, da ugledni 
udeleženci ECTAA Slovenijo kot butično destinacijo spoznajo iz prve roke.« 

Matej Knaus, predsednik Združenja turističnih agencij Slovenije, članica ECTAA 

izpostavlja: »Veseli nas , da lahko v Sloveniji gostimo letno skupščino evropskega 

združenja turističnih agencij ECTAA. K nam prihajajo najvišji predstavniki združenj 

agencij iz 30 držav, s katerimi bomo razpravljali o aktualnostih potovalne industrije 

in smernicah dela združenja ECTAA, ki posredno združuje cca 200.000 potovalnih 

agencij in organizatorjev potovanj. Dogodek pomembno vpliva na prepoznavnost 

Slovenije in slovenskega združenja turističnih agencij - ZTAS, ki smo ga uspešno 

nadgradili s kandidaturo Slovenije kot Prefered Destionation ECTAA 2016. Tudi v 

Sloveniji je ključno zavedanje, da je za uspeh v panogi potrebno sodelovanje in le 

skupaj smo lahko kos dinamičnim spremembam v turističnih industriji, ki pred nas 

postavlja vedno nove izzive. Verjamemo v izjemen potencial turizma, ene 

najhitreje rastočih panog gospodarstva, katerega pomena se vse bolj zavedamo 

tudi v Sloveniji.” 

 
Člani združenja ECTAA se bodo na družabnem večeru s predstavniki slovenskega 

turističnega gospodarstva srečali jutri (26. maja) na Ljubljanskem gradu, prav tako 

jutrišnje zasedanje združenja pa bo potekalo v ljubljanskem Hotelu Slon.   

 

Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana: »V veliko veselje nam je, da bo 

Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016, v prihodnjih dneh središče tako 

pomembnega združenja, kot je ECTAA. Gostiteljstvo spomladanskega srečanja in 

skupščine ECTAA v Ljubljani predstavlja pomembno promocijsko in trženjsko 

priložnost za nadaljnji razvoj tako tradicionalnih kot novih in perspektivnih trgov v 

agencijskem segmentu. Mnogo evropskih organizatorjev potovanj se v Ljubljano 

radi vračajo, saj so urejen videz mesta s pridihom Emone, bogato arhitekturo in 

Plečnikovimi deli, zeleno regijo Osrednje Slovenije in kulinariko, ki osvaja, mamljivi 



 

 

za prostočasni turizem. Nedvomno je Ljubljana zanimiva tudi poslovno, tako 

turistično kot investicijsko. V luči preteklih dogodkov ostaja ena od močnih 

prednosti Slovenije tudi uvrstitev med 15 najbolj varnih držav na svetu po Global 

Peace Index.«  
 

ECTAA je Slovenijo razglasilo za izpostavljeno destinacijo oz. Preferred 

Destination of the Year 2016. Maja 2015, v okviru Slovenske turistične borze 

(SIW 2015) je potekal podpis trilateralnega dogovora o sodelovanju med ECTAA, 

Sektorjem za turizem javne agencije SPIRIT Slovenija in Združenjem turističnih 

agencij Slovenije, ko sta se v Sloveniji prvič mudila tudi predsednik združenja Lars 

Thykier in generalni sekretar združenja, Michel de Blust.  

 

Slovenija se je kot naslednja gostiteljica srečanja in generalne skupščine 

izbranim članom ECTAA predstavila novembra lani na polletnem srečanju v 

Bratislavi, kjer je bila na pobudo Slovenske turistične organizacije in Združenja 

turističnih agencij Slovenije sprejeta odločitev o gostovanju skupščine članov 

ECTTA 2016 v Sloveniji.  

 

ECTAA (The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations, Evropsko 

združenje organizatorjev potovanj in turističnih agencij) deluje kot krovna 

organizacija, ki povezuje nacionalna združenja organizatorjev potovanj in 

turističnih agencij 34 držav, od tega 31 evropskih držav ter zajema okrog 

70.000 ponudnikov turističnih potovanj. Ustanovljena je bila leta 1961. 

Več informacij je na voljo na naslovu: www.ectaa.org  

 

 

 

Ne spreglejte:  

 

Od 9. do 11. junija bo potekala že 19. Slovenska turistična borza – SIW 2016. 

Vabljeni k obisku borze. Več informacij je na voljo na www.slovenia.info/SIW 

 

Ob letošnjem svetovnem dnevu turizma, 27. septembra, bo v Ljubljani potekala 

dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). 

 

DODATNE INFORMACIJE 

 

Slovenska turistična organizacija 

Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenija 

Tel. št.: 00386 (0)1 5898 550 

Livija Kovač Kostantinovič, Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi, 

livija.kovac@slovenia.info  
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