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Temeljni razvojni trendi v zadnjih desetih 

letih dokazujejo, da je turizem osrednja 

panoga sodobnega svetovnega 

gospodarstva in eden stebrov njegove 

globalizacije.  



TURIZEM KOT GENERATOR 

EKONOMIJE 

 V letu 2012 je potovala že milijarda 

ljudi. V letu 1950 je ta številka znašala 

25 milijonov. 

 Turizem ustvari približno 10 % 

celotnega svetovnega bruto domačega 

proizvoda (BDP).  

 Turizem ustvarja približno 10 % 

delovnih mest v svetu (neposrednih in 

posrednih). 
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 Povprečno golf igrišče v tropski državi potrebuje 1500 
kg mineralnih gnojil na leto ter ogromno zaščitnih 
sredstev.  

 Zaradi sezonskega značaja turizma ima veliko 
destinacij desetkrat več prebivalcev v visoki kot v nizki 
sezoni. 

 Z enim čez atlantskim povratnim letom ustvarimo pol 
toliko emisij CO2 kot v vsem letu z uporabo vseh ostalih 
virov (razsvetljava, ogrevanje, raba avtomobilov, itd).  

 Turisti na gorskih ekspedicijah za seboj pustijo smeti, 
kisikove jeklenke in celo opremo za taborjenje. 

 Kanalizacijske odplake povzročajo resno škodo 
koralnim grebenom, saj spodbujajo rast alg, ki uničujejo 
korale. 
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TURIZEM IMA MOČ 

 Turizem ima potencial, da 

ustvarja pozitivne učinke na 

okolje ter očitno prispeva k 

varovanju in ohranjanju 

okolja. 

  Turizem je lahko orodje, s 

katerim ozaveščamo 
javnost o okoljskih vrednotah 

ter hkrati predstavlja finančni 

vir varovanja naravnih 

območij ter povečuje njihovo 

gospodarsko vrednost. 
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KAJ NAREDITI V CANCUNU 



 http://cancun.travel/wp-content/themes/default-

en/img/landing_turismoSustentableEN.jpg 

 
  

2014:  

Več kot 60 hotelov s certifikatom 
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•Turistični promet posega v okolje in lokalno 

skupnost, zato je trajnostni turizem edina ustrezna 

razvojna usmeritev na lokalnem, regionalnem in 

nacionalnem nivoju, saj edina zagotavlja vzdržnost 

turizma na dolgi rok. 

•Trajnostni turizem na nivoju ponudnikov zmanjšuje 

stroške, zagotavlja dolgoročnost poslovanja in 

gradi zaupanje do potrošnika, kar posledično 

vpliva na prodajo. Zagotavlja uspešno poslovanje. 
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TRAJNOST JE POSTALA  

ODGOVORNOST VSAKEGA  

POSAMEZNIKA 



  

Trajnostni razvoj  

turizma je  

POT  

do zadovoljnega potrošnika, uspešne 

lokalne skupnosti in zdravega okolja. 
 
 
 
 
 



 
CERTIFIKATI SO 

ZELENO PREVOZNO 

SREDSTVO  

na poti trajnostnega razvoja turizma, 

katerega delovanje zagotavljajo pravilni 

in dobro izpeljani KORAKI. 
 
 
 



CERTIFIKACIJSKE SHEME 

A. GLOBALNI okoljski znaki in certifikacijske sheme (kot sta za turistične nastanitvene 

zmogljivosti Green Globe in Green Key); 

B. EVROPSKI okoljski znaki in certifikacijske sheme (najbolj krovna evropska shema je EU 

Eco Label ali evropska Marjetica za Počitniške nastanitve – in sicer ločeno za storitve kampov in 

turistične nastanitvene storitve); 

C. REGIONALNI oziroma TRANSNACIONALNI okoljski znaki in certifikacijske sheme (kot je 

skandinavski Nordic Swan); 

D. NACIONALNI okoljski znaki in certifikacijske sheme (kot je nemški Der Blaue Engel ali 

avstrijski Umweltzeichen); 

E. DESTINACIJSKI okoljski znaki in certifikacijske sheme (kot je npr. irska ekodestinacija 

GreenBox,); 

F. PRODUKTNI okoljski znaki in certifikacijske sheme, ki so vezani na določen sektor znotraj 

turistične industrije (najbolj aktivni so v MICE sektorju; eden vodilnih primerov je ICCA 

Scandinavian Chapter, ki je leta 2010 začel razvijati aktivnosti za Sustainable Scandinavian 

Meetings Region); 

G. ORGANIZACIJSKI/PODJETNIŠKI okoljski znaki in certifikacijske sheme, ki jih razvije 

posamezna organizacija ali podjetje (ki pa imajo lahko zaradi značilnosti podjetja tudi 

značilnosti globalnega okoljskega znaka), kot je npr. TripAdvisorjev GreenLeader, 12 



 

GRADNJA ZAUPANJE V TURIZMU 

 

TRAJNOSTNI TURIZEM JE OSNOVA ZA VZPOSTAVITEV 

ZAUPANJA DO PRODUKTA. 

KER GOVORI O ODNOSU PONUDNIKA DO OKOLJA, 

KULTURE, LJUDI, OBISKOVALCE  
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»Dobro ohranjena narava in naravne danosti so 

ključna konkurenčna prednost Slovenije, iz katere 

izhaja krovna zgodba Slovenije in temeljna področja 

turistične ponudbe Slovenije, ki utrjujejo znamko 

Slovenije in slovenskega turizma I FEEL SLOVENIA.«  

 



Garden 
Village Bled 
Resort 



 

Kot ORODJE 

za 

evalvacijo 



 

Platforma 

za 

GRADNJO 

ZAUPANJA 

in 

PROMOCIJE 



 

Osnova za 

oblikovanje 

trajnostnih 

modelov 

upravljanja 

destinacij 



Opredelitev šibkih točk in 

oblikovanje programov izboljšanja: 
 

ZAŠČITA NARAVNIH VIROV IN KULTURNIH 

VREDNOT  

ter ustvarjanje priložnosti za razvoj lokalnih 

skupnosti. 

 



Opredelitev močnih točk in programa 

promocije. 

 

GRADNJA RAZVOJ TURIZMA NA POZITIVNIH 

VREDNOTAH  

in pozitivno vplivanje na ozaveščenost. 

 

Opredelitev zelenih lokalnih zgodb 

 



Oblikovanje dolgoročnega 

RAZVOJNEGA NAČRTA DESTINACIJE. 

 



 

Modeli 

razvoja 

trajnostnih 

turističnih 

produktov 



 
KDAJ GOVORIMO O PRODUKTU 

 
• Obstoječo razdrobljeno ponudbo 

povežemo v integralni turistični 

produkt, ki deluje kot celota, kot 

zaokroženo doživetje  

• iz množice posameznih 

atrakcij naredimo doživetje 

• Lahko je organiziran (mogoče ga je 

kupiti – ima organizatorja oziroma 

izvajalca in prodajalca) ali 

neorganiziran (služi kot „animacija“, 
ideja za to, kakšno je doživetje na 

destinaciji, motiv za prihod)       



Garden 
Village Bled 
Resort 

Poznavanje trendov  

Specializacija ponudbe 

Izobraževanje ponudnikov 

Prilagajanje ponudbe pričakovanjem 
potrošnikom 

Razvoj glede na naravne in kulturne 
danosti, specifike in primerjalne 
prednosti 

Pozicioniranje in trženje 

KLJUČNO…. 



OSNOVNI POGOJI: 
naravne in kulturne 

danosti 
 

KVALITETA STORITVE: 
upravljanje,vzdrežavnje,

.. 

 
 

GOSTOLJUBNOST: 
odnos do gostov, 

obljuba nekaj več 

 

 

MOŽNOST IZBIRE: do 
obiskovalcu občutek 

sreče, da je na pravem 
mestu ob pravem 

trenutku 

  

VKLJUČENOST: 
soudeležba in 

vključenost  

 

  
POGOJI ZA 

RAZVOJ 

PRODUKTA  
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Wildlife turizem je specializirana, vendar nadvse  

pomembna in perspektivna turistična ponudba, ki 

izhaja iz osnovne vpetosti človeka v naravno  

okolje. 
 



Prav wildlife turizem ponuja urbanemu človeku 
priložnost, da pride nazaj v stik s svojo divjo 
naravo za kar se je pripravljen odpovedati 
marsikateremu udobju.  

 

Posledično se je povečalo povpraševanja po 
obisku območij s prostoživečimi živalskimi vrstami, 
kar je pozitivno vplivalo na porast zavarovanih 
območij, ki danes pokrivajo že skoraj 12% 
površine našega planeta. 



”Wildife” turistični produkt mora torej biti 

oblikovan po načelih trajnosti tako da pozitivno 

vpliva na vedenje obiskovalcev, jim ponudijo 

kakovostno izkušnjo in podpira gospodarske 

priložnosti za razvoj turistične dejavnosti. 

 





PRILOŽNOST ZA RAZVOJ 

TURISTIČNEGA PRODUKTA 

OPAZOVANJA DIVJIH ŽIVALI V 

SLOVENIJI? 
 



Trendi na svetovnem nivoju in v trendi v povpraševanju 
v Sloveniji jasno kažejo na velik potencial, ki ga ima 
opazovanje živali in narave.  

 

 

 

 

Odtujenost od naravnega okolja in vedno večje 
zavedanje o pomenu ohranjanja le-tega so sodobnega 
človeka pripeljali v ponovni stik z naravo.  

 

Tem trendov v celoti sledi strateška usmeritev 
slovenskega turizma, kar daje razvoju turističnega 
produkta dodatno priložnost za razvoj in promocijo.  

 



PREGLED PONUDBE POKAŽE 

na pomanjkanje strokovnega pristopa, ki bi 
pri potrošnikih gradil pozitiven odnos ne 
samo do medveda, temveč do divjih živali in 
narave na splošno.  

pomanjkanje ustrezne ponudbe / 
specializirane koče,   

pomanjkanje specializirnaih prodajnih 
agencij in priložnosti 

pomankljivo poznavanje pričakovanj 
obiskovalcev 

 

 

 



ZAKLJUČEK 

 

Potrebno je razviti programe, ki bi opazovanje 
živali v čim večji meri približati tako obiskovalcu, 
ki mu je to ključni motiv za obisk kot tudi 
naključnemu radovednežu, ki obišče Slovenijo.  

 

Za ustrezno uresničitev tega cilja pa je nujen 
razmah ponudbe vključno z ustreznimi 
opazovalnicami in kočami za prenočevanje ter 
učnimi centri in interpretacijo. 
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