
 
 

 

Sporočilo za javnost 

 

Slovenija se na MITT Moskva predstavlja kot 

gostiteljica EuroBasket 2013 

 

Moskva, 21. marec 2013 - Včeraj, 20. marca, se je začela osrednja mednarodna turistična 
borza MITT Moskva 2013, ki je ena najpomembnejših za turistično industrijo v Rusiji in 
Baltskih deželah. V Moskvi se predstavljata tudi Slovenija in slovenska turistična 
ponudba, v ospredju predstavitve je evropsko prvenstvo v košarki – Eurobasket 2013 s 
predstavitvijo mesta gostiteljice, Kopra, in ostalih obmorskih mest – Portoroža, Pirana in 
Izole.  
 
Moscow International Travel & Tourism (MITT) je odlična priložnost za vse, ki želijo prodreti na 
ruski trg oziroma se na tem trgu želijo intenzivneje pozicionirati. Predstavitev slovenske 
turistične ponudbe poteka pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija, sektorja za turizem. 
Včeraj, prvi dan borze, je v prostorih Veleposlaništva RS v Moskvi potekal sprejem za obstoječe 
in bodoče poslovne partnerje ter novinarje. Prisotne so nagovorili veleposlanica RS v Moskvi, 
Ada Filip-Slivnik, v.d. direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija, Boštjan Skalar in Marko 
Sikur, predstavnik Palme,  uradne turistične agencije EuroBasketa 2013. 

Ada Filip-Slivnik, veleposlanica RS v Moskvi: »Veseli me, da se turistični in poslovni tokovi med 
državama povečujejo, kar bomo vzpodbujali tudi v prihodnje. Občasno me ruski sogovorniki 
sprašujejo, zakaj je treba obiskati Slovenijo in kaj jim lahko ponudi več kot druge države. 
Odgovarjam zelo enostavno: Slovenija ima čisto, lepo in neokrnjeno naravo, svež čist zrak, saj jo v 
65 odstotkih pokrivajo gozdovi ter ne nazadnje je tudi hrana naravna, kakovostna in domača. To 
so pravzaprav predpogoji, da se turist dobro počuti in spočije od napornega sedečega dela. 
Seznam aktivnosti je prav tako zelo obširen: od sprehodov v naravi , smučanja in kolesarjenja, pa 
do zdravljenja ali rehabilitacij po operacijah. Prepričana sem, da se bodo gostje še naprej vedno 
znova zaljubili v Slovenijo in spoznali vsestranski pomen besede LOVE, ki ga imamo v svojem 
imenu.« 
 
Boštjan Skalar, v.d. direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija: »Ruski trg je za slovenski turizem 
izjemnega pomena, uvrščamo ga med naše perspektivne trge. V zadnjih petih letih smo s tega 
trga zabeležili rast števila prenočitev v višini 110 odstotkov, v letu 2012 pa v višini 36,3 
odstotkov. V lanskem letu je ta emitivni trg po številu prenočitev postal četrti najpomembnejši 
tuji trg. Trend rasti števila turistov in njihovih prenočitev se nadaljuje tudi v letošnjem letu, saj se 
nahaja na petem mestu tujih držav z največ prenočitvami in z 7,8-odstotnim deležem med vsemi 
tujimi prenočitvami. Tudi po povprečni dobi bivanja se turisti iz Ruske federacije z 6,6 dnevi 
bivanja v letu 2012 uvrščajo nad povprečje bivanja tujih turistov pri nas, pri tem pa posebej 
izstopa njihova povprečna doba bivanja v slovenskih naravnih zdraviliščih, ki znaša kar 11,5 dni. 
Pričakujemo, da se bo trend dolgoletne rasti s strani ruskih gostov, nadaljeval tudi v prihodnje, 
saj imamo na področju turizma še veliko neizkoriščenega potenciala za nadaljevanje uspešnega 
sodelovanja med državama.«  
 

http://www.mitt.ru/en/
http://www.eurobasket2013.org/si/


 

Marko Sikur, turistična agencija Palma: »Rusija je zagotovo zelo pomemben trg z vidika 
košarkarskih navijačev za EuroBasket 2013, saj reprezentanca, ki je na zadnjem prvenstvu 
osvojila 3. mesto, tudi tokrat sodi v najožji krog favoritov. Poleg tega Rusijo čaka predtekmovanje 
v Kopru, kjer se bodo lahko navijači poleg košarke sprostili še na plažah, ob dobri hrani in pijači 
ter v igralnicah v Portorožu. Upamo, da bo v Slovenijo, v kateri septembra pripravljamo ogromno 
nepozabnega doživetja, pripotovalo veliko ruskih navijačev, za katere bomo seveda dobro 
poskrbeli. Pripravili smo celovito in skrbno dodelano ponudbo za zaključene skupine, pa tudi 
individualne goste, programe pa smo časovno prilagodili obisku prvega ali drugega dela 
prvenstva oziroma obisku celotnega dogodka. Poleg nastanitev in vstopnic za oglede tekem smo 
v našo ponudbo vključili tudi atraktivne izlete po Sloveniji, možnosti transferjev, najema 
avtomobila, itd.« 

Tamara Kozlovič, Mestna občina Koper – vodja Turistične organizacije Koper: »Veseli nas, da je 
bil sejem že prvi dan izredno obiskan. Zanimanje za Eurobasket 2013, ki je tudi rdeča nič 
predstavitve Slovenije na sejmu, in destinacije »morje«, nas navdaja z optimizmom, da bo 
Slovenijo in posledično Koper ter Portorož in Izolo obiskalo veliko število ruskih gostov. Ne samo 
v času Eurobasketa, temveč tudi pred in po njem.« 

Jadran Furlanič, direktor Turističnega združenja Portorož: »Turistične organizacije Portorož, 
Izola in Koper bomo na borzi MITT v Moskvi združile svoje moči in predstavile skupno 
destinacijo Slovenska Istra. Posebno predstavitev za ruske organizatorje potovanj bomo 
organizirali tudi na slovenskem veleposlaništvu. Ruski gostje so v letu 2012 v treh obalnih 
občinah ustvarili dobrih 82.000 nočitev (od tega samo v občini Piran skoraj 76.000 nočitev), kar 
je 16 % več kot leto poprej. V občini Piran pa se od leta 2009 beleži kar 74-odstotna rast ruskih 
nočitev. Pričakujemo, da se bo rast nadaljevala tudi letos, k čemur bo zagotovo pripomoglo tudi 
Evropsko prvenstvo v košarki EuroBasket 2013, katerega en del predtekmovanja se bo dogajal 
ravno v Kopru.« 
 
Slovenija se enako kot lansko leto na borzi predstavlja na odlični lokaciji, v paviljonu 2, hala 1, na 
stojnici št. B122a in B122b. Na 189 m2 se predstavlja 27 podjetij: Turizem Ljubljana, Thermana 
Laško, Terme Čatež, Millenium Travel, Renee Tours, Terme Dobrna, Terme Krka, Unitur (Terme 
Zreče in Rogla), Kompas, Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Postojnska jama, Skupnost 
slovenskih naravnih zdravilišč, Sava Hotels & Resorts, Happy Tours, Panoramic Travel Group, 
Rogaška (Terme SPA Rogaška d.d., Hotel Sava Rogaška d.o.o., Hoteli in turizem Rogaška d.o.o., 
Zdravilišče Rogaška – zdravstvo d.o.o.), Alpe Adria Travel, SPA & Sport Travel, Adria Airways, 
Trikita, Portorož & Piran, Izola, Koper, HIT Nova gorica, Rimske terme in Eurobasket 2013 & 
Palma. Na stojnici obiskovalce zabavata maskota Eurobasketa 2013 - Lipko in Ljubljanski 
zmajček, s katerimi se lahko obiskovalci tudi slikajo in prejejo spominek s svojo fotografijo.  
 

Ruski trg je za slovenski turizem velikega pomena, saj s tega trga med državami z največjim 
številom ustvarjenih prenočitev beležimo visoke stopnje rasti: v letu 2012 celo najvišjo rast v 
višini 36,6 %. Glede na občine največji delež prenočitev ruskih gostov beležijo v zdraviliških 
občinah – od leta 2008 je ta delež narasel za 20 odstotkov in v letu 2012 dosegel kar 57 
odstotkov. Na drugem mestu najbolj obiskanih občin s strani ruskih gostov so obmorske (z 23,6 
odstotki), na tretjem pa gorske občine (z 8,9 odstotki).  

Tudi v okviru uradnega slovenskega turistično informacijskega portala www.slovenia.info 
beležimo visoko rast obiskanosti portala s strani ruskih obiskovalcev: v letu 2012 več kot 50.000 
obiskovalcev, kar glede na leto 2011 predstavlja 86 odstotno rast, glede na leto 2010 pa kar 185 
odstotno rast. 
 
V lanskem letu se je v okviru MITT Moskva na okoli 51.000 m2 razstavnih površin predstavilo 
več kot 3.000 razstavljavcev iz 197 držav. Borzo je obiskalo okoli 83.000 obiskovalcev, od tega 74 
odstotkov predstavnikov poslovne javnosti. 
 

 

http://www.slovenia.info/

