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ZADEVA: Poročilo o udeležbi državne sekretarke Eve Štravs Podlogar na turistični 
borzi WTM London, 5. 11. do 7.11.2017   – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi 2. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 
47/13-ZDU-1G, 65/14 in 55/17), je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko 
…. sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o udeležbi državne sekretarke Eve 
Štravs Podlogar na turistični borzi WTM London, 5. 11. do 7.11.2017.

                                                                                      mag. Lilijana Kozlovič 
                                                                                      GENERALNA  SEKRETARKA

Priloga:
Poročilo o udeležbi državne sekretarke Eve Štravs Podlogar na turistični borzi WTM 
London, 5. 11. do 7.11.2017   

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Generalni sekretariat Vlade RS.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/



3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Renata Martinčič, generalna direktorica, Direktorat za turizem, Ministrstvo za  gospodarski 
razvoj in tehnologijo
Mag. Irena Milinkovič, sekretarka na Direktoratu za turizem
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 

in naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Finančne posledice znašajo do 1.500 EUR.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva vpliva na:

- pristojnost občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti: NE
Skladno z 9. členom Poslovnika Vlade Republike Slovenije NE



(Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 
26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) sodelovanje 
javnosti pri sprejemu predloga sklepa ni potrebno.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Zdravko Počivalšek
MINISTER



Poročilo o udeležbi državne sekretarke Eve Štravs Podlogar na turistični borzi 
WTM London, 5. 11. do 7.11.2017

I. Namen dogodka

WTM London je vodilna borza turističnega sektorja, saj zagotavlja edinstveno priložnost 
za srečanja, mreženje, pogajanja ter sklepanje poslov na enem mestu. Vsem 
udeležencem so namreč zagotovljene odlične priložnosti za poglobitev obstoječih in 
pridobitev novih poslovnih kontaktov.

Državna sekretarka se je poleg obiska turistične borze udeležila tudi sestanka s 
predstavniki mednarodne organizacije PATA v ponedeljek 6.11.2017 in ministrskega 
srečanja v organizaciji UNWTO in WTM na temo »Overtourism« v torek 7.11.2017.

II. Program udeležbe

V okviru borze se je državna sekretarka sestala s predstavniki PATA (Pacific Asia Travel 
Association), kjer je bila tema pogovorov načrt trženja slovenskega turizma preko Travel 
Weekly Group Ltd. To je britanska založniška in prireditvena družba, ki služi potovalni 
industriji in sodeluje s potovalnimi agenti, organizatorji potovanj in drugimi ponudniki. 
Njena poglavitna blagovna znamka je tedenska poslovna publikacija Travel Weekly in 
njene spletne storitve.

Dne 7.11.2017 pa je potekalo Ministrsko srečanje v organizaciji UNWTO in WTM. Tema 
ministrskega srečanja je »Overtourism«.
"Turizmo-fobija" je vedno bolj uporabljen izraz v poročilih iz celega sveta, s slikami 
državljanov, ki protestirajo proti "vdoru turistov" in izgonu domačinov s strani turističnih 
podjetij.

Turizem ustvarja 10% svetovnega BDP (v Sloveniji 13%), enega na vsakih 10 delovnih 
mest in predstavlja 30% svetovne trgovine s storitvami, zato je ključnega pomena za 
številne države.
Ob priznavanju, kako lahko turizem pomaga pri reševanju mnogih naših skupnih izzivov, 
so Združeni narodi leto 2017 razglasili za mednarodno leto trajnostnega turizma za 
razvoj in vključili ta sektor kot del ciljev, opredeljenih v ciljih trajnostnega razvoja (SDG).

Sektor trajnostnega turizma spodbuja ohranjanje okolja in varstvo opredmetene in 
neopredmetene kulturne dediščine, vpletenost, zavezanost in spoštovanje lokalnih 
skupnosti.
Upravljanje naraščajočega števila obiskovalcev številnih priljubljenih destinacij je 
bistveno za gostitelje in obiskovalce. Rast turizma lahko in bi morala voditi do 
gospodarske blaginje, delovnih mest in virov, hkrati pa prispevati k varstvu okolja in 
ohranjanju kultur ter razvoju in napredku skupnosti.

Slovenija je v organizaciji STO zopet zelo učinkovito in reprezentativno predstavljala 
slovensko turistično ponudbo. Osrednja tema predstavitve je bilo čebelarstvo –
»Beeresponsible / Beeourguest«. Glavni partner ob letošnji predstavitvi je bilo mesto 
Radovljica, kot odličen primer združevanja tradicije in sodobnosti, kulturnega in 
čebelarskega turizma. Ob tem je bila promovirana tudi pobuda RS za razglasitev 20. 
maja za Svetovni dan čebel.

Obiskovalcem sta bili predstavljeni tudi leti kulture 2018 in 2019, s promocijo bogate 
slovenske kulturne in naravne dediščine ter odgovornega turizma.
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