
 
 

 

Sporočilo za javnost 
 
Bled, 17. maj 2013 

 
Slovenija gosti več kot 300 najpomembnejših britanskih turističnih 
agentov in organizatorjev potovanj 
 
Bled med 17. in 19. majem gosti prestižno strateško konferenco konzorcija The 
Travel Network Group (TNG). Gre za enega najpomembnejših dogodkov 
največjega britanskega združenja neodvisnih turističnih agentov in 
organizatorjev potovanj.  
 
Gostovanje enega od najpomembnejših dogodkov največjega britanskega združenja 
neodvisnih turističnih agentov in organizatorjev potovanj prav v Sloveniji je rezultat 
uspešnega sodelovanja veleposlaništva RS v Londonu, Sektorja za turizem javne agencije 
SPIRIT Slovenija ter njene informacijske pisarne v Londonu in slovenskega turističnega 
gospodarstva, to je Turizma Bled, M-Tours Bled, Sava Hotelov Bled in nacionalnega letalskega 
prevoznika Adria Airways.  
 
Konferenca, ki jo bo naslednje tri dni gostil Bled, se prične danes zvečer s srečanjem udeležencev 
na terasi Kavarne Park, kjer bosta prisotne pozdravila župan Bleda Janez Fajfar in direktorica 
Turizma Bled Eva Štravs Podlogar. Otvoritev uradnega dela TNG konference bo v soboto, 18. 
Maja, v Hotelu Golf, prisotne pa bodo nagovoril mag. Marjan Hribar, direktor Direktorata za 
turizem in internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Andrew 
Page, veleposlanik Združenega kraljestva v Sloveniji in mag. Karmen Novarlič, vodja sektorja za 
turizem javne agencije SPIRIT Slovenija. V soboto, 18. maja, se bodo zvrstila strokovna 
predavanja in plenarni del, isti dan pa se bodo udeleženci srečali tudi na večernem dogodku v 
hotelu GH Toplice, kjer bo prisotne nagovoril Boštjan Skalar, v.d. direktorja javne agencije 
SPIRIT Slovenija.  
 
Program konference TNG je izrazito strateško naravnan, saj je tudi poslovno okolje britanske 
potovalne industrije pod pritiski trenutne gospodarske situacije in izzivi prihodnosti. Udeležence 
bodo nagovorili številni ugledni predavatelji, v dveh dneh strokovnega dela konference pa bodo 
predstavljeni številni praktični in konkretni primeri iz prakse uspešnega poslovanja. Za potrebne 
TNG konference je slovenski letalski prevoznik Adria Airways organiziral poseben čarterski let 
med londonskim letališčem Gatwick in ljubljanskim letališčem Jožeta Pučnika. Gostovanje 
konference TNG na Bledu je za udeležence iz Velike Britanije odlična priložnost za spoznavanje 
Bleda, Slovenije in slovenske turistične ponudbe 'iz prve roke'. 
 
Gary Lewis,  The Travel Network Group, direktor: »Ko smo iskali lokacijo letošnje konference, 
je Bled izpolnil vsa naša pričakovanja. Prepričan sem, da bo navdušil tudi naše člane, ki bodo v tej 
destinaciji preživeli delovni konec tedna. Bled je butična destinacija, vendar ima vso potrebno 
infrastrukturo in prijazne ljudi, od Londona pa je oddaljena le 2 uri z letalom in obenem blizu 
letališčema v Ljubljani in Trstu.« 
 
Mag. Karmen Novarlič, SPIRIT Slovenija, javna agencija, vodja sektorja za turizem: 
»Gostovanje konference TNG prav v Sloveniji je rezultat uspešnega sodelovanja vseh vpletenih 
partnerjev in dokazuje uspešno sodelovanje med veleposlaništvom RS v Londonu, sektorjem za 
turizem javne agencije SPIRIT Slovenija in slovenskim turističnim gospodarstvom. Hkrati je 
dogodek odlična priložnost, da najpomembnejši britanski turistični agenti  in organizatorji 



 

potovanj iz prve roke spoznajo Bled in Slovenijo kot privlačno turistično destinacijo. Velika 
Britanija ostaja na sedmem mestu seznama najpomembnejših tujih trgov glede na število 
prenočitev. Prepričana sem, da nudi ta emitivni trg za slovenski turizem še veliko 
neizkoriščenega potenciala, ki ga bomo v partnerskem sodelovanju s ključnimi subjekti 
slovenskega turizma v prihodnosti lahko bolje izkoristili. Konferenca TNG je pomemben korak 
naprej v prizadevanjih za povečanje števila britanskih turistov in njihovih prenočitev pri nas.«  
    
Eva Štravs Podlogar, Turizem Bled, direktorica: »Britanski trg je za vse gorske kraje zelo 
pomemben, kar dokazuje dolgoletna tradicija dobrega sodelovanja. Britanski gostje se v 
slovenskih alpskih destinacijah dobro počutijo, predvsem pa radi odkrivajo naravne in kulturne 
znamenitosti destinacije. Kar še posebej veseli, je dolžina bivanja teh gostov - v primerjavi z 
drugimi gosti namreč beležimo večje število prenočitev.  Samo na Bledu so britanski gostje leta 
2006 ustvarili preko 100.000 prenočitev, v lanskem letu pa le še 42.000. Eden od pomembnih 
razlogov za padec števila teh gostov na Bledu je odločitev Adrie Airways za ukinitev letalske linije 
Ljubljana – London. 
V letošnjem letu smo tako na nacionalnem kot tudi na destinacijskem nivoju bistveno okrepili 
promocijske aktivnosti v Veliki Britaniji. Zato je strateška konferenca TNG, ki jo gostimo ta konec 
tedna na Bledu, velikega pomena. Pomembna je tudi odločitev vplivnega organizatorja potovanj 
Inghams, ki bo v sodelovanju z  Adrio Airways organiziral čarterski let enkrat na teden na linji 
London – Ljubljana. Linija bo vzpostavljena prihodnjo soboto, trajala pa bo vse do konca 
septembra. Številni naši tradicionalni partnerji (turistične agencije) se poslužujejo tudi letališč v 
sosednjih državah, da bi pripeljali goste na počitnice v Slovenijo.   
V letošnjem letu bo na  dodatno promocijo Slovenije  v Angliji vplival tudi visoki obisk kraljevega 
para v Sloveniji, ko bo princ Edward s soprogo konec junija obiskal tudi Bled.« 
 
O britanskem trgu 
 
Velika Britanija je drugi največji trg v Evropi, takoj za Nemčijo. Britanski funt je še vedno ena 
najmočnejših valut na svetu, britanski turisti imajo dobro kupno moč, pomembno pa je tudi 
dejstvo, da imajo Britanci še vedno šest tednov plačanega dopusta in si na leto povprečno 
privoščijo več kot le eno potovanje v tujino. 
 
Trend števila prihodov in prenočitev z britanskega trga v Slovenijo zadnjih nekaj leti niha, 
predvsem zaradi neustaljenih letalskih povezav med glavnima mestoma, Londonom in Ljubljano, 
(2011: +0,9%, 2012: -6%, 2013 I-III: +4%). 
 
Več: Tržni profil  - Velika Britanija 
 

http://www.slovenia.info/si/Velika-Britanija.htm?ps_podatki_uk=0&lng=1

