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VELJA GOVORJENA BESEDA! 
 
 

Govor predsednice vlade mag. Alenke Bratušek na Dne vih slovenskega 
turizma 

8. oktober 2013, Podčetrtek, Terme Olimia 
 

ast št 
Spoštovani soustvarjalci slovenskega turizma,  
cenjene dame in gospodje,  
 
z veseljem sem se odzvala vabilu organizatorjev in sprejela to čast, da vas 
nagovorim na osrednjem strokovnem dogodku slovenskega turizma. Pohvale 
vredno in koristno je, da se enkrat letno na enem mestu zberete soustvarjalci 
slovenskega turizma, da izmenjate mnenja, izkušnje, analizirate stanje in 
zastavite smernice nadaljnjega razvoja. Turizem je eden od največjih 
ekonomskih in družbenih fenomenov današnjega časa in posega na mnoga 
področja človeškega življenja. S svojimi ugodnimi vplivi na gospodarski, 
družbeni in socialni razvoj je ena izmed najpomembnejših gospodarskih panog 
ter eden izmed glavnih dejavnikov nacionalnega in regionalnega razvoja v 
Sloveniji. V času krize pa tudi ena redkih gospodarskih panog s pozitivnimi 
kazalniki.  
 
Slovensko turistično gospodarstvo je, ob pomoči države in evropskih sredstev,  
z načrtnim razvojem in velikimi investicijami v  zadnjih 15 letih uspelo zgraditi 
moderno turistično infrastrukturo in atraktivne turistične produkte.  V turizem so 
vključene številne gospodarske in negospodarske dejavnosti,  je trg za domače 
proizvode, daje delovna mesta in novo dodano vrednost. Slovenski turizem 
predstavlja 12 odstotkov bruto domačega proizvoda, osem odstotkov celotnega 
izvoza in 40 odstotkov izvoza storitev. Saldo turistične izvozno uvozne bilance  
je visoko pozitiven,  v letu 2012 je znašal 1.356 mrd € in se je v 12 letih potrojil. 
Turizem je edina izvozna dejavnost, ki izvaža tudi DDV, saj tuji turisti trošijo v 
Sloveniji. Ocena je, da je bilo v letu 2012 »turističnega izvoznega« DDV blizu 
250 mio €, ob dosegu začrtanih ciljev bi se povečal na preko 350 mio €. V 
slovenskem turizmu ima redno službo 45.000 oseb, 12.000 pa jih v turizmu 
občasno ali redno pomaga. Ob upoštevanju turističnega multiplikatorja  ima 
zaradi turizma redno zaposlitev 81.000 ljudi. Kljub gospodarski recesiji smo v 
letu 2012 s turizmom tujcev prvič zaslužili preko 2 mrd €. V sedmih mesecih 
letošnjega leta beležimo sicer 1,3% nižji priliv iz turizma tujcev v primerjavi z 
enakim obdobjem lani, a glede na dober turistični obisk v avgustu in septembru, 
pričakujemo ob koncu leta pozitivne rezultate.  Strategija razvoja turizma do leta 
2016 predvideva povečanje priliva turizma tujcev z dveh na tri milijarde evrov. 
Po prilivu od turizma tujcev smo s 1000 evri na prebivalca Slovenci pred 
turistično razvitimi državami kot sta Italija in Francija. 



 

 
Vlada Republike Slovenije se zaveda pomena turizma in njegovih učinkov na  
gospodarsko rast ter uravnotežen regionalni razvoj. Turizem je opredelila kot 
enega najpomembnejših strateških sektorjev in to še vedno velja. Lani je bil 
sprejet tudi osrednji strateški dokument - Strategija razvoja slovenskega 
turizma, ki je bila oblikovana v partnerskem sodelovanju vseh deležnikov v 
turizmu. Verjamem, da se bo tovrstno partnersko sodelovanje in dogovarjanje 
nadaljevalo tudi ves čas uresničevanja zastavljenih ukrepov in aktivnosti ter bo 
privedlo do uspešne realizacije zastavljenih ciljev, o katerih se bomo pogovarjali 
v letu 2016 v sklopu prihodnjih  Dnevov slovenskega turizma. 
 
Da v turizem verjamemo in stavimo nanj, smo dokazali tudi v času mojega 
mandata, saj smo za 3 milijone evrov povečali sredstva za promocijo 
slovenskega turizma. Tako smo zapolnili vrzel, ki je predhodno nastala, ter s 
tem omogočili izvedbo številnih aktivnosti promocije in trženja slovenskega 
turizma na tujih trgih. Podobna je tudi slika proračuna za leto 2014. Na osnovi 
predlogov turističnega gospodarstva smo pristojnim ministrstvom in vladnim 
službam posredovali navodilo za pripravo analiz in aktov glede možnosti 
ponovne osamosvojitve nacionalne turistične organizacije. Ob vsem 
navedenem smo uspešno izvedli promocijske in druge aktivnosti, povezane z 
največjim športnim dogodkom pri nas, ki je pustil veliko pozitivnih sledi tudi v 
slovenskem turizmu, to je Eurobasket 2013. Ob tej priložnosti izrekam iskreno 
priznanje vsem delavcem v gostinstvu in turizmu, vsem prostovoljcem iz 
turističnih društev in zvez ter javnim institucijam, ki ste prispevali k temu, da so 
se športniki iz vse Evrope, njihovi  spremljevalci in številni navijači pri nas dobro 
počutili. Da so s seboj odnesli prijetne vtise o Sloveniji, ki so jo, tudi po vaši 
zaslugi, začutili kot prijazno gostiteljico. Zagotovo se bodo k nam radi vrnili s 
svojimi družinami in prijatelji ter tako doprinesli tudi k povečanemu turističnemu 
prometu pri nas. 
 
Sodobna turistična ponudba nas bo umestila na turistični zemljevid sveta na 
mesto, ki Sloveniji pripada – ne le zahvaljujoč danostim in že ustvarjenim 
kapacitetam, ampak predvsem zahvaljujoč ljudem, kajti – turizem v Sloveniji 
smo ljudje, saj ga vsi soustvarjamo, zato ga lahko tudi vsi izboljšujemo. Le 
dinamičen razvoj turizma bo doprinesel h gospodarskemu, socialnemu, 
kulturnemu in civilizacijskemu napredku mest, podeželja in celotne države. 
Uveljavljanje turizma je tudi sporočilo svetu, da pri nas vladajo mir, varnost, 
sodelovanje, da se srečujejo različne kulture in različni narodi. Turizem ljudi 
povezuje, jih spodbuja k prijaznosti, gostoljubnosti, tolerantnosti in razumevanju 
drugačnosti. Na ta način bo turizem postal tudi učinkovitejši dejavnik za 
uveljavljanje Slovenije v Evropi in svetu, hkrati pa bo pripomogel h krepitvi 
kulturne identitete Slovenije v okviru EU in na globalni ravni.  
 
Prepričana  sem, da bo razprava na Dneh slovenskega turizma konstruktivna in 
produktivna, ter da se bodo sklepi in ugotovitve odražali v uspešnem razvoju 
slovenskega turizma z vidnimi rezultati tako na lokalni kot nacionalni ravni. Pred 
nami so novi izzivi in priložnosti, ki jih lahko uspešno izkoristimo le z jasno 
vizijo, inovativnim pristopom in predanim delom. 
 
Vsem zbranim želim obilo ustvarjalne energije, sodelovanja, plodnih razprav in 
prijetne Dneve slovenskega turizma!    


