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Sporočilo za javnost  

 

 

Slovenija se pridružuje svetovni kampanji  

»Globalni voditelji za potovanja in turizem«  

("Global Leaders for Travel & Tourism")  
 

 

Bled, 5. septembra 2016 – Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) 

Zdravko Počivalšek v okviru letošnjega Strateškega foruma (BSF), ki na Bledu poteka  

5. in 6. septembra, med drugim gosti dr. Taleba Rifaia, generalnega sekretarja 

Svetovne turistične organizacije (UNWTO) in gospoda Geralda Lawlessa, predsednika 

World Travel & Tourism Council (WTTC). 

 

Dr. Rifai bo med drugim tudi osrednji oz. ključni govornik za turističnem panelu na temo 

»Varnost in trajnost v turizmu«, ki bo v okviru letošnjega BSF potekal v torek, 6. septembra v 

Grand hotelu Toplice na Bledu. 

 

Dr. Rifai in Lawless s svojim obiskom Sloveniji prinašata pomembno priznanje. Generalni 

sekretar UNWTO dr. Taleb Rifai in predsednik WTTC g. Gerald Lawless sta namreč predsedniku 

Vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju predala Odprto pismo, ki je nastalo v okviru 

svetovne kampanje »Globalni voditelji za potovanja in turizem« ("Global Leaders for Travel & 

Tourism"). Do današnjega dne so se omenjeni kampanji pridružili voditelji več kot 80-ih držav. 

 

Z današnjim dnem pa se drugim svetovnim voditeljem pridružuje tudi predsednik Vlade RS, dr. 

Miro Cerar. S prejemom tega pisma se poudarja pomembnost potovalnega in turističnega 

sektorja za gospodarski razvoj Slovenije.  

 

 

http://www.mzz.gov.si/en/
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Prejem odprtega pisma prav tako simbolizira dodaten, slovenski glas za skupna prizadevanja 

UNWTO in WTTC za uvrščanje potovanj in turizma višje na globalnem dnevnem redu. V letu 

2011 sta namreč Svetovna turistična organizacija (UNWTO), specializirana agencija Združenih 

narodov za turizem in Svetovni potovalni in turistični svet (WTTC) združila moči za dosego 

skupnega cilja, ki postavlja potovanja in turizem v središče globalnega dnevnega reda s 

kampanjo imenovano »Globalni voditelji za potovanja in turizem« ("Global Leaders for Travel & 

Tourism").  

 

Fotografije z dogodka bodo na voljo po 18.10 uri, prošnjo za posredovanje fotografij pa 

pošljite prosim na anja.zupanc@gov.si ali livija.kovac@slovenia.info.  

 

DODATNE INFORMACIJE 

 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI 

Kotnikova  5, 1000 Ljubljana 

T: 01 400 33 20, 01 400 35 05 

E: soj.mgrt@gov.si 

www.mgrt.gov.si 

 

in 

 

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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