
  

 
 

SVETOVNI DAN TURIZMA 2014  
TURIZEM IN RAZVOJ SKUPNOSTI 
 
 
 
Ljubljana, 26. september 2014 – 27. september je Svetovni dan turizma. Svetovna 
turistična organizacija (UNWTO) na Svetovni dan turizma vsako leto izpostavi 
osrednjo tematiko s področja turizma, ki kot rdeča nit prepleta aktivnosti 
nacionalnih turističnih organizacij in vseh drugih, ki so aktivni v turizmu. Letošnja 
tema Svetovnega dneva turizma je »Turizem in razvoj skupnosti«, ki predstavlja 
turizem kot vezni člen med različnimi skupnostmi in poudarja vlogo različnih 
skupnosti pri udejanjanju trajnostnega razvoja turizma. 
 
V Sloveniji smo prepričani, da je trajnostni razvoj turizma edina prava pot razvoja naše 
države in njene turistične ponudbe. Trajnostne oblike turizma postajajo namreč v razviti 
turistični ponudbi nujna smer nadaljnjega razvoja, saj bo le takšen turizem, ki temelji na 
ekonomski uspešnosti turističnega poslovanja ter je hkrati prizanesljiv in konstruktiven 
do naravnega, kulturnega in socialnega okolja, konkurenčen tudi v prihodnosti.  
 
Trajnostni turizem temelji na štirih osnovnih principih (UNWTO): okoljski, družbeni, 
gospodarski in podnebni (t.i. »quadraple bottom line of sustainable tourism«). Zeleni 
turizem minimizira vplive turizma na okolje in maksimizira njegovo prilagoditev 
podnebnim spremembam. 
 
Generalni direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo na Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Marjan Hribar: »V mednarodnem merilu 
je turizem prepoznan kot generator številnih delovnih mest, gospodarske rasti in 
razvoja. Zaradi interdisciplinarnosti in obsega te gospodarske dejavnosti je zelo 
pomembno tako medresorsko sodelovanje kot sodelovanje javnega in zasebnega 
sektorja ter civilne družbe, sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalnimi 
institucijami, kakor tudi medgeneracijsko, medregionalno ter mednarodno povezovanje. 
Tudi krovni strateški dokument slovenskega turizma temelji na partnerstvu vseh 
deležnikov, ki smo se zavezali k trajnostnemu razvoju. Izpostaviti bi veljajo tudi širok 
razpon možnosti za inovativnost in kreativnost v tej gospodarski panogi, kar se odraža v 
uspešnem razvoju skupnosti in blaginji.« 
 

V.d. direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija Tomaž Klemenc: »Svetovni dan 
turizma letos s sloganom 'Turizem in razvoj skupnosti' še posebej poudarja, da je  



turizem vezni člen med družbo in gospodarstvom, ima pomembno vlogo pri udejanjanju 
trajnostnega razvoja in je priložnost, da izpostavimo pozitivne učinke, ki jih ima turizem 
na našo skupnost, saj je to pomembna in hkrati perspektivna gospodarska panoga, ki 
ima vse pogoje za to, da postane ena najuspešnejših v Sloveniji. Lani smo v Sloveniji 
zabeležili 3,3 milijona prihodov in več kot 9,5 milijona prenočitev turistov, z naslova 
turizma smo v državno blagajno prejeli 2 milijardi EUR, kar je za 1,5 % več kot leto prej, 
turistični priliv na prebivalca Slovenije pa znaša 990 evrov, turizem v proračun letno 
prispeva 240 milijonov davka na dobiček ter zaposluje več kot 30.000 aktivnih 
prebivalcev naše države. Vsi, ki nam je zaupana promocija Slovenije si želimo, da bi 
zavedanje o pomenu turizma prenesli tudi širše v slovensko javnost in druge 
gospodarske panoge, saj je turizem tesno povezan s preostalim gospodarstvom in 
vsakdanom slehernega prebivalca Slovenije. Pozitivni podatki, ki jih generira slovenski 
turizem, so odličen vzgon in spodbuda za nadaljnje aktivnosti javne agencije SPIRIT 
Slovenija, ki jih načrtujemo v letu 2015. Zelena nit vseh naših aktivnosti na področju 
turizma pa ostajajo nacionalna in turistična znamka 'I feel Slovenia' in sporočilo o zeleni, 
aktivni in zdravi Sloveniji, ki izpostavlja ključno konkurenčno prednost slovenskega 
turizma: neokrnjeno naravo in na njej temelječ trajnostni razvoj.«  

Vodja Sektorja za turizem javne agencije SPIRIT Slovenija mag. Karmen Novarlič: 
»Ni dvoma, da je turizem kot vse pomembne oziroma vse pomembnejše panoge v 
Sloveniji ključnega pomena za razvoj celotne skupnosti naše dežele, kar potrjujejo 
številna dejstva. Gospodarske učinke slovenski turizem ustvarja z doseganjem 40-
odstotnega deleža v izvozu storitev in 8-odstotnega deleža v celotnem izvozu, več kot 
12-odstotnim deležem v BDP in z zagotavljanjem blizu 34.000 delovnih mest 
neposredno v turizmu. Med najpomembnejše priložnosti, ki jih generira turizem, 
uvrščamo priložnost trajnostnega razvoja naše deleže, in sicer trajnostnega razvoja, ki 
presega meje zgolj turizma. Neokrnjena narava je namreč odlična osnova za oblikovanje 
zgodbe o zeleni in raznoliki deželi. Hkrati pa je turizem neločljivo povezan z ostalimi 
področji gospodarstva in družbenega življenja, saj so turistična ponudba in produkti 
neločljivo vpeti v okolje, v katerem nastajajo.«  

Septembra 1979 je Generalna Skupščina Svetovne turistične organizacije UNWTO (v 
Torremolinosu, Španija) sprejela sklep, s katerim je proglasila 27. september za Svetovni 
dan turizma. Osnovni namen instituta Svetovnega dneva turizma je, da se vsako leto 27. 
septembra s pomočjo svobodno izbranih dogodkov in aktivnosti države članice UNWTO 
še tesneje povežejo s skupnim ciljem dvigniti zavedanje o socialnih, kulturnih, političnih 
in ekonomskih vrednotah, ki jih omogočajo potovanja in turizem. Uradni dogodek ob 
Svetovnem dnevu turizma bodo letos gostilo mesto Guadalajara v Mehiki. 

Vabljeni k branju poslanice Taleba Rifaija, generalnega sekretarja Svetovne 
turistične organizacije, ob Svetovnem dnevu turizma 2014. 
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