Tretji Odprti forum inovativnega turizma
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021
Novo mesto, 11. 1. 2018 – Tretji Odprti forum inovativnega turizma, katerega organizatorja
sta bila Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu in Grm Novo mesto – center
biotehnike in turizma, je v banketni dvorani Gostišča na trgu, Hiši kulinarike in turizma
potekal na tematiko Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021. Udeležili so
se ga. Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo Republike Slovenije, svetovalec na ministrstvu g. Aljaž Žumer, generalna
direktorica Direktorata za turizem, ga. Renata Martinčič, dijaki, študentje in profesorji iz
izobraževalnih institucij Dolenjske ter turistično gospodarstvo.
Po pozdravnem nagovoru dekana Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, prof.
dr. Borisa Bukovca, in direktorja Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, g. Toneta
Hrovata, je državna sekretarka Štravs Podlogarjeva v svoji predstavitvi poudarila, da je
strategija pomemben strateško razvojni dokument za slovenski turizem. Nazorno prikazuje,
da želimo ustvariti večjo dodano vrednosti s turističnimi produkti, in sicer 3,7–4 milijarde
evrov priliva iz naslova izvoza potovanj, pri čemer so opredeljene štiri makro destinacije, s
katerimi se Slovenija predstavlja v novem strateškem obdobju: Alpska Slovenija,
Mediteranska Slovenija, Termalna Panonska Slovenija in Osrednja Slovenija z Ljubljano. Pri
tem je poudarila pomembnost kadrovske strukture, lastniške strukture ter šest ključnih
politik in 75 ukrepov. Vizija temelji na usmeritvi, da postane Slovenija globalna zelena,
aktivna in zdrava destinacija za 5-zvezdična doživetja, kar je globoko zakoreninjeno med
turističnimi deležniki v javnem in zasebnem sektorju. Glede na visoko zastavljene cilje
slovenskega turizma ter ob hkratnem razumevanju položaja slovenskega turističnega
sektorja in strateških izzivov, s katerimi se spopada, je potrebna bolj aktivna vloga pri
nadaljnjem razvoju turističnega sektorja.
Odprti forum, katerega ključen poudarek je bil tudi na predstavitvi strateških ukrepov za
odklenitev potenciala slovenskega turizma, je potekal v okviru Mednarodne akademije za
inovativni turizem. Moderatorka foruma, doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, je izpostavila,
da razvijajo vsebine inovativnega turizma ter postajajo animator ozaveščanja pomena
trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja turizma, ki pomembno prispeva k celovitemu
razvoju turističnih prostorov v Sloveniji in svetu. S povezovanjem in mreženjem deležnikov
na področju turizma bo Mednarodna akademija za inovativni turizem usmerjala in
soustvarjala strateške vsebine raziskav, načrtovanja in razvoja turističnih prostorov in
proizvodov v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, smernicami
za razvoj turizma World Tourism Organization ter potrebami globalnega turističnega
gospodarstva.

