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STRATEŠKI FORUM BLED: VARNOST PRIHODNOSTI 
 

PANEL TURIZEM: 
»Varnost in trajnost v turizmu«                                       

   
 

Trajanje:   6. september 2016, od 10.00-12.30 ure 

Lokacija:      Grand Hotel Toplice, Konferenčna dvorana Grand 

 

Slovenski turizem in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko 

Počivalšek v okviru letošnjega mednarodno prepoznanega Strateškega foruma Bled 

(BSF), ki na Bledu poteka 5. in 6. septembra, gostita številne ugledne goste, med 

drugim tudi dr. Taleba Rifaija, generalnega sekretarja Svetovne turistične 

organizacije (UNWTO), gospoda Geralda Lawlessa, predsednika World Travel & 

Tourism Council (WTTC) ter Maria Hardyja, izvršnega direktorja Azijsko-pacifiškega 

potovalnega združenja PATA. Jutri, 6. septembra bo na Bledu, v okviru BSF potekal 

tretji Panel turizem z naslovom »Varnost in trajnost v turizmu«, katerega osrednji 

govornik bo dr. Taleb Rifai. 

Na panelu o turizmu na temo varnosti in trajnosti v turizmu bodo strokovnjaki s področja 

turizma in trajnostnega razvoja, v luči Ljubljane kot zelene prestolnice Evrope leta 2016 in 

Global Green Destinations Day, ki bo letošnje leto v Sloveniji, odgovorili na vprašanja globalnih 

izzivov varnosti in pomena trajnostnega razvoja turizma. Ugledni gostje bodo skušali nakazati 

rešitve soočanja z aktualnimi izzivi ter zastaviti smernice za uspešen razvoj turizma v regiji.   

 

 

http://www.mzz.gov.si/en/
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Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: 

»V torek, 6. septembra, bo na Bledu potekal zelo pomemben mednarodni turistični dogodek. V 

okviru Strateškega foruma Bled bo potekal 3. Panel o turizmu, z aktualno temo »Varnost in 

trajnost v turizmu«. Izjemno smo veseli, da bomo na tem dogodku kot osrednjega govorca 

gostili generalnega sekretarja Svetovne turistične organizacije dr. Taleba Rifaia. Med govorniki 

bodo tudi visoki predstavniki Svetovnega sveta za turizem in potovanja (WTTC), Potovalnega 

združenja Pacifik-Azija (PATA), visoki predstavniki turistične administracije nekaterih držav in 

predstavniki turističnega gospodarstva. Pogovarjali se bomo o pomenu varnosti in trajnosti v 

turizmu, ki sta zelo pomembna in ključna elementa za uspešen razvoj turizma. Tema je zelo 

aktualna v svetovnem merilu, zato bo zanimivo slišati njihovo mnenje in priporočila. Vesel 

sem, da so se na moje povabilo odzvali tudi ministri pristojni za turizem ali njihovi namestniki 

iz nekaterih držav Srednje in JV Evrope.«  

 

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije:  

»Letos smo za temo turističnega panela v okviru Strateškega foruma Bled izbrali eno najbolj 

aktualnih tematik, s katero se sooča turizem na globalni ravni: varnost in trajnost v turizmu. 

Turizem kot ena najhitreje rastočih panog z velikim nadaljnjim potencialom rasti je močno 

odvisen od globalne varnosti. Največjo grožnjo predstavlja terorizem, dodatni izziv 

predstavljajo migrantski tokovi. Prihaja do prerazporejanja turističnih tokov, turisti postavljajo 

varnost na visoko mesto, ko izbirajo destinacije. Turizem prav tako potrebuje uravnotežen 

trajnostni razvoj, ki upošteva družbene, ekonomske, okoljske in podnebne izzive, in ki ima 

vpliv tudi na varnost v najširšem pomenu besede.  

Na Slovenski turistični organizaciji  pozicioniramo Slovenijo kot zeleno, aktivno in zdravo varno 

butično destinacijo s produkti visoke dodane vrednosti in tako jo želimo ohraniti. Razvoj 

trajnostnega turizma pospešujemo skozi edinstveno orodje Zelena shema slovenskega turizma 

SLOVENIA GREEN, ki smo ga razvili na osnovi mednarodno primerljivih kriterijev ob 

upoštevanju nacionalnega karakterja. Zato panel o turizmu poteka tudi v luči Ljubljane kot 

zelene prestolnice Evrope 2016 ter Global Green Destinations Day, prestižnega dogodka, ki ga 

bosta Slovenija in Ljubljana gostili prav ob svetovnem dnevu turizma. V luči osrednje tematike 

letošnjega turističnega panela nas še posebej veseli, da bomo kot osrednjega govornika na 

Panelu turizem gostili dr. Taleba Rifaija, generalnega sekretarja Svetovne turistične 

organizacije, ki se je vabilu Slovenije na forum odzval tudi zaradi konkretnih aktivnosti 

slovenskega turizma na področju razvoja trajnostnega turizma.« 

Dr. Taleb Rifai osrednji govornik na Panelu turizem  

V okviru letošnjega Strateškega foruma Bled bo na Panelu turizem kot osrednji govornik 

prisotne nagovoril dr. Taleb Rifai, generalni sekretar Svetovne turistične organizacije 

(UNWTO). 

Dr. Taleb Rifai je ob tej priložnosti izpostavil: 

»Blejski strateški forum obravnava nekatera najbolj pereča vprašanja našega časa – vprašanje 

gospodarske rasti vključno z gospodarskim razvojem ter vprašanja okoljske trajnosti, miru in 

varnosti. Še posebej me veseli, da ima turizem v tej razpravi osrednjo vlogo. Kot ena od 

najbolj pomembnih družbeno-gospodarskih panog našega časa ima turizem nalogo in tudi 

dejansko v veliki meri prispeva k reševanju teh perečih vprašanj.«  
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Dr. Taleba Rifaija  bo kot gostitelj sprejel minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko 

Počivalšek. 

Minister Počivalšek in generalni sekretar dr. Rifai bosta podala tudi skupno izjavo, prav tako v 

torek, 6. septembra 2016 ob 13. uri ob Veliki dvorani v Grand Hotelu Toplice. 

Dr. Taleb Rifai je na položaju generalnega sekretarja Svetovne turistične organizacije 

(UNWTO) vse od leta 2010. Svojo naklonjenost Sloveniji je pokazal že večkrat, med drugim 

tudi v okviru letošnje turistične borze ITB Berlin, kjer je Slovenija prejela priznanje PATWA za 

najhitreje razvijajočo se turistično destinacijo. Ob izročitvi nagrade je dr. Rifai Slovenijo 

izpostavil s sledečimi besedami: »Če še niste obiskali Slovenije, še niste živeli.«  

Podpis listine UNWTO 

Na letošnjem Panelu turizem, ki bo potekal v okviru Strateškega foruma Bled, bodo udeleženci, 

številni visoki gostje in strokovnjaki s področja turizma in trajnostnega razvoja priča podpisu 

UNWTO listine o zavezanosti zasebnega sektorja globalnemu etičnemu kodeksu v turizmu.  

 

Šest od sedmih slovenskih podpisnikov je vključenih v Zeleno shemo slovenskega turizma in 

imajo enega od okoljskih znakov, prav tako so dobitniki znaka Slovenia Green 

Accommodation, to so Kamp Koren Kobarid, Sobe z zgodbo Pr'Gavedarjo Kranjska 

Gora, Terme Snovik, Turistična kmetija Urška, Hostel Celica in Hotel Park Ljubljana, podpisnik 

pa je tudi Terme Olimia. 

Svetovna turistična organizacija (United Nations World Tourism Organization - UNWTO) je v 

letu 1999 sprejela Svetovni etični kodeks za turizem kot temeljni referenčni okvir odgovornega 

in trajnostnega turizma. V letu 2011 so pričeli s kampanjo ozaveščanja in privabljanja 

zasebnega turističnega sektorja k podpisu kodeksa. 

Podpis kodeksa pomeni zavezo, da bodo podpisniki podpirali niz splošnih in temeljnih etičnih 

načel v zvezi s trajnostnim in predvsem odgovornim razvojem turizma, kot so 

spoštovanje človekovih pravic in boj proti izkoriščanju ljudi in okolja, spoštovanje pravic 

lokalnih skupnosti, kot tudi pravic delavcev. Zaveza pomeni širiti in spodbujati uporabo 

globalnega etičnega kodeksa v turizmu med partnerji, dobavitelji, kupci, zaposlenimi in 

delničarji. Podjetja/ združenja, ki se odločijo podpisati kodeks, morajo v celoti razumeti načela 

družbene odgovornosti podjetij in izkazovati ukrepe na tem področju.  

Več informacij o kodeksu je na voljo na tej povezavi. 

Koncept trajnosti danes aktualen bolj kot kdajkoli prej 

Slovenija je zelena turistična destinacija, zavezana k spodbujanju trajnostnega razvoja. Zato 

letošnji panel o turizmu ob tematiki varnosti poteka prav na temo trajnosti, tudi v luči 

Ljubljane kot zelene prestolnice Evrope leta 2016 in Global Green Destinaitons Day, ki bo 

letošnje leto v Sloveniji. 

 

http://www.slovenia.info/si/Zelena-shema-slovenskega-turizma.htm?slovenia_green=0&lng=1
http://ethics.unwto.org/content/private-sector-commitment-unwto-global-code-ethics-tourism
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Zelena shema slovenskega turizma – SLOVENIA GREEN je nacionalni program 

pospeševanja uvajanja trajnostega turizma, ki sloni na evropskih kriterijih ETIS in globalnih 

GSTC ter omogoča primerjavo z ostalimi zelenimi destinacijami po svetu, hkrati pa vključuje 

nacionalni karakter, ki dela Slovenijo posebno. Do sedaj je znak Slovenia Green pridobilo 12 

destinacij in 10 ponudnikov. V postopku ocenjevanja je 16 destinacij oz. 24 občin, razglasitev 

in podelitev novih znakov pa bo 27. septembra v okviru prestižnega globalnega dogodka 

trajnostnega turizma Global Green Destinations Day.  

Predaja Odprtega pisma predsedniku Vlade RS 

Danes (5. septembra) bosta dr. Taleb Rifai, generalni sekretar Svetovne turistične 

organizacije in Gerald Lawless, predsednik World Travel & Tourism Council (WTTC), predala 

Odprto pismo predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju, ki se bo s prejemom tega pisma 

pridružil drugim svetovnim voditeljem, ki so to že storili. S prejemom tega pisma bo 

predsednik Vlade tudi za Slovenijo poudaril pomembnost potovalnega in turističnega sektorja 

za gospodarski razvoj Slovenije.  

 

Program Panela TURIZEM, 6. september 2016 (10.00-12.30): 

9.00 – 10.00   REGISTRACIJA   

 

10.00 OTVORITEV 

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije  

mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije  

 

10.15 OSREDNJI GOVORNIK 

dr. Taleb Rifai, UNWTO, generalni sekretar Svetovne turistične organizacije  

 

10.30 GOVORNIKI: Pomembnost varnosti in trajnosti v turizmu 

Helen Marano, WTTC, višja podpredsednica za vladne in industrijske zadeve 

Svetovnega potovalnega in turističnega sveta   

 

10.45 OKROGLA MIZA: Globalni izzivi varnosti in potenciali trajnostnega turizma  

(moderator: Igor E. Bergant) 

 

Mario Hardy, PATA, izvršni direktor Azijsko-pacifiškega potovalnega združenja  

Eva Štravs Podlogar, generalna direktorica Direktorata za turizem in 

internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike 

Slovenije  

Irena Gueorguieva, namestnica ministrice za turizem Republike Bolgarije   

Professor dr. Terry Stevens, generalni direktor podjetja Stevens & Associates 

Tatjana Juriševič, predsednica uprave in generalna direktorica Kompas d. d.  

Amb. Dr. Gusztav Bienerth, vladni komisar za turizem Republike Madžarske  

 

12.30 Podpis UNWTO listine o zavezanosti zasebnega sektorja globalnemu etičnemu 

kodeksu v turizmu  

 

http://www.slovenia.info/si/Zelena-shema-slovenskega-turizma.htm?slovenia_green=0&lng=1
http://greendestinationsday.com/
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12.45 ZAKLJUČEK PANELA 

Kulinarično doživetje na terasi Grand hotela Toplice z vrhunskima slovenskima 

kuharskima šefoma Simonom Bertoncljem (Restavracija Julijana GH Toplice) in Igorjem 

Jagodicem (Restavracija Strelec). 

 

Več informacij o Panelu Turizem v okviru letošnjega Strateškega foruma Bled je na voljo na tej 

povezavi, več o Strateškem forumu Bled pa tukaj. 

 

Opomba: uradni jezik BSF je angleščina. 

http://www.slovenia.info/si/ppg-business-events/Strate%C5%A1ki-forum-Bled;-Panel-turizem:-Varnost-in-trajnost-v-turizmu.htm?ppg_business_events=968&lng=1
http://www.slovenia.info/si/ppg-business-events/Strate%C5%A1ki-forum-Bled;-Panel-turizem:-Varnost-in-trajnost-v-turizmu.htm?ppg_business_events=968&lng=1
http://www.bledstrategicforum.org/

