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POJEM TRAJNOSTI

• Zemlja je edini planet, ki ga imamo za 
preživetje

• Življenje po načelih trajnosti je edini način 
kako preživeti na tem edinem planetu

• Trajnost uči odrekanja, samoomejevanja in 
samodiscipline

• Na usodo človeštva vplivamo prav vsi, tudi 
kot etična bitja z mislijo in drobnimi dejanji



TRAGEDIJA SKUPNEGA
PAŠNIKA

• Ozračje, reke, oceani, območja, ki še ostajajo v 
nekakšni skupni lasti so naš skupni pašnik

• Ko je presežena nosilna zmogljivost pašnika se 
zgodi tragedija

• Nosilna zmogljivost ekosistemov je danes 
spregledana, družbenih norm ni; nekdo bogati 
na račun pašnika, pašnik pa je last vseh nas in 
še posebej prihodnjih generacij















Kaj je Narava

•Naráva (tudi snôvni svét, snôvno 
vesólje, narávni svét in narávno vesólje 
ali starinsko natura in malo manj 
priroda) je vsa snov in energija, še 
posebej v svoji osnovni obliki, 
neodvisni od človeškega vpliva .







DEDIŠČINA

•Gre za vez med preteklostjo, 
sedanjostjo in prihodnostjo. Naravna 
in kulturna dediščina so od prejšnjih 
rodov prevzete opredmetene 
(materializirane) vrednote narave ali 
vrednejše človekove stvaritve.







KULTURNA DEDIŠČINA







Zeleni - TRAJNOSTNI 
TURIZEM
• Neokrnjena narava, edinstveni razgledi, bogata 

kulturna dediščina in pristni ljudje še ne 
zadoščajo, da bi se destinacija razvila v 
prepoznavno trajnostno turistično destinacijo

• Trajnostni turizem je pot do zadovoljnega 
potrošnika, uspešne lokalne skupnosti in 
zdravega okolja.



Zeleni turizem

• Razvojna priložnost Slovenije

• Je odgovor vseh deležnikov v turizmu na 
spremembe v okolju s ciljem zagotavljanja 
dolgoročne konkurenčnosti Slo turizma in 
povečanje kakovosti življenja prebivalcev 
Slovenije

• Je tržna prednost in priložnost Slovenije in 
nujna smer razvoja turizma







ZELENA SLOVENIJA

• 60% površine prekriva gozd

• 36 % predstavlja Natura 2000

• Bogata z vodnimi viri

• 28.000 km vodotokov

• 1.300 jezer večjih kot 1 ha

• 46,6km morske obale



Slovenija je
zelena, aktivna, zdrava,

butična srednjeevropska turistična 
destinacija

na stičišču Sredozemlja, 
Alp in Panonske nižine

s prepoznavno in uspešno zeleno turistično 
znamko z močnim pozitivnim čustvenim 

nabojem,

ki komunicira kakovostno in individualno 
izkušnjo gosta v Sloveniji.





Ljubljana Zelena 
prestolnice evrope 2016



Evropska prestolnica 
pametnega turizma 2018



ZELENA SHEMA 
SLOVENSKEGA TURIZMA 



 
ZSST 

POKRIVA 2 RAVNI

 



ZELENA SHEMA 
SLOVENSKEGA TURIZMA 

Uvajanje trajnostnega poslovanja je proces 
nenehnih izboljšav

CILJ 1:
Oceniti trenutno stanje trajnosti v destinaciji.

CILJ 2: Na osnovi ocene pripraviti akcijski načrt 
ukrepov za dvig trajnosti.



TURIZEM IN PODNEBNE            
SPREMEMBE

• Podnebne razmere postajajo osrednji problem 
celotne družbe

• Dvig temperature

• Dvig snežne meje

• Ekstremni vremenski pojavi

• Spremembe biodiverzitete

• Sprememba pokrajine
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TURIZEM IN PODNEBNE 
SPREMEMBE

• V zadnjih letih so podnebne spremembe glavna 
politična tema

• Večje splošno zavedanje o škodljivih posledicah 
emisij

• Spreminjajo se vrednote in vedenje potrošnikov

• Razvoj novih okolju prijaznih tehnologij

• Cenejši obnovljivi viri



TURIZEM IN 
DRUŽBENE SPREMEMBE

• Staranje prebivalstva

• Politična nestabilnost, regionalni konflikti, 
terorizem

• Spremembe življenjskega sloga

• Spremembe potreb sodobnega turista

• Alternativni transporti

• Pametne destinacije



Spremembe 
na strani turistov

• Premik vrednot od iskanja materialne koristi v smeri 
iskanja splošno dobrega

• Vse močnejši trg LOHAS (Lifestyle of health and
sustainability)potrošnikov

• Razvija se nov trg LOVOS (Lifestyle of voluntary
Simplicity)

• Potrošniki vedno bolj zmanjšujejo CO2 odtis(porabijo 
manj energije, reciklirajo, kupujejo energijsko 

učinkovite naprave, kupujejo lokalno eko hrano



Spremembe 
na strani ponudbe

• Zeleno postaja glavno trženjsko orodje

• Podjetja intenzivno razvijajo zelene produkte, eko
linije, bio proizvode

• Turistični delavci uvajajo trajnostni management, 
okoljske znake, sheme certificiranja in se povezujejo 
v združenja



Globalni kriteriji 
trajnostnega turizma

1. Učinkovit management 

2. Maksimiziranje družbene in gospodarske koristi 
(kakovost življenja lokalne skupnosti, oblikovanje 
zelene verige dobaviteljev…)

3. Minimiziranje negativnih vplivov na kulturno dediščino 
(varstvo kult ded, lokalna obrt, arhitektura)

4. Minimiziranje vplivov na okolje (ohranjanje virov, 
zmanjšanje porabe energije, OVE, ohranjanje 
biodiverzitete, merjenje emisij…)

















Charcoal land

Dole pri Litiji

Example of good practice







SAMO 
EN PLANET 
ZA VSA ŽIVA 
BITJA

• Planet in njegovi prebivalci 
lahko preživimo le, če se 
zavedamo soodvisnosti 
medsebojnega delovanja.



ČLOVEK IN NARAVA-
ENAKOST V RAZLIČNOSTI



KAJ V 
ŽIVLJENJU 
ŠTEJE:

• Noben denar, nafta,  
ali zlato, ni vredno 
več, kot so vredna 
drevesa, čebele in 
čista voda….



POJEM TRAJNOSTI



Hvala

za pozornost!


