
 

 

 

 
 

 

 

ZELENI NASVETI ZA DELOVANJE PONUDNIKOV 

 

» Trajnostni razvoj je razvoj, ki je v skladu s potrebami sedanje generacije, ne da bi pri tem ogrožal 

možnosti za zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. V osnovi je trajnostni razvoj proces 

sprememb, v katerem so smer investicij, izkoriščanje virov, orientacija tehnološkega razvoja in 

institucionalne spremembe v harmoniji in povečujejo tako sedanji kot prihodnji potencial za 

zadovoljevanje človekovih potreb in želja.« : (Glasbergen in Cövers 1995, 22)[1] (Vir: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostni_turizem_v_Sloveniji#cite_note-2). 

Svetovna turistična organizacija opredeljuje trajnostni turizem kot odgovorni turizem, ki spoštuje 

potrebe okolja in ljudi, ki tam živijo, pa tudi lokalnega gospodarstva in obiskovalcev. Temelji na štirih 

stebrih razvoja: 

• gospodarski: zagotoviti konkurenčnost turističnih destinacij in podjetij, da se bodo lahko 

uspešno razvijala in prinašala dolgoročne koristi; 

• okoljski: zmanjšati onesnaženosti zraka, vode in zemlje, zmanjšati količino odpadkov, krepiti 

kakovost in značilnosti pokrajine ter zavarovati in ohraniti naravo, rastline in živali; 

• socialno-kulturni: izboljšati kakovost življenja v lokalnih skupnostih, povečati zaposlenost 

lokalnega prebivalstva, krepiti in spoštovati kulturno in zgodovinsko dediščino, različnost 

destinacij in tradicijo; 

• podnebni: zmanjšati vplive turizma na podnebje in povečati prilagajanje turizma podnebnim 

spremembam ( Vir: https://www.gov.si/teme/trajnostni-turizem/). 

 

Spoštovani ponudniki gostinskih in turističnih storitev, kot eden najpomembnejših deležnikov v 

turizmu imate pri svojem poslovanju velik vpliv na vedenje in izbiro vaših gostov, na prakse dobaviteljev 

in na trajnostni razvoj občine Sveta Ana. 

Pripravili smo nabor gradiva, ki verjamemo, da vam bo v pomoč, da z majhnimi spremembami dosežete 

vse štiri stebre razvoja trajnostnega turizma.  Vabimo vas, da jih preberete in še naprej ravnate okolju 

prijazno na vseh področjih vašega poslovanja. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostni_turizem_v_Sloveniji#cite_note-2


• Pravilno ločevanje odpadkov, svetuje podjetje Saubermacher d.o.o.. 

• Priročnik Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj Nova destinacija: odgovornost 

– Nabor idej za lokalne skupnosti, podjetja in posameznike, odgovarja na vprašanje kako 

delovati skladno z načeli pravične trgovine in odgovornega turizmu. 

• Na strani Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj so predstavljene podnebne 

spremembe v obliki infografike: Podnebne spremembe in projekcije za Slovenijo. Opis 

podnebnih sprememb, ki so se v Sloveniji že zgodile in ocene podnebnih sprememb v Sloveniji 

do konca 21. stoletja z vključenim pregledom najpomembnejših virov izpustov toplogrednih 

plinov v Sloveniji najdete v dokumentu Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove 

posledice za Slovenijo. 

• Prihranite z energijo in sledite nasvetom Eko sklada. 

• Voda je naša dobrina, svetuje Mariborski vodovod d. d. 

 

 

 

 

 

https://saubermacher.si/content/uploads/sites/3/2020/09/navodila-splosno.pdf

