Ljubljana, 25. september 2015

Sporočilo za javnost

Turizem – današnji uspeh, jutrišnja priložnost

Ljubljana, 25. september 2015 - 27. september je svetovni dan turizma, ki letos poteka
pod geslom »Milijarda turistov, milijarda priložnosti«. V Sloveniji je turizem eden izmed
vodilnih gospodarskih sektorjev. Neposredno je v turizmu v Sloveniji zaposlenih 45.000
ljudi, posredno pa kar 105.000. In ti skupaj ustvarijo več kot dve milijardi evrov prihodkov
od izvoza potovanj, kar je skoraj 13 odstotkov slovenskega BDP in 40 odstotkov izvoza
storitev. Kljub uspehu pa še vedno pomeni tudi veliko priložnost.
Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo:
»Svetovni dan turizma je praznik vseh, ki smo kakor koli povezani s turizmom, predvsem pa
praznik vseh zaposlenih v turizmu. Milijone nas je, saj turizem omogoča eno izmed enajstih
delovnih mest po vsem svetu, v Sloveniji pa kar vsako osmo.
Čestitam vsem. Zaradi vas je slovenski turizem tako uspešna gospodarska panoga.
Prepričan sem, da je pot turizma strategija za prihodnost. Želim, da se vanjo zazremo s svežim
pogledom, drznimi cilji in hkrati z zavedanjem, da je še veliko priložnosti, jutrišnjih priložnosti, ki
pa jih moramo zgrabiti že danes.
Več kot milijarda turistov vsako leto potuje in to pomeni, kot je v svoji poslanici lepo navedel
Taleb Rifai, generalni sekretar Svetovne turistične organizacije, tudi milijardo priložnosti.
Milijardo priložnosti, da spremenimo svet na bolje, da tkemo niti dobrega. Medsebojno
spoštovanje gostitelja in turista naj preraste meje kraja letovanja, turizem pa naj resnično
postane varuh trajnostnega razvoja, tako v skrbi za ljudi kot za okolje. Kot tak pa bo tudi odličen
in pravičen vir zaslužka.«
Eva Štravs Podlogar, v. d. generalne direktorice Direktorata za turizem in
internacionalizacijo, je ob tej priložnosti povedala:
»Turizem morda v Sloveniji res ne pomeni milijarde turistov in milijarde priložnosti, lahko pa
pomeni dva milijona priložnosti, za vsakega izmed nas. Temelj teh priložnosti pa je
povezovanje. Povezovanje na ravni destinacije, države in širše, med državami, povezovanje
med ponudniki turističnih storitev – vse od najmanjšega do največjega, od istovrstnih, tematskih
turističnih proizvodov, do sestavljenih, integralnih turističnih proizvodov, ter tkanje niti med
znanim in neznanim, med utrjevanjem domačega in svežino novega. Turisti potujejo, ker želijo
prestopiti meje, zato moramo včasih tudi mi prestopiti svoje ter odprti in povezani iskati poti do
njih.«
Mag. Maja Pak, v. d. direktorice Slovenske turistične organizacije:
»Turizem v zadnjih desetletjih tako na globalni ravni kot tudi za Slovenijo pomeni eno
najpomembnejših oziroma vse pomembnejšo gospodarsko panogo. Vloga in pomen turizma se
z letošnjo tematiko Svetovnega dneva turizma, Milijarda turistov - Milijarda priložnosti, ponovno
potrjuje. V Sloveniji turizem pomeni številne priložnosti, med katerimi imata posebno mesto
priložnost, ki jo turizem predstavlja za gospodarski razvoj Slovenije in njeno promocijo na
evropski in globalni ravni. Ključnega pomena je tudi prispevek turizma k bruto domačemu
proizvodu, izvozu storitev, prilivom v fiskalno blagajno in odpiranju novih delovnih mest.
Turizem kot dejavnost z visokim multiplikacijskim učinkom in tesno povezanostjo z drugimi
dejavnostmi pa odpira številne priložnosti tudi za druge panoge in področja - na področju

razvoja infrastrukture, kmetijstva in podeželja, dviga kakovosti življenja, povezanosti na lokalni,
regionalni in nacionalni ravni in še bi lahko naštevali. Posebno vlogo in pomen pa ima turizem v
Sloveniji tudi kot spodbujevalec razvoja trajnostnega, to je zelenega razvoja.«
***

Priloga:
Poslanica Taleba Rifaia, generalnega sekretarja Svetovne turistične organizacije
(UNWTO), ob svetovnem dnevu turizma 2015

Poslanica ob svetovnem dnevu turizma 2015
Taleb Rifai, generalni sekretar Svetovne turistične organizacije (UNWTO)

»Milijarda turistov, milijarda priložnosti«
Letošnji svetovni dan turizma je priložnost za praznovanje sprememb, ki jih lahko omogoči
milijarda turistov.
Več kot milijarda turistov vsako leto potuje na mednarodne destinacije in zato je turizem postal
vodilni gospodarski sektor, ki ustvari deset odstotkov svetovnega bruto domačega proizvoda in
šest odstotkov celotnega svetovnega izvoza.
Toda te visoke številke ne pomenijo samo gospodarske moči, ampak kažejo na izjemen
potencial in izboljšano zmožnost spopadanja z najbolj perečimi svetovnimi izzivi, kot je
družbeno-gospodarska razvitost, vključujoč razvoj in ohranjanje okolja.
Turizem predstavlja pomemben vir preživetja za milijone ljudi, saj omogoča eno izmed enajstih
delovnih mest po vsem svetu. Sektor, ki sloni na več milijonih medkulturnih srečanj, ki se
dogajajo vsak dan v vseh kotičkih sveta, je odlično izhodišče za boljše razumevanje sveta prek
naših meja ter prvi korak k vzpostavitvi miru med skupnostmi in narodi.
Turizem je več kot samo prihod na cilj; ima namreč globalni vpliv. Ko potujemo, postanemo del
globalnega gibanja, ki ima moč, da vpliva na pozitivne spremembe za naš planet in vse ljudi.
27. septembra praznujmo izjemno vrednost »ene milijarde turistov« ter naredimo turizem za
resnično orodje za ustvarjanje priložnosti in vključevanja. Spremenimo moč ene milijarde v
pristno silo dobrega.
***

