Sporočilo za medije

Zavod za turizem Maribor - Pohorje s predstavniki vlade o problematiki turizma in
rekordni statistiki preteklega leta

(Maribor, 10. 3. 2016) V sklopu sredinega obiska v Podravju so se predstavniki vlade seznanili
tudi s področjem turizma in izjemno statistko preteklega leta. Janja Viher, direktorica Zavoda za
turizem Maribor - Pohorje, je rezultate in aktivnosti preteklega leta med drugim predstavila
predsedniku vlade dr. Miru Cerarju, z državno sekretarko na Ministrstvu za zunanje zadeve go.
Dragoljubo Benčina in s predstavnikom ministrstva Petrom Japeljem, pa so konkretneje
spregovorili o tesnejšem sodelovanju z diplomatskim zborom in o sodelovanju na področju
projektov.
V sklopu sredinega vladnega obiska je Janja Viher predsedniku vlade dr. Miru Cerarju predstavila
delovanje Zavoda za turizem Maribor - Pohorje in njegovih enot, Turistično informacijskega centra
Maribor, Hiše Stare trte in destinacijske trgovine Art mi je Mar. Ob tem je izpostavila nujno pomoč države
in ureditev statusov regionalnih destinacijskih organizacij, ki sedaj delujejo brez pooblastil in finančne
podpore.
Sedež Zavoda sta dopoldne obiskala tudi državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje zadeve ga.
Dragoljuba Benčina in predstavnik ministrstva Peter Japelj. Z Igorjem Kosom iz kabineta župana MOM
so prisotni na enournem intenzivnem delovnem sestanku dogovorili, da se v prihodnje organizira tudi
gostovanje diplomacije v Mariboru, državna sekretarka pa je pozdravila sodelovanje, ki se je v sklopu
turizma že vzpostavilo z veleposlaništvi v tujini (Berlin, Beograd, Praga, Celovec, Muenchen).
Stanje turizma in konkretno problematiko turističnega sektorja je Viherjeva predstavila na strokovnem
posvetu z naslovom Razvojni potenciali Podravja, in sicer v prisotnosti predstavnika kabineta
predsednika vlade ter predstavnikov ministrstev za finance, za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter
okolje in prostor. Izpostavila je, da je nujno potrebno zagotoviti sistemsko finančno podporo turizmu,
ustrezno rešitev za vinjetni sistem, prav tako pa je potrebno zagotovljati in promovirati Slovenijo kot
varno državo z vidika prisotnosti beguncev v obmejnem pasu destinacije Maribor - Pohorje.
Popoldne je na Ptuju potekalo še delovno srečanje o čezmejnem sodelovanju, na katerem sta med
drugim prisostvovala minister Gorazd Žmavc, odgovoren za področje odnosov med Republiko Slovenijo
in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci
po svetu, in Franc Matjaž (Tičo) Zupančič, državni sekretar Službe vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko. Na delovnem srečanju je Viherjeva izpostavila vse oblike sodelovanja izven meja,
tako na področju razpisov kot z vidika sodelovanja z veleposlaništvi.

Delovnemu srečanju je sledilo še skupno zaključno srečanje na Ptuju, kjer je beseda tekla o regionalnem
razvojnem dialogu za Podravsko regijo.
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