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sta nekoč potek evolucije narekovala veter in sonce, je bližnja prihodnost tega planeta v
mislih in dejanjih človeka. Uravnoteženost in boj med pohlepom, sočutjem, strahom in
razumom bosta odslej odločala o usodi vsega živega na Zemlji.«
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Povzetek
V vsakdanjem jeziku se pojma okolje in narava uporabljata brez večjega pomisleka o pomenu
za vsakdanje življenje posameznika. Dolga stoletja se ljudje nismo zavedali, kako velik vpliv
imajo naša dejanja in posegi v naravno okolje za življenje na planetu ter za prihodnje
generacije. Lahko bi rekli, da narava vse »vrne«. V opazovanju posledic se je počasi začela
prebujati ekološka zavest narodov in nastale so prve pobude za ohranjanje narave. Razvil se je
koncept trajnostnega razvoja, ki je posegel v različne sektorje gospodarstva.
Turizem je ena od najuspešnejših zgodb o uspehu sodobnega časa. Z razvojem množičnega
turizma prihaja do vse večjih posegov v naravo – graditi so se začeli veliki turistični
kompleksi, prihaja do vse večjega onesnaževanja zaradi turističnih prevozov in vse večjih
posegov v naravne habitate. Trajnostni turizem se je razvil kot odziv na masovni turizem, saj
ta oblika turizma močno izčrpava naravne vire ter degradira okolje. V želji po ohranjanju
naravnega okolja ter flore in favne so se razvile številne turistične strategije ter serije ukrepov,
ki se zavzemajo za razvoj trajnostnih načel turizma.
V magistrskem delu smo najprej želeli pojasniti pojme: trajnostni razvoj, turizem ter trajnostni
turizem. V osrednjem delu dela se bomo posvetili predvsem razvoju trajnostnega turizma ter
njegovim vrstam. Zanimala nas bodo prizadevanja za trajnostni turizem v Sloveniji, poseben
poudarek bo na predstavitvi Koroške kot turistične destinacije ter njenih pobudah za trajnostni
turizem.
V empiričnem delu smo želeli spoznati, kakšno je poznavanje Koroške turistične ponudbe in
koliko ljudje poznajo koncept trajnostnega turizma ter ali ga uporabljajo na svojih potovanjih.
Raziskavo bomo naredili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki ga bomo preko spletne ankete
vnesli v različne spletne medije ter na ta način dostopali do večjega števila anketirancev po
vsej Sloveniji. Zanimalo nas bo tudi, kako se je razvijal turizem v Koroški regiji po letih.
Tega bomo preverjali s pomočjo podatkov, ki jih beležijo lokalne turistične organizacije
posameznih krajev.

Ključne besede: trajnostni razvoj, turizem, Koroška, Slovenija.

Abstract
In everyday communication, the concepts of environment and nature can be used without
much thought about their importance in daily lives of individuals. For many centuries, people
failed to realise how much our actions and intrusions into natural environments impact nature
and the lives of future generation. One could say that nature »gives back« what we deserve.
When observing the consequences, an ecological awareness started to arise in nations all
around the world and the first initiatives for the conservations of nature were created. We
developed the concept of sustainable development that has influenced various sectors of the
economy.
Tourism is one of the most prominent success stories of modern times. Development of mass
tourism lead to major interventions into nature – we started building large tourist complexes,
levels of pollution grew due to transport and intrusions into natural habitats. Sustainable
tourism evolved as a response to mass tourism, since the latter form greatly contributes to
depletion of natural resources and degradation of the environment. In an effort to preserve the
natural environment as well as the flora and fauna, we have developed a number of tourist
strategies and series of actions that are committed to the development of sustainable tourism.
In this thesis, we first explain the concepts: sustainable development, tourism and sustainable
tourism. In the central part, we focus on the development of sustainable tourism and its forms.
We are also interested in development of sustainable tourism in Slovenia and we especially
focus on presenting the region of Koroška as a tourist destination and its initiatives for
sustainable tourism.
In the empirical part, we explore the knowledge of people about the tourist offer in Koroška
as well as whether they are familiar with the concept of sustainable tourism and to what extent
they consider it when planning their holidays. The survey was conducted by means of a
questionnaire that was entered onto various social media platforms in order to reach a large
number of respondents across Slovenia. We also investigated how tourism developed in
Koroška throughout the years. To achieve this, we relied on data recorded by local tourism
organizations in individual towns.
Key words: sustainable development, tourism, sustainable tourism, Koroška, Slovenia.
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SEZNAM OKRAJŠAV
Kratica
IUCN

Pomen in slovenski prevod:

International Union for Conservation of Nature
(Mednarodne zveze za ohranjanje narave)

UNEP

United Nations Environmental programe (Program Združrnih narodov za okolje)

EAP

Environmental Action Programme (Program varstva okolja)

OZN

Organizacija združenih narodov

NVO

Nevladna organizacija

RRP

Regionalni razvojni program

RRA

Regionalna razvojna agencija

CPTS

Center za promocijo Slovenije

AIEST

Association Internationale d'Experts Scientifiques du Tourisme
(Mednarodno združenje znanstvenih strokovnjakov v turizmu)

WTO

World Trade Organization (Svetovna trgovinska organizacija)

UNWTO

World Tourism Organization (Svetovna turistična organizacija)

LTO

Lokalna turistična organizacija

STO

Slovenska turistična organizacija

EDEN

European Destinations of ExcelleNce (Evropske destinacije odličnosti)

WCED

World Comission on Environment and Development
(Svetovna komisija za okolje in razvoj)
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1. UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Narava je človekovo največje bogastvo, a se je skozi zgodovino pokazalo, da je ne znamo
dovolj ceniti in ohranjati. Izkazalo se je, da nam narava daje veliko več, kot ji mi vračamo.
Prekomerno izkoriščanje naravnih bogastev ter onesnaževanje okolja prinašata vse več
negativnih posledic, ki jih občutimo vsa živa bitja na planetu: krčenje gozdov, onesnaževanje
in ropanje narave, številni izpusti nevarnih snovi v reke, morja ter zrak, so grobo načeli tudi
človekov naravni habitat.
V zavedanju ter v želji po ohranjanju naravnega okolja se je razvilo gibanje za trajnostni
razvoj. Gre za zamisel o razvoju človeške družbe, pri kateri bi se izognili nevarnosti, ki jih
povzroča osredotočenje na količinsko vse obsežnejši materialni razvoj z izčrpavanjem
naravnih virov in onesnaževanjem okolja. Osnovna misel trajnostnega razvoja je poraba
naravnih virov v okvirih, ki ne presegajo zmožnosti narave za njihovo obnovo – na ta način se
ohranja biološka raznovrstnost. Krovni pojem trajnostnega razvoja pa obsega še dva druga
vidika: gospodarstvo in družbo, kar ne nazadnje pomeni tudi možnost razvoja vsakega
človeka ali organizacije, če s tem ne škoduje drugim (Elkington, 1998, Slaper in Hall, 2011,
The Economist, 2009, Wikipedija, 2016).
Kot začetno točko mednarodnih pogovorov lahko označimo poročilo Komisije za okolje in
razvoj (World Commission on Environment and Development), ki deluje kot administrativni
organ, in je v evropski zakonodaji edina pobudnica zakonodaje. Leta 1987 so ga poimenovali
»Naša skupna prihodnost« (Our Common Future), ki ga poznamo tudi pod imenom
Brundtlandino poročilo (Ministrstvo za zunanje zadeve, 2016). Komisija je koncept
trajnostnega razvoja opredelila kot »proces, ki naj zagotovi zadovoljevanje potreb sedanje
generacije in s tem ne onemogoči bodočim generacijam, da bodo zadovoljile svoje potrebe«
(WCED, 1987, str. 352). Temu poročilu je sledilo več mednarodnih sestankov, na katerih so
razvijali trajnostni razvoj v različne smeri. Tako se je paradigma trajnostnega razvoja kot tudi
koncept, cilj in gibanje hitro širilo. Danes je trajnostni razvoj osrednji del poslanstva mnogih
mednarodnih organizacij, podjetij, prestolnic in posameznikov.
Strategija trajnostnega razvoja obsega tri stebre (Circular ecology, 2015):
 socialni razvoj,
 varstvo okolja in
 gospodarski razvoj.
Tako bi lahko rekli, da je paradigma trajnostnega razvoja posegla na vsa področja
človekovega delovanja. Kaže se kot trajnostna mobilnost, trajnostni način poslovanja in
razvoja kmetijstva, turizma ter številnih drugih področij poslovanja in delovanja človeštva.
Koliko je razvoj turizma trajnosten, spremljamo z ugotavljanjem trojnega izida (angl. triple
bottom line), o čemer bomo podrobneje pisali v nadaljevanju.
Turizem je sestavni del življenja sodobne zahodne civilizacije, ki temelji na določenem
življenjskem standardu družbe in posameznikov. Za večino ljudi počitniško potovanje ne
predstavlja več razkošja, ampak je postalo sestavni del življenjskega sloga. Lahko bi celo
rekli, da je turizem sestavni del življenja, ki se mu sodobni človek v zahodni civilizaciji ne
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želi odpovedati, saj počitniško potovanje uvršča nad vrednote nakupa novega pohištva ali
avtomobila.
Je eden izmed najobsežnejših ter najhitreje rastočih sektorjev gospodarstva z izjemno rastjo:
od cca. 50 milijonov mednarodnih svetovnih potnikov v letu 1950 je število v letu 2012 prvič
preseglo skorajda neverjetno dobro milijardo potnikov in se še vedno hitro povečuje.
UNWTO navaja, da se bo število potnikov do leta 2030 povzpelo do milijarde in pol potnikov
(Lebe in Vrečko 2014, UNWTO 2015).
Turizem je sociološki, politični, ekonomski in ekološki pojav, zato je turistična politika
prepletena z drugimi politikami: zunanjo, ekonomsko (denarno, zaposlitveno, dohodkovno),
socialno in politiko varovanja okolja. Turistična politika izhaja iz specifičnosti posameznega
ekonomskega področja, ki se ukvarja z vprašanjem, kako oz. s katerimi ukrepi doseči čim bolj
optimalno uresničitev zastavljenih ciljev na področju turizma. Je torej specializirana
ekonomska politika za en gospodarski sektor in kot taka je del splošne ekonomske ter splošne
državne politike (Loborec in Gajić 2011, 5).
S pojavom trajnostnega razvoja se je začel pojavljati ob klasičnem (množičnem) tudi
trajnostni razvoj turizma. »Kot trajnostnega označimo razvoj turizma, ki upošteva sedanje in
bodoče ekonomske, socialne in ekološke vplive in tudi zadovoljuje potrebe obiskovalcev,
gospodarstva, okolja in lokalnih prebivalcev.« (Mihalič, 2006 str. 149) Trajnostni razvoj
turizma danes hitro pridobiva na pomenu. Povpraševanje po tovrstni ponudbi raste, zato
ponudniki razvijajo nove programe, ki tej paradigmi sledijo, vlade pa oblikujejo nove
razvojne politike, ki temeljijo na trajnosti.
Tako so v novem trendu trajnostnega razvoja turizma začela nastajati številna imena za
trajnostno naravnane oblike turizma. Danes poznamo izraze zeleni, trajnostni in sonaravni
turizem, ekoturizem, na naravi temelječ turizem, odgovorni turizem, geoturizem – vsi pa
imajo skupni imenovalec v trajnosti. Naštete vrste se med seboj nekoliko razlikujejo, skupno
pa jim je, da njihova načela slonijo na spoštovanju okolja, ljudi in živali, ki so tam prisotni.
Za koroško regijo pravimo, da je zibelka slovenstva. Tu je stičišče treh dolin: Mežiške,
Dravske in Mislinjske ter treh pogorij: Pohorja, Karavank in Savinskih Alp. Na Koroškem
najde vsak obiskovalec kaj zase. Neokrnjena gorska narava ter gozdovi z razvejano mrežo
cest sem privabijo številne pohodnike in gorske kolesarje, ki imajo za svoje aktivnosti na
voljo številne destinacije, poleg tega lahko svoje bivanje obogatijo z obiskom številnih
tematskih poti. Koroška se lahko pohvali s prvim gorskim kolesarskim parkom v Sloveniji,
poleg tega pa ob reki Dravi poteka mednarodna Dravska kolesarska pot, nadnjo pa je po
slemenih Pohorja še Pohorska kolesarska transverzala.
Poleg pohodništva in kolesarjenja pa ponuja Koroška še številne druge privlačnosti in
priložnosti za turiste. Tako je pozimi zaradi svojih smučišč priljubljena smučarska destinacija.
Pristno koroško gostoljubje lahko doživijo obiskovalci na številnih turističnih kmetijah.
Koroške znamenitosti lahko uvrstimo v sam vrh ponudbe slovenskega turizma. Tukaj je tudi
najvišje ležeča cerkev in edino vulkansko pogorje v Sloveniji, najvišje drevo v srednji Evropi
in Najevska lipa, ki je »mati vseh slovenskih lip«. Njena obmejna lega pa je idealna za rast
mednarodnega turizma.
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V turistični ponudbi pa večina kulturnih in naravnih znamenitosti v regiji ni dobro
izkoriščenih. V magistrskem delu bomo zato raziskali, katere vrste trajnostno naravnega
turizma bi bilo smiselno razvijati na Koroškem.

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve
Namen dela je proučiti dejavnike trajnostnega razvoja, posebnosti tovrstnega razvoja turizma
na Koroškem in predlagati smernice za prihodnji razvoj.
Cilji magistrskega dela v teoretičnem delu:
 analizirati literaturo;
 opisati značilnosti trajnostnega razvoja;
 opisati ožji trajnostni razvoj turizma ter njegove oblike in značilnosti.
Cilji v praktičnem delu raziskave pa bodo:
 raziskati, kako se odvija trajnostni razvoj turizma v Sloveniji;
 preučiti značilnosti razvoja turizma na Koroškem;
 poiskati predloge za nadaljnji trajnostni razvoj turizma na Koroškem.
Temeljne hipoteze so:
HIPOTEZA 1:
Obseg turizma na Koroškem se povečuje. Tezo bomo preverjali s pregledom statističnih
podatkov za regijo.
HIPOTEZA 2:
Slovenci turistične ponudbe Koroške ne poznajo dobro. Tezo bomo preverjali z anketiranjem.
HIPOTEZA 3:
Koroška ima dovolj naravnih, kulturnih in drugih posebnosti, da bi lahko pritegnila turiste,
seveda, če bi jih Korošci znali povezati v zanimive ter jih temu ustrezno tudi predstaviti. Tezo
bomo preverjali delno z anketiranjem ter delno s pomočjo informacij, zbranih v publikacijah
lokalnih turističnih organizacij.
HIPOTEZA 4:
Ob možnosti izbire med vsebinsko in cenovno primerljivo klasično ponudbo ter ponudbo s
komponentami trajnostnega (okolju in ljudem prijaznega) turizma bi se ljudje odločili za
naslednjega. Tezo bomo preverjali z anketiranjem.
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1.3 Predpostavke in omejitve raziskave
V magistrskem delu predpostavljamo, da:
 so podatki iz literature in s spleta dostopni in dovolj obsežni;
 bodo ljudje pripravljeni sodelovati pri anketiranju;
 bomo s pomočjo anketiranja dobili dovolj točne in resnične podatke.
Predvidevamo, da se bodo pri pisanju dela pojavile naslednje omejitve:
 strokovna: preučevanje zgolj enega načina razvoja turizma, in sicer trajnostnega;
 geografska: omejitev na Koroško, v poglavju o primerjavi pa še na Italijo, Avstrijo in
Slovenijo;
 organizacijske omejitve:
 premajhno poznavanje Koroške turistične ponudbe;
 velikost vzorca pri anketiranju,
 omejitev na en sam način pridobivanj podatkov (spletna anketa) in
 možnost, da bo del vprašalnikov nepopolnih in jih bomo morali izločiti iz
obdelave.

1.4 Uporabljene metode raziskovanja
V uvodnem in teoretičnem delu bo prevladovala deskriptivna metoda. Zbrali bomo literaturo
avtorjev, ki so obravnavali področje trajnosti oz. še posebej trajnostnega razvoja turizma. Pri
tem bomo uporabili metodo kompilacije, klasifikacije ter primerjalno in zgodovinsko metodo.
V empiričnem delu bomo za izvedbo raziskave o trajnostnem razvoju turizma na Koroškem
izdelali vprašalnik kot merski instrument.
V empiričnem delu bomo uporabili analitične metode, in sicer:
 metodo anketiranja in
 statistične metode za analizo in razčlenjevanje podatkov.
V sklepnem delu bomo uporabili metodo sinteze, da bomo spoznanja iz teoretičnega dela
povezali z rezultati analize anket.
Za zbiranje podatkov bomo uporabili metodo spletnega anketiranja z anketnim vprašalnikom.
Pridobljene odgovore bomo prikazali opisno, grafično in tabelarično. Pri tem nam bo v pomoč
računalniški program Excel.
Na podlagi analize bomo v zaključnem delu podali ugotovitve in predloge za uspešnejši
trajnostni razvoj turizma na Koroškem.
Delo je statična mikroekonomska raziskava.
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2. TRAJNOSTNI RAZVOJ1
Trajnostni razvoj je zamisel o razvoju človeške družbe, pri katerem se izognemo nevarnostim,
ki jih povzroča osredotočenje na količinski materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in
onesnaževanjem okolja. Glede na poudarke različnih avtorjev poznamo veliko različnih
definicij trajnostnega razvoja. Wals in van der Leij (2007, str. 17) sta zapisala, da je po »dveh
desetletjih govorjenja o trajnosti in trajnostnem razvoju lažje identificirati, kaj je netrajnostno
(na primer ekološko, družbeno, gospodarsko, etično, kulturno in okoljsko), kot pa določiti, kaj
je trajnostno.« Najpogosteje citirano definicijo trajnostnega razvoja je v svojem poročilu
zapisala Svetova komisija za okolje in razvoj (znana tudi kot Brundtlandova komisija) iz leta
1987 (World Commission on Environment and Development, 1987):
»Trajnostni razvoj je razvoj, ki omogoča zadovoljitev trenutnih potreb človeškega rodu, ne da
bi pri tem bilo ogroženo zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.«
Ideja trajnostnega razvoja izvira iz preprostega uvida, da številni sodobni razvojni trendi
puščajo vedno več ljudi revnih in ranljivih, medtem ko istočasno poslabšujejo razmere v
okolju. Kako naj tak razvoj služi svetu prihodnjega stoletja, na katerem bo živelo dvakrat več
ljudi, odvisnih od prav tega okolja? Ta paradigma je razširila pogled na razvoj. Ugotovili so,
da je potrebna nova razvojna pot oz. metoda, ki bo podpirala človeški napredek ne le v
določenih krajih za nekaj let, pač pa celoten planet za dolgo prihodnost (Mlinar 2014, str.
177).
Sestavine ekonomskega razvoja in stebrov blaginje našega življenja, ki se predvsem odražajo
v okolju, gospodarstvu in socialni politiki države, so bolj kot kadarkoli v preteklosti predmet
razmišljanja in obravnav v vseh sferah družbe (Dervarič 2004, str. 11).
Trajnostni razvoj in njegovo uveljavljanje v praksi temelji zlasti na (prav tam, str. 11):
 vzpostavljanju ravnotežja med človekom in okoljem,
 ohranjanju naravnih in bioloških raznovrstnosti,
 etiki odnosa do okolja in narave.
Prva opozorila o tem, da človeštvo, ki obstaja kot del narave, nima prihodnosti, če ne bo
ohranilo naravnih virov, so se začela pojavljati že pred 30-imi leti. Ohranitev pa ni mogoča
brez razvoja, ki bi olajšala revščino in bedo ljudi. Zaradi tega razloga se je poudarjala
medsebojna odvisnost ohranitve naravnih virov in razvoja. Izraz trajnostni razvoj se je prvič
pojavil leta 1980 v Strategiji ohranitve sveta. V tej strategiji mednarodne organizacije (IUCN,
UNEP, WWF) sporočajo, da ohranjanje naravnih virov ni v nasprotju z razvojem ter kar je
najpomembnejše, da je človeška prihodnost ogrožena, če ne bo upoštevala nosilne
sposobnosti planeta (Kopač 2004, str. 14).
Z leti je postala kompleksnost problemov, s katerimi se soočamo, jasnejša in potreba po
ukrepanju nujnejša. Leta 1987 je Svetovna komisija za okolje in razvoj v poročilu »Naša
skupna prihodnost« potrdila našo svetovno soodvisnost in nujnost ukrepanja. Leta 1992 je v
Riu de Janeiru prvič v zgodovini človeštva veliko držav in najvišjih vladnih predstavnikov
doseglo soglasje o tem, da krenejo na pot trajnostnega razvoja. Vendar se je že deset let po
zasedanju, na vrhu v Johannesburgu, izkazalo, da vse države, zlasti nekatere razvite, med
njimi tudi Združene države Amerike (v nadaljevanju ZDA), niso več zlahka pripravljene
1

Povzeto po: Gracej, K. (2009). Trajnostni razvoj in transport. Delo diplomskega seminarja. Maribor: Ekonomsko poslovna fakulteta.
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spreminjati tokov svojega dobičkonosnega gospodarstva. To je razvidno tudi iz
neuresničevanja Kjotskega sporazuma. Najbolj trdno ter vztrajno se nove svetovne etike drži
Evropska unija. Vse države članice imajo že izdelane strategije trajnostnega razvoja (prav
tam, str. 14).
Čeprav se v literaturi pojavlja veliko različnih definicij trajnostnega razvoja, pa lahko
najdemo skupne temelje. Tako so naslednji koncepti sprejeti kot ključni za trajnostni razvoj
(WWF, 2006):
 soodvisnost: razumevanje, kako so ljudje, okolje in gospodarstvo nujno povezani na
vseh ravneh – od lokalnih do globalnih;
 pravice in odgovornosti globalnih držav: zavedanje pomembnosti prevzemanja
individualne odgovornosti in dejanj, da bi si zagotovili boljši svet;
 potrebe in želje prihodnjih generacij: razumevanje naših lastnih osnovnih potreb in
posledic naših današnjih dejanj na potrebe prihodnjih generacij;
 raznolikost: spoštovanje in upoštevanje tako človeške raznolikosti – kulturne,
družbene, ekonomske – kot biotske raznovrstnosti;
 kakovost življenja, enakost in pravičnost: priznavanje, da sta globalna enakost in
pravičnost nujna elementa trajnosti in da morajo vsi ljudje imeti enake možnosti, da
zadovoljijo osnovne potrebe;
 trajnostna sprememba: razumevanje, da so vsi viri omejeni;
 negotovost in previdnost: priznavanje, da obstaja veliko možnih pristopov k trajnosti
in da se stanje nenehno spreminja ter je zato potrebna fleksibilnost in vseživljenjsko
učenje.
Trajnostni razvoj je tudi cilj Evropske unije, ki predpostavlja ohranitev zmožnosti Zemlje, »da
omogoča življenje v vsej njeni raznovrstnosti, zasnovan pa je na načelih demokracije,
enakosti spolov, solidarnosti, pravne države in spoštovanjem temeljnih pravic, vključno s
svoboščinami in enakimi možnostmi za vse« (Svet Evropske unije, 2006).

2.1 Zgodovina trajnostnega razvoja
Skozi zgodovino poznamo veliko različnih avtorjev, ki so se ukvarjali s teorijo trajnosti. Kot
prvega, ki se je ukvarjal s trajnostnim gospodarjenjem, lahko omenimo Hansa Carla von
Carlowitza. Njegovo področje je bilo pogozdovanje in raziskovanje lesnih vrst ter
»zdravljenje« gozdov, njegov cilj je bil redni prirastek lesa zaradi potrebe rudarstva. Po njem
so se zvrstili še številni drugi avtorji ter njihova stališča (Mlinar 2014, str. 165).
Največji problem raziskave trajnostnega razvoja takratnega časa je bil v nepoznavanju
problematike pomanjkanja, prav tako pa se strategije niso dotikale nujnosti gospodarskih in
političnih sprememb, ki bi bile potrebne, če bi hoteli zgraditi projekt trajnostnega razvoja.
Leta 1987 je dobil trajnostni razvoj širši družbeni in politični pomen. Takrat je World
Comission on Environment and Development (v nadaljevanju WCED), znana tudi pod
imenom Brundtland Commission, objavila poročilo Naša skupna prihodnost (Our common
future), kjer so zapisani temelji trajnostnega razvoja. Neposredni cilj komisije je bil izdelati
programski okvir razvojne paradigme za prihodnost (prav tam, str. 176).
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WCED naj bi odgovorila na stopnjevanje napetosti med spodbujanjem globalizacije in
gospodarske rasti ter vse bolj vidnimi posledicami uničevanja naravnega okolja na globalni
ravni. Cilj je bil uskladiti gospodarski napredek in sočasno upoštevati načela ekologije. Torej
najti način, da bi ohranjanje gospodarske rasti ne škodovalo okolju. Naša skupna prihodnost je
imela pred očmi zlasti razmere v tretjem svetu, v katerem je bilo poleg harmonizacije rasti in
ekologije treba uskladiti težnje med rastjo in ohranjanjem okolja. Večji del napredka razvitega
sveta namreč pogosto temelji na izkoriščanju surovin, ki prihajajo iz tretjega sveta. S tem
poročilom je WCED končala svoje poslanstvo. Nadomestil jo je Center for Our Common
future, kasneje pa tudi Komisija Združenih narodov za trajnostni razvoj − UNCSD (prav tam,
str. 176−177).
Zelo pomembno podporo so dobila načela trajnostnega razvoja na srečanju generalne
skupščine Združenih narodov na vrhu v Ria de Janeira (Earth Summit – Vrh Zemlje) leta
1992, ki je potekal med Konferenco Združenih narodov o okolju in razvoju. S konferenco so
hoteli:
 doseči globalni dogovor glede klimatskih razmer, biodiverzitete in gozdov;
 sprejeti Listino Zemlje (Earth Charter);
 sprejeti Agendo 21, globalni akcijski načrt, ki bi uokviril prioritete trajnostnega
razvoja 21. stoletja (prav tam, str. 182).
Agenda 21 poziva vlade vseh držav, naj sprejmejo nacionalne strategije trajnostnega razvoja.
Cilj nacionalnih strategij je koordiniranje, udeležba ter usmerjanje procesa in akcij v smeri
doseganja ekonomskih, okoljskih in socialnih ciljev na državni ravni. Vsaka država mora
definirati svojo državno strategijo, tako da upošteva politične, zgodovinske, kulturne in
okoljske okoliščine (Penko 2009, str. 4).
Evropska unija je začela oblikovati svojo okoljsko politiko v okviru okoljskih akcijskih
programov (EAP – Environmental Action Programme). Prelomna točka Evropske unije v
strategiji trajnostnega razvoja je bila sprejetje prve Strategije trajnostnega razvoja na vrhu
Evropskega sveta v Göteborgu leta 2001. Ta določa enotno in skladno strategijo o tem, kako
bo EU učinkoviteje izpolnjevala dolgotrajno zavezo o izpolnitvi izzivov trajnostnega razvoja.
Akcijski okoljski program EU zajema štiri poglavitna področja:
 podnebne spremembe, povezane z energetiko in transportno politiko;
 povezavo med zdravjem ljudi in stanjem okolja;
 biotsko raznovrstnost skupaj z razvojem kmetijstva in podeželja;
 rabo naravnih virov in politiko ravnanja z odpadki (prav tam, str. 4).

2.2 Strategije trajnostnega razvoja2
Strategija trajnostnega razvoja temelji na napredku, ki omogoča resnične izboljšave kakovosti
človeškega življenja in sočasno ohranja vitalnost in pestrost Zemlje. Človeštvo potrebuje
napredek, ki je usmerjen k človeku, ki se osredotoča na izboljšanje človeškega življenja, tako
da je zasnovan na ohranjanju, vzdrževanju pestrosti in plodnosti narave. Prenehati moramo
govoriti o ohranitvi narave in napredku, kot da sta v nasprotju, in spoznati ter upoštevati, da
sta bistvena sestavna dela istega, za preživetje Zemlje in človeštva, nujno potrebnega procesa
(Kopač 2004, str. 15).

2

Povzeto po: Gracej, K. (2009). Trajnostni razvoj in transport. Delo diplomskega seminarja. Maribor: Ekonomsko poslovna fakulteta.

7

Največji problemi, s katerimi se ob tem soočamo, so močno prepleteni med seboj, zato morajo
biti spremembe, ki jih moramo izvesti, globoke ter dolgoročne. Strategija trajnostnega razvoja
mora biti vodilo. Človeške družbe se med seboj močno razlikujejo, zato mora vsaka družba
vizijo trajnostnega razvoja prilagoditi svojim razmeram (prav tam, str. 16).
Pod enega izmed pomembnejših ciljev Evropske unije spada cilj spodbujanja gospodarskega
in družbenega napredka ter doseganje »uravnoteženega in trajnostnega razvoja«. Unija si
prizadeva za (Ogorelc 2004, str. 166):
 uravnotežen in trajnosten razvoj gospodarstva,
 trajnostno in neinflacijsko rast,
 visoko stopnjo zaposlenosti in socialne varnosti,
 visoko stopnjo varstva okolja ter
 dvig življenjske ravni in kakovosti življenja.
Sintagma »trajnostna in neinflacijska rast« najbolje kaže na razkol med prizadevanjem po
varovanju okolja na eni in pospeševanjem gospodarstva na drugi strani (prav tam, str. 166).
Po drugi strani pa nastajajo številni projekti in smernice, ki to upoštevajo. Mednje sodi npr.
kot cilj »ozelenjevanja« industrije in energetskega sektorja zmanjšanja onesnaževanja in
povečanje relativne učinkovitosti pri porabi virov za 1–2 % letno (Kopač 2004, str. 15).
Gospodarski rasti, ki ne povzroča dodatnega obremenjevanja okolja, bi morali dati prednost
pred tradicionalno gospodarsko rastjo. Za doseganje trajne uravnoteženosti predlagajo
nekateri avtorji koncept »dematerializacije« proizvodnje in porabe dobrin in storitev, pri
katerih je poraba surovin v primerjavi z današnjimi razmerami desetkrat manjša (Kopač 2004,
str. 15).
Pri prizadevanju za trajnostni razvoj si je Komisija Evropske unije (2000) zastavila štiri
strateške cilje (prav tam, str. 167):
 nov socialni in ekonomski program,
 boljšo kakovost življenja,
 globalno odgovornost in
 nov način vodenja EU.
Evropska unija želi povečati proizvodnjo in zmanjšati negativne vplive na okolje v vseh
ekonomskih sektorjih ter v celotnem ciklu proizvodov in storitev (prav tam, str. 167).

2.3 Koncept trajnostno sonaravnega razvoja
Preden v družbi vprašanje politike varstva okolja in njenega uresničevanja postane relevantno
in posledično pride do okoljske odgovornosti, je dolga pot. To pot pojasnjuje Freyeva lestvica
štirih stopne razvoja politike varstva okolja (Mihalič 2006, str. 115–116):
 prva stopnja – pred razmišljanjem o varstvu okolja;
 druga stopnja – po nastanku zavesti o ekološki škodi, ki se v prvi fazi nanaša na
zavedanje o ekološki škodi, v drugi pa tudi na pripravljenost obnašati se okoljsko
odgovorno;
 tretja stopnja – diskusije o ekološki politiki;
 četrta stopnja – stopnja okoljske odgovornosti.
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Slika 1: Model za oceno okoljske odgovornosti s prirejeno štiristopenjsko Freyevo
lestvico.

Vedenjske
teorije o
nastanku in
reševanju
ekološke
škode

Vir: Hočevar 2010, 5.

Celovitejša in bolj sistematična prizadevanja za povezovanje ciljev razvoja in varstva okolja
so se začela po prvi konferenci OZN o človekovem okolju leta 1972 v Stockholmu.
Razumevanje uspešnosti razvoja je dobilo širše dimenzije, v smislu »okolju prilagojenega
gospodarskega razvoja«, in tako preseglo zgolj ekonomski vidik (Bizjak 2015, str. 2).
V zgodovini sta se med strokovnimi krogi razvila izraza »sustainability« in »sustainable
development«. Prvi se je pojavil leta 1980 in je na začetku pomenil težnjo integracije
gospodarskega razvoja in varstva okolja z ekološko osredotočenimi smernicami razvoja
gospodarstva: ohranjanje ekosistema, zavarovanje genetske raznovrstnosti in omogočanje
rabe virov. Slednega pa je leta 1987 uvedla Svetova komisija za okolje in razvoj kot »razvoj,
ki omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi pri tem ogrožala možnosti
prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih« (prav tam, str. 2).
Na začetku devetdesetih let so se začeli pojavljati predlogi razširitve pojmovanja načela
sonaravnosti tudi na socialno področje. Vse pogosteje se načelo pojmuje tridimenzionalno, v
sklopu treh stebrov: okoljskega, družbenega in gospodarskega (prav tam, str. 2).
Gibanja na vseh treh področjih so usklajena in nobeno od njih nima prednosti, da bi
onemogočalo ali celo zniževalo raven razvoja na drugih dveh. Vsaka dimenzija trajnostnega
razvoja ima svoja vodila ter cilje. Ekonomski in socialni razvoj ter varstvo okolja so
samostojne kategorije, vendar z zasledovanjem svojih ciljev posredno vplivajo druga na drugo
ter tako le medsebojno uravnoteženo predstavljajo okvir trajnostnega razvoja (Seljak 2001,
str. 29).
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Slika 2: Shema trajnostnega sonaravnega razvoja

Vir: Prirejeno po: Plut 2005, str. 67.

2.4 Trije stebri trajnostnega razvoja
Trajnostni razvoj je povezan s tremi med seboj odvisnimi področji. Ta področja so:
 varstvo okolja;
 socialni razvoj;
 gospodarski razvoj.
Trdimo lahko torej, da je trajnostni razvoj uravnoteženost družbenih, okoljski in gospodarskih
dejavnikov.
Slika 3: Shema trajnostnega razvoja

Vir: Wikipedia, 2016
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Varstvo okolja se nanaša na prekinitev vseh procesov, ki vodijo k degradaciji okolja. Tako
zajema vse teme, ki so povezane z ohranjanjem okolja: podnebne spremembe, ohranjanje
naravnih virov, povečevanje onesnaževanja zraka, vode in prsti, pravilno ravnanje z odpadki,
ohranjanje naravnih ekosistemov in biotske raznovrstnosti, določanje dopustne/obnovljive
stopnje rabe neobnovljivih in obnovljivih naravnih virov itd. (Penec 2016, str. 32) Njegov cilj
je omogočiti življenje v vsej njegovi raznolikosti, spoštovati omejenost zemeljskih naravnih
virov ter zagotoviti visoko stopnjo varstva okolja ter izboljšati kakovost okolja (Zrimšek
2010, str. 10).
Socialni razvoj je opredeljen kot zbirka ukrepov in prizadevanj za spodbujanje trajnostnega
razvoja družbe. Nanaša se na zdravstvo, izobraževanje, enake možnosti za vse, kulturno
raznolikost, spoštovanje človekovih pravic, socialno varnost itd. Spodbuja demokratičnost ter
se bori proti vsem oblikam diskriminacije (Zrimšek 2010, 10). V širšem pomenu označuje
težnjo povečanja ali vsaj ohranjanja kakovosti življenja za vse prebivalce v okviru
zmogljivosti okolja, v ožjem pomenu pa zajema socialno varnost in pravičnost za vse
prebivalce (Plut 2005, str. 88).
Gospodarski razvoj zajema trajnostno delovanje na vseh področjih gospodarstva. Označuje
ekonomsko rast oz. gospodarski razvoj v okviru omejitev okolja, predvsem v smislu rabe
naravnih virov v okviru zmogljivosti njihovega obnavljanja in delovanja na tak način, ki ne
poškoduje okolja (Plut 2005, 78). Spodbuja k uspešnemu, inovativnemu, z znanjem bogatim,
konkurenčnim in ekološko učinkovitim gospodarstvom, ki pri gospodarski rasti upošteva
okoljske omejitve ter išče načine za zmanjševanje škode za okolje (Zrimšek 2010, 10).
Gospodarski razvoj tako zajema trajnostno porabo in proizvodnjo, trajnostni turizem,
družbeno odgovorna podjetja, vključevanje okoljskih vprašanj v poslovne odločitve,
trajnostno trgovino in promet itd. (Penec 2016, str. 32)

2.5 Cilji trajnostnega razvoja

Na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju je bila 25. septembra 2015 soglasno sprejeta Agenda
2030 za trajnostni razvoj. Ta predstavlja dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine,
zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščito okolja za sedanje in prihodnje
generacije. V ospredju se pojavlja tudi spoštovanje človekovih pravic in enakosti spolov ter
zagotavljanje blaginje, miru in varnosti za vse ljudi in skupnosti. Agendo 2030 sestavlja 17
ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je potrebo uresničiti do leta 2030 (Ministrstvo za zunanje
zadeve, 2016).
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Tabela 1: Cilji trajnostnega razvoja

CILJ

SIMBOLJ

OPIS

Zavzema se za izkoreninjene skrajne
revščine, torej za gmotno stanje ljudi, ki
živijo z manj kakor 1,25 ameriškega
dolarja na dan, ter prepoloviti delež ljudi,
ki živijo pod pragom revščine.
Najrevnejšim zagotoviti enake pravice do
gospodarskih sredstev, lastništva zemlje
in gospodarjenja z njo ter dostop do
osnovnih storitev ter drugih vrst lastnine.
Odpraviti lakoto ter vsakomur zagotovi
dostop do zdrave in zadostne količine
hrane je cilj povezan s podvojeno
donosnostjo
kmetijstva.
Vključuje
dohodke
malih
predelovalcev,
domorodnih ljudstev, malih kmetov,
pastirjev in ribičev, tudi z varnim in
enakopravnim dostopom do zemljišč,
drugih proizvodnih sredstev in vložkov,
znanja, finančnih storitev, trgov ter
priložnosti za ustvarjanje dodane
vrednosti in z nekmetijsko zaposlitvijo.
Povečati je potrebno vlaganje v kmetijsko
infrastrukturo, kmetijske raziskave ter do
leta 2020 ohraniti gensko raznovrstnost
semen, kulturnih rastlin, domačih,
udomačenih in sorodnih divjih živali.
Ta cilj se zavzema za boljše zdravstveno
počutje ter manjšo umrljivost ljudi ter za
zmanjšanje
umrljivosti
mater
ter
preprečevanje smrti novorojenčkov in
otrok. Želi ustaviti epidemije aidsa,
tuberkuloze, malarije in zapostavljenih
tropskih bolezni ter preprečevati širjenje
hepatitisa in bolezni, ki se prenašajo z
vodo ter drugih nalezljivih bolezni.
Stremi k občutnemu zmanjšanju števila
smrti in bolezni zaradi izpostavljenosti
nevarnim kovinam ter onesnaženosti
zraka, vode in tal ter si prizadeva
prepoloviti število žrtev in poškodb
zaradi prometnih nesreč. Vsem želi
omogočiti dostop do zdravstvene oskrbe
na vseh področjih.
S tem ciljem želijo do leta 2030
omogočiti vsem deklicam in dečkom, da
dokončajo brezplačno, enakopravno in
kakovostno osnovno in srednjo šolo ter
vsem moškim in ženskam zagotoviti

Cilj 1. Odpraviti vse oblike
revščine povsod po svetu

Cilj 2. Odpraviti lakoto,
zagotoviti
prehransko
varnost in boljšo prehrano
ter spodbujati trajnostno
kmetijstvo

Cilj 3. Poskrbeti za zdravo
življenje in spodbujati
splošno dobro počutje v
vseh življenjskih obdobjih

Cilj 4. Vsem enakopravno
zagotoviti
kakovostno
izobrazbo ter spodbujati
možnosti vseživljenjskega
učenja za vsakogar
12

enakopraven
dostop
do
cenovno
sprejemljivega
in
kakovostnega
poklicnega,
tehničnega
in
visokošolskega, tudi univerzitetnega
izobraževanja.
Omogočiti
želi
enakopraven dostop do vseh ravni
izobraževanja
ter
strokovnega
usposabljanja, tako da bo precejšnji delež
ljudi znalo pisati, brati in računati.
Cilj se zavzema, da bi povsod odpravil
vse oblike diskriminacije žensk in deklic
ter izkoreninil vse oblike nasilja nad
ženskami in deklicami. Priznati in
ovrednotiti si prizadeva neplačano delo v
gospodinjstvu ter negi, skrbi za druge ter
tako zagotoviti celovito in dejansko
vključenost žensk, da bodo imele enake
možnosti na vseh ravneh odločanja v
politiki, gospodarstvu in javnemu
življenju.
S tem ciljem želijo izboljšati kakovost
vode, zmanjšati njeno onesnaževanje in
doseči njeno bolj gospodarno rabo.
Zavzema se za omogočen enakopraven
dostop do čiste in poceni pitne vode ter
enakopraven dostop do ustrezne sanitarne
ureditve in higiene.
Do leta 2030 mora človeštvo občutno
povečati delež obnovljivih virov energije
ter zagotoviti dostop do zanesljive in
sodobne
oskrbe
z
energijo
po
spremenljivih cenah. To vključuje
okrepitev mednarodnega sodelovanja saj
lahko le tako zagotovimo sredstva za
raziskave na področju virov čiste energije
in neinvazivnih energetskih tehnologij.
S tem ciljem želijo doseči snovalci polno
in produktivno delo, zagotoviti dostojno
delo in enako plačilo za delo enake
vrednosti. Občutno je potrebno zmanjšati
delež mladih, ki niso zaposleni, ali se ne
šolajo ali usposabljajo. Cilj vključuje tudi
varovanje pravic delavcev, izkoreninjanje
prisilnega dela in odpravo vseh oblik dela
otrok. Zavzema se za ohranjanje
gospodarske
rasti
ter
izboljšanje
produktivnosti gospodarstva. Spodbuja
oblikovanje in izvajanje politike za
trajnostni razvoj turizma, ki ustvarja
delovna mesta ter spodbujati lokalno

Cilj 5. Doseči enakost
spolov ter krepiti vlogo
vseh žensk in deklic

Cilj 6. Vsem zagotoviti
dostop do vode in sanitarne
ureditve ter poskrbeti za
trajnostno gospodarjenje z
vodnimi viri

Cilj 7. Vsem zagotoviti
dostop
do
cenovno
sprejemljivih, zanesljivih,
trajnostnih in sodobnih
virov energije

Cilj
8.
Spodbujati
trajnostno, vključujočo in
vzdržno gospodarsko rast,
polno
in
produktivno
zaposlenost ter dostojno
delo za vse
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kulturo in izdelke.
S spodbujanjem nastalega je treba
stremeti k trajnostni industrializaciji in
inovacijam ter k povečanju števila
zaposlenih. Nadgraditi je potrebno
infrastrukturo in industrijo, tako da bosta
trajnostni, posledično bo raba virov
učinkovitejša, pospešeno pa bo tudi
uvajanje čistih v okoljsko neoporečnih
tehnologij v proizvodne postopke.
Zmanjšanje neenakosti med razvitimi in
nerazvitimi državami je potrebno ob
sočasnem zagotavljanju večje vloge in
zastopanost držav v razvoju pri odločanju
v mednarodnih ekonomskih in finančnih
ustanovah. Zagotoviti je treba večje
možnosti za uveljavljanje vseh ljudi in
spodbujati njihovo vključevanje v
družbeno, gospodarsko in politično
življenje ne glede na starost, spol,
invalidnost, raso, narodnost, poreklo,
vero ali ekonomski ali drug status.
Ta cilj pokriva zavzemanje za trajnejše
ravnaje v mestnih središčih s poudarkom
na kakovosti zraka ter ustreznejšemu
ravnanju
z
odpadki.
Zahteva
zagotavljanje dostopa do varnih, odprtih,
dostopnih zelenih in javnih površin, zlasti
za ženske in otroke, starejše in invalide
ter zagotavljanje vsem sprejemljivih
prebivališč. Obsega tudi okrepitev
prizadevanja za varstvo in ohranjanje
svetovne kulturne in naravne dediščine.
Cilj želi doseči trajno gospodarjenje z
naravnimi viri ter na državni ravni
sprejeti program za izvajanje trajnostne
proizvodnje in porabe. Stremi k boljšemu
ravnanju s hrano in ustreznejšemu
ravnanju s kemikalijami ter s tem
posledično k manjšemu onesnaževanju in
zmanjšanju odpadkov (recikliranje in
ponovna uporaba).
Ta cilj spodbuja vključevanje ukrepov za
boj proti podnebnim spremembam v
politiki, strategiji in načrtih na državni
ravni ter želi izboljšati ozaveščenosti o
podnebnih spremembah ter krepiti
pripravljenost o nevarnostih naravnih
nesreč, ki so posledice podnebnih
sprememb.

Cilj 9. Zgraditi vzdržljivo
infrastrukturo, spodbujati
vključujočo in trajnostno
industrializacijo
ter
pospeševati inovacije

Cilj
10.
Zmanjšati
neenakosti znotraj držav in
med državami

Cilj 11. Poskrbeti za
odprta, varna, vzdržna in
trajnostna
mesta
ter
naselja

Cilj
12.
Zagotoviti
trajnostne
načine
proizvodnje in porabe

Cilj 13. Sprejeti nujne
ukrepe za boj proti
podnebnim spremembam
in njihovim posledicam
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Cilj želi preprečiti onesnaženost morja ter
omejevanje
zakisljevanja
morja.
Spodbuja trajnostno upravljanje morskih
in kopenskih ekosistemov ter njihovo
varovanje, da se preprečijo večje
škodljive posledice. Sprejeti želi ukrepe
za njihovo obnovo ter za zdrave in
produktivne oceane. Urediti želi izlov in
odpraviti prelov, nezakonit, neprijavljen
in zakonsko neurejen ribolov ter načine
ribolova, ki škodujejo morskemu okolju.
Zavzema se za ohranjanje biotske
raznolikosti ter ohranjanje, obnovo in
trajnostno rabo vseh ekosistemov in
njihovo biotsko raznovrstnost, zlasti
gozdov, mokrišč, gorskih in sušnih
območij. Spodbuja sprejetje ukrepov za
odpravo divjega lova in trgovine z
zaščitenimi živalskimi in rastlinskimi
vrstami.

Cilj 14. Ohranjati in
trajnostno
uporabljati
oceane, morja in morske
vire za trajnostni razvoj

Cilj 15. Varovati in
obnoviti
kopenske
ekosisteme ter spodbujati
njihovo trajnostno rabo,
trajnostno gospodariti z
gozdovi, boriti se proti
širjenju puščav, preprečiti
degradacijo zemljišč in
obrniti ta pojav ter
preprečiti izgubo biotske
raznovrstnosti
Cilj 16. Spodbujati
miroljubne in odprte
družbe za trajnostni
razvoj, vsem omogočiti
dostop do pravnega varstva
ter oblikovati učinkovite,
odgovorne in odprte
ustanove na vseh ravneh

Zavzema se za preprečevanje nasilja in
boj proti terorizmu in kriminalu na vseh
ravneh, zlasti v državah v razvoju, ter
spodbuja in izvaja nediskriminacijske
zakone in politike za trajnostni razvoj.
Občutno zmanjšuje vse oblike nasilja ter
izkoreninja zlorabo in izkoriščanje otrok,
trgovino z njimi, vse vrste nasilja nad
otroki in njihovo mučenje. Teži k
spoštovanju načel pravne države ter
omejiti vse oblike korupcije in
podkupovanja.
Cilj si prizadeva poskrbeti, da bodo
razvite države v celoti izpolnjevale
zaveze glede uradne razvojne pomoči ter
pridobiti več domačih sredstev za
izboljšanje državnih zmogljivosti in
dodatna finančna sredstva iz različnih
virov za države v razvoju ter jim
pomagati pri doseganju gospodarske
rasti.

Cilj 17. Okrepiti načine in
sredstva za izvajanje ciljev
ter
oživiti
globalno
partnerstvo za trajnostni
razvoj

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve, 2016.
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2.6 O trajnostnem razvoju turizma
Natančen začetek turizma je nemogoče opredeliti z letnico. Vrsto let je turizem veljal le za
privilegij bogatih. Premožnejši so od nekdaj potovali ter odkrivali različne dele sveta,
raziskovali različne kulture, si ogledovali arhitekturo, umetnost itd. Z rastjo srednjega razreda,
s cenovno ugodnimi prevozi ter razvojem komercialnih letalskih linij se je turizem približal
tudi drugim slojem prebivalcev. Danes je turizem nekaj vsakdanjega, mnogi si brez njega ne
morejo več predstavljati življenja.
2.6.1 Turizem
Turizem je ena od najizrazitejših zgodb o uspehu sodobnega časa. Dejavnost, ki se je začela v
večjem obsegu razvijati šele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, je zadnjih 30 let rasla
hitro in enakomerno. S tem pa so se večali prihodki, naraščalo pa je tudi število ljudi, ki
potujejo. Kot se je izkazalo, je turizem gospodarski sektor, ki je zelo prožen v času
gospodarske krize dolgoročno pa zelo stabilen, saj glede na daljša obdobja, nanjo ne vplivajo
niti negotovosti ob raznih terorističnih grožnjah niti nepričakovane nove bolezni. Napovedi
Svetovne turistične organizacije za prihodnost so obetavne. Strmo naraščajoč trend turizma je
vlade po svetu prisilil, da so turizmu priznale pomembno vlogo v svojem gospodarstvu, saj
jim turizem ustvarja nujno potrebne prilive ter ustvarja delovna mesta. Tako je tekma za
pridobitev turista postala vse bolj intenzivna. Vse večji je pritisk na nacionalne in lokalne
oblasti po razvijanju njihovih turističnih potencialov, da bi zadostili povpraševanju in tudi
spremembami v povpraševanju. Turizem je zelo kompleksen proces v katerem, ne gre le za
velike količine denarja, ki jih prinaša turizem. Predvsem je pri tem pomembno varovanje
naravnega okolja, obnova in vzdrževanje kulturnih spomenikov ter ohranjanje izvirnih tradicij
in kulture. Turizem pomembno prispeva k razumevanju in povezovanju različnih kultur v
različnih okoljih (Theobald 2005, str 8).
Skozi zgodovino so ljudje potovali z namenom trgovanja, ustvarjanja gospodarskih
priložnosti, vojn, ekonomskih in drugih migracij, romanj ter iz drugih motivov. V rimski dobi
so bogati aristokrati in visoki vladni uradniki potovali za užitek, saj so se v obmorskih krajih
dobili v svojih počitniških vilah in se tako izognili poletni vročini Rima (Theobald 2005, str
9).
Turizem, kot ga poznamo danes, je fenomen dvajsetega stoletja. Zgodovina navaja, da se je
začel pojav množičnega turizma v času industrijske revolucije v Angliji z rastjo srednjega
razreda in relativno poceni prevozov. Oblikovanje komercialne letalske industrije po drugi
svetovni vojni in posledično razvoj letal od petdesetih let prejšnjega stoletja dalje, sta
nakazala možnosti za hitro rast in širitev področja mednarodnih potovanj. Ta rast je privedla
do razvoja večje nove dejavnosti: turizma (Theobald 2005, str 9).
Danes ima turizem velik pomen tako na ekonomskem kot socialnem področju. Najhitreje
rastoča gospodarska panoga večine razvitih držav v zadnjih nekaj letih je bila na področju
storitev. Eden od največjih segmentov v storitveni dejavnosti je potovanje in turizem
(Theobald 2005, str 10).
Da ima turizem pomembno vlogo v svetovnem gospodarstvu, nas spominja tudi 27.
september. Ta dan je leta 1980 skupščina Svetovne turistične organizacije razglasila za
Svetovni dan turizma. Glavni namen tega dne je ozaveščanje prebivalcev o izjemnem pomenu
turizma za svet. Želi se poudariti njegov vpliv na mednarodno skupnost in njene družbene,
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socialne, kulturne, politične, okoljske in ekonomske razmere po vsem svetu (Turistična zveza
Slovenije 2016).
2.6.2 Zgodovina turizma3
Prve oblike turizma zaznamo že v najzgodnejši civilizaciji. Delimo ga na (Cvikl, Alič 2009
str. 4):
 predhodne oblike:
o stari Grki;
o stari Rimljani;
o srednji vek;
o renesansa;
o razsvetljenstvo.
 sodobni turizem:
o turizem posameznikov;
o klasični turizem;
o množični – moderni turizem.
Predhodne oblike današnjega turizma
Turizem v zgodnejših civilizacijah je imel podobne značilnosti kot sodoben turizma. Motivi
potovanj so bili rekreacija, kultura in zdravje, veliko motivov je bilo verskega značaja, vendar
pa je bilo število turistov zelo skromno.
Stari Grki so množično potovali že v času pred našim štetjem. Cilji njihovih potovanja so bili
predvsem verske narave, vsaka štiri leta so potovali na ogled olimpijskih iger. Atenski
bogataši so potovali tudi zaradi zabave, družbe, počitka in seveda poslov ter sklepanja kupčij.
Stari Rimljani so imeli visoko razvit turizem, vendar je bil ta omejen na privilegiran sloj
prebivalstva. Imeli so že dobro razvite cestne povezave s kažipoti ter prenočišča po celotnem
imperiju. Najraje so obiskovali terme, kar kažejo tudi najdbe na ozemlju Slovenije (pri nas so
se v tem obdobju razvile Rimske Toplice).
V srednjem veku je obseg turizem nazadoval, ostala so le redka in nujna ter tudi tvegana
potovanja vojakov, trgovcev in poštnih slov. Do takšnega nazadovanja je predvsem privedla
politično-upravna razdrobljenost in številne zakonske določbe, ki so veljale na majhnih
upravnih območjih. Posledično je bilo nezanimanje omejeno gibanje zaradi upravnega
sistema, ki je preprečeval pogosto gibanje ljudi. Edina oblika turizma so bila romanja in
obiski plemičev sosednjih in bolj oddaljenih gradov. Ljudje so romali v zelo oddaljene kraje
kljub slabim pogojem potovanja, iz naših krajev so romali predvsem h Gospe Sveti na
Koroško.
Z renesanso se je tudi za turizem končal »temačni srednji vek«. Številni znanstveniki in
umetniki so začeli potovati v Italijo, ki je postala središče kulturnega sveta. Sredi 16. stoletja
se je začel razvijati turizem, ki je pustil dolgotrajne posledice. Za plemiski sloj so se razvila
potovanja, katerih namen je bil spoznavanje tujih dežel, ljudi in njihovih običajev. Ob
romanjih so bila ta potovanja zametek sodobnega turizma. Imenovali so jih »Grand Tour« in
so bila obvezen sestavni del izobrazbe angleških plemičev, ki so na teh potovanjih obiskovali
3

Povzeto po: Loborec, V., Gajić, M. (2010). Ekonomika turizma. Knjiga. Ljubljana. In Cvikl, H., Alič, A. (2009). Uvod v ekonomiko
turizma. Knjiga. Ljubljana.
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druge plemiške rodbine, spoznavali tamkajšnje ljudi, življenjske navade, kulturno dediščino,
tuj jezik in si pridobivali ustrezna poznanstva.
Sodobni turizem
Prve oblike turizma, kot ga poznamo danes, so se pojavile po letu 1816, po revolucijah in
nastanku dveh družbenih razredov ter ločitvi delovnega in življenjskega prostora. S to
delitvijo se je delovni čas posameznika razdelil na delovni in prosti čas, tako je zaradi
dohodka in prostega časa začelo potovati vse več ljudi. Potovanja so tako začela izgubljati
izobraževalno noto ter so bila vse bolj vezana na zabavo, razvedrilo in počitnice. Odločilno
vlogo v razvoju evropskega turizma so imele Alpe in obale Sredozemskega morja.
Razvoj sodobnega turizma delimo na dve glavni obdobji:
 aristokratski turizem;
o čas med obema vojnama;
 množični turizem:
o čas po drugi svetovni vojni (do razvoja množičnega turizma).
Sodobni turizem se je začel razvijati po nastanku močnega srednjega sloja, ki si je lahko
privoščil počitnice in uveljavitvi lastnega gospodarskega razvoja predvsem v zahodni Evropi:
vsaka družina si je lahko privoščila lasten avtomobil, z njim pa tudi vožnjo na počitnice, ter v
obdobju miru in varnosti za potovanja. Na začetek in razvoj so vplivali specifični dejavniki
(Loborec in Gajić 2011, str. 11):
 povečano število prebivalstva in rastoča stopnja urbanizacije;
 vse večja stopnja industrializacije in s tem vse večja potreba po rekreaciji;
 tehnični napredek, predvsem izboljšanje prometnih sredstev;
 večja produktivnost dela in večanje narodnega dohodka in osebnih prejemkov;
 razvoj turistične ponudbe: turistični kraji, sodobni hoteli in turistične agencije.
Aristokratski turizem
Turisti tega obdobja so prihajali predvsem z ekonomsko najrazvitejših območij – Anglije in
Francije. Tokovi so bili usmerjeni na alpska in obmorska območja (zahodne Alpe, Ženevsko
jezero, območje Azurne obale), v tem času je postala Švica prva pomembna turistična dežela.
Mejnik sodobnega turizma je leto 1816 s prihodom prvih angleških turistov na Ženevsko
jezero. V tem obdobju se je pri nas začel razvijati turizem na Bledu (Loborec in Gajić 2011,
str. 12).
To obdobje pogosto imenujejo tudi aristokratski turizem, saj se je v tem času izoblikoval
svetovljanski turistični sloj z visokimi dohodki in obilo prostega časa.
Za čas aristokratskega turizma so bile ustanovljene tudi prve organizacije, ki so pospeševale
turizem in olepšale kraje. Tako so leta 1856 v Montreuxu ustanovilo prvo turistično društvo
na svetu, leta 1857 prvo planinsko društvo British Alpine Club, v letih od 1841 do 1864 pa je
nastala največja turistična agencija Thomas Cook. Prvo turistično društvo na slovenskih tleh
je bilo ustanovljeno leta 1871 v Celju (Loborec in Gajić 2011, str. 12).
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Množični turizem
V času množičnega turizma so se pojavili novi dejavniki, ki so popolnoma spremenili
strukturo turistov. Prvi tak dejavnik je bil prosti čas, kasneje pa tudi plačan letni dopust za
zaposlene. V tem obdobju so se med turisti pojavili uslužbenci in delavci, ki so imeli v
primerjavi s prejšnjimi bogataši gosti, bistveno nižjo kupno moč, kar je vplivalo tudi na
kvaliteto in ceno storitev. Na ta način je propadla cela vrsta prestižnih hotelov, pojavili pa so
se novi, cenejši in manj luksuzni hoteli. Podobna težava je pestila tudi turistične agencije, ki
pa so lažje prilagodile svoje programe manjšim zahtevam in nižjim cenam.
Po letu 1890 so se poleg Angležev in Francozov na turističnem trgu pojavili tudi Nemci. Smer
turističnih tokov se je v večji meri obrnila v Švico in Italijo. Švica, ki je imela leta 1871 pet
milijonov prenočitev, jih je dosegla leta 1910 že 22 milijonov (Loborec in Gajić 2011, str.
12).
Čas med svetovnima vojnama
Po prvi svetovni vojni se je oblikovala skupina petih klasičnih turističnih držav: Švica,
Francija, Italija, Avstrija in Nemčija. Turistični promet je dosegel višek leta 1929, ko je te
države obiskalo 7,6 milijonov tujih turistov. Med tem obdobjem so se pokazale pomembne
strukturne spremembe (Loborec in Gajić 2011, str. 13):
 prevladala je nova vrsta turistov z mnogo nižjimi dohodki, obiski mondenih centrov in
dragih lokalov so nazadovali, turistično povpraševanje se je preusmerilo na nova
območja, v cenejše kraje in objekte;
 potovanja za oddih, zaradi zdravja in kulture, so postala potreba množice.
Čas po drugi svetovni vojni
Druga svetovna vojna je napredek turizma začasno ustavila, v nekaterih državah se je ta celo
popolnoma prekinil. Po končani vojni pa se je zopet hitro razširil. Razlogi so bili večinoma
isti, samo da so bili sedaj na mnogo višji ravni (Loborec in Gajić 2011, str. 13):
 realno višji narodni in osebni dohodek ter želja za hitro potrošnjo dohodka;
 daljši prosti čas ter plačan letni dopust;
 razvoj prometnih sredstev, najbolj pa visoka stopnja motorizacije in začetek
uveljavljanja letalskega prometa;
 z obnovo gospodarstva je bila obnovljena materialna osnova turistične ponudbe, poleg
tega pa so bili novi objekti moderni in sodobno opremljeni.
2.6.3 Definicie turizma
Prvo definicijo turizma sta podala Hunziker in Krapf: »Turizem je celota odnosov in pojavov,
ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja tujcev v enem kraju, kolikor to bivanje ne povzroči
stalne nastanitve in ni povezano s pridobitno dejavnostjo.« (Zorko 1999, str. 18).
Zaradi razvoja poslovnih potovanj in kongresnega turizma je leta 1971 mednarodno združenje
turističnih strokovnjakov AIEST (Association Internationale d'Experts Scientifiques du
Tourisme) definicijo nekoliko spremenilo. Pri prvotni definiciji so črtali del »in ni povezano s
pridobitno dejavnosti«. Od takrat dalje stroka priznava poslovna potovanja kot del turizma
(Loborec in Gajić 2011, str. 15).

19

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so se pojavile še številne druge definicije. Nekatere so
turizem opisovale kot sistem dejavnosti in vplivov, spet drugi kot industrijo, nekateri pa celo
kot trg in trgovanje (Zatler 2007, str. 9).
Santgallenska definicija navaja, da je: »turizem celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi
potovanja in bivanja oseb, za katere kraj zadrževanja ni niti glavno niti stalno bivališče niti
kraj zaposlitve.« (Planina in Mihalič 2002, str. 29).
Osnovna definicija, ki jo je sprejela Svetovna turistična organizacija (UNWTO), opredeljuje
turizem kot splet dejavnosti oseb, ki potujejo in začasno spremenijo kraj bivanja zaradi
preživljanja prostega časa (dopust, počitnice, potovanja), poslovnih ali drugih razlogov in ki
bivajo v kraju zunaj svojega običajnega okolja najmanj en dan, vendar ne več kot leto dni brez
presledka in med tem najmanj enkrat prenočijo. To definicijo so prevzele vse članice
Evropske unije in je navedena v zakonskih aktih, ki zadevajo statistiko turizma (Zatler 2007,
str. 9−10).
Vrste turizma
Vrste turizma opredeljujejo številni kriteriji. Najpogostejši so (Cvikl in Alič 2009, str. 22):
 izvor in stalno bivališče;
 vpliv na plačilno bilanco;
 smer gibanja;
 dolžina bivanja;
 letni čas in sezona;
 organizacija potovanja;
 starost;
 število udeležencev;
 motiv itd.
V literaturi zasledimo naslednje vrste turizma (prav tam, str. 22):
 emitivni (outgoing) turizem je nastal v povezavi z izrazom emisija (oddajanje,
pošiljanje), kar pomeni potovanje turistov iz kraja stalnega bivanja. Receptivni
(incoming) turizem pa je nastal v povezavi z izrazom recepcija, kar pomeni
sprejemanje gostov/potnikov. Izraza se uporabljata glede na to, katera vrsta turizma z
vidika posamezne regije ali države prevladuje. Tako govorimo o emitivnih in
receptivnih regijah/državah. Tipična emitivna država je Nemčija, saj število nemških
državljanov v tujini presega število turističnih nočitev v Nemčiji. Tipična receptivna
država pa je Španija, saj njeno prebivalstvo relativno malo potuje v tujino;
 domači in meddržavni turizem: domači (domestic) turizem je povezan s potovanji
domačih prebivalcev znotraj meja države. Meddržavni ali mednarodni turizem pa se
nanaša na potovanja, pri katerih pride do prestopa državne meje v katerokoli smer;
 aktivni in pasivni turizem se ločujeta po kriteriju vplivanja na plačilno bilanco in sta
povezana s tokovi deviznih sredstev. O aktivnem turizmu govorimo, kadar je priliv iz
naslova turizma večji od odliva. Pasivni turizem je v primeru, ko je odtok plačilnih
sredstev večji zaradi potovanj državljanov v tujino. Tipične aktivne države v Evropi
so: skandinavske države, Anglija in Nemčija. Pasivne države pa so: sredozemske
države, Španija, Grčija, Turčija;
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nagradni turizem = incentivni turizem: ta izraz stoji za potovanji, s katerimi podjetja
nagrajujejo uspešnost svojih zaposlenih, tako jih motivirajo za uspešno delo
(motivacijski turizem);
socialni turizem: je turizem dohodkovno šibkejših družbenih slojev v posebnih,
cenejših nastanitvenih objektih;
tranzitni turizem: za to vrsto turizma velja, da so potniki na poti v izbrano ciljno
destinacijo;
enodnevni turizem je izraz, ki se uporablja za krajša potovanja ter ne vključuje
prenočitve; ta izraz lahko zamenjamo tudi z izletniškim turizmom;
sezonski in izvensezonski turizem je povezan z letnimi časi in je pomemben tudi iz
ekonomskega vidika (za turizem v sezoni velja, da je zanj večje povpraševanje, višje
so cene ter večji zaslužek);
poslovni turizem se uporablja takrat, kadar je motiv potovanja poslovne narave in ga
financira podjetje;
pavšalni in individualni turizem se ločuje glede na organizacijo potovanj. O
pavšalnem turizmu govorimo takrat, ko je paket potovanja vnaprej proizveden za
neznanega kupca in za trg (razpis v medijih). Kadar si kupec sam organizira
potovanje, govorimo o individualnem turizmu;
alternativni turizem ima prvotni pomen v izvoru alternativnih načinov življenja in
gibanja. Danes se ta vrsta turizma pogosto uporablja kot sinonim za ekološki turizem.
Kot alternativni turisti so se poimenovali tudi mladi z nahrbtniki. Razvilo se je veliko
število konceptov in nazivov, ki se opredeljujejo kot okolju neškodljivi. Iz tega
koncepta izvira tudi mehki turizem, ki izraža promet gostov, ki omogoča medsebojno
razumevanje med domačini in turisti, ki ne škodujejo kulturnim značilnostim
obiskanih predelov in ravnajo s pokrajino čim bolj prizanesljivo. Sem lahko uvrstimo
tudi integrirani turizem, ki skuša minimalizirati negativne učinke turizma v kulturnem
in socialnem okolju;
trajnostni turizem se navezuje na trajnostni razvoj. Izboljšuje ekološke in ekonomske
razmere, omogoča enakost v razvoju in vzdržuje kakovost življenja v najširšem
pomenu.

2.6.3 Turizem na poti od množičnosti do trajnosti
V zadnjih desetletjih se kažejo vse večje težnje po trajnostno naravnanem oz. t. i. zelenem
turizmu. Ideja o trajnosti se je razvila kot odziv na množični turizem, katerega cilj je privabiti
čim večje število gostov, ne glede na posledice, ki jih s tem vnesemo v okolje. Dolgoročno ta
oblika turizma izčrpava naravne zmožnosti okolja ter ga degradira. Degradacija območij se
kaže v veliki stopnji urbanizacije, povečani porabi naravnih virov (pitna voda), poveča pa se
tudi količina odpadne vode ter odpadkov. Kot odziv na takšen odnos do okolja se je razvil nov
pristop do turizma, trajnostni razvoj. Gre za način razvoja turizma, ki sloni na zavedanju ter
predvidevanju ekonomskih, socialnih in okoljskih vplivov odločitev, ki jih sprejemamo (Reja
2015, str. 74).
Svetovna turistična organizacija opisuje trajnostni razvoj kot »turizem, ki v celoti upošteva
svoj sedanji in prihodnji gospodarski družbeni in okoljski vpliv in ki se ukvarja s potrebami
obiskovalcev, dejavnosti, okolja in gostiteljskih skupnosti« (unwto.org 2016).
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Trajnostni razvoj turizma bi moral (Alpska Konvencija 2013, str. 13):
 optimalno izkoriščati okoljske vire, ki predstavljajo ključni dejavnik za razvoj turizma
ob ohranjanju bistvenih procesov in podpiranju naporov za ohranjanje naravne
dediščine in biotske raznovrstnosti;
 spoštovati družbeno in kulturno pristnost gostiteljskih skupnosti, ohranjati njihovo
grajeno in živo kulturno dediščino ter tradicionalne vrednote in prispevati k
medkulturnemu razumevanju teh skupnosti;
 zagotavljati izvedljive, dolgoročne gospodarske aktivnosti, ki prinašajo enakomerno
porazdeljene koristi vsem deležnikom, vključno s stalno zaposlitvijo in priložnostmi
za ustvarjanje prihodka, družbenim storitvam za gostiteljsko skupnost ter prispevati k
zmanjšanju revščine.
Trajnostni razvoj turizma se srečuje s številnimi izzivi, kot so odziv na mobilnost ter njen
vpliv na podnebne spremembe, ohranjanje naravnih virov, zmanjšanje onesnaževanja ter
količine odpadkov itd. Izzivi pa vplivajo na vse udeležence in območja trajnostnega turizma
ter njihove dejavnosti (Alpska Konvencija 2013, str. 14).
Predpogoji za trajnostni razvoj turizma so (prav tam, str. 14):
 naravna območja, rastje, živalstvo, ki privlači raziskovalce in obiskovalce;
 ekosistem, ki je zmožen sprejeti določeno število turistov, ne da bi pri tem utrpel
preveliko škodo;
 lokalna skupnost, ki se zaveda potencialnih razvojnih možnosti, tveganj in sprememb,
ki so povezane s sprejemanjem turistov;
 primerna struktura vodstva, ki je odgovorna za učinkovito sprejemanje odločitev.
Trajnostni razvoj turizma v prvi vrsti vpliva na lokalno prebivalstvo. Etika trajnostnega
razvoja turizma poudarja sodelovanje domačinov pri reorganiziranju njihovih kulturnih in
naravnih znamenitostih, saj so domačini tisti, ki najbolj poznajo svoj kraj. Njihova znanja
lahko pomagajo pri razvoju domačega kraja ter pri vpeljavi trajnostnega turizma v njihovo
okolje. Med pomembnejšimi dejavniki razvoja trajnostnega turizma so tudi ekonomska,
družbena in kulturna struktura ter naravni pogoji (Očko 2008, str. 7).
Turizem ustvarja učinke in posledice. Tega ne moremo preprečiti, lahko pa zmanjšamo
negativne učinke z načrtovanjem ter tako poudarimo pozitivne učinke turizma. Tako pozitivni
kot negativni so na vseh teh področjih vidni.
Socialni vpliv
Med pozitivnimi vplivi, ki jih ima turizem za razvoj lokalne skupnosti, ima morda največjo
težo prav socialni vpliv. Ta ponuja možnost odpiranja novih delovnih mest, pospešuje
gospodarski razvoj, povečuje pritok denarja itd. Med negativne na tem segmentu pa
prištevamo pojav prostitucije, kriminala, uporabe prepovedanih drog in izgubo identitete.
Trajnostni razvoj turizem temelji na načelih ohranjanja naravnih virov in okolja ter na
kulturnih stališčih izmenjave vrednosti, tradicij, prepričanj, ki se pojavljajo med ljudmi iz
različnih okolij. S tega stališča se pozitivna socialna vloga turizma kaže v zmanjševanju razlik
med različnimi skupinami udeležencev potovanj in tudi med turisti in domačini, v večjem
medsebojnem spoštovanju in razumevanju različnosti (veroizpovedi, prehrambne navade itd.).
Pozitiva stran je tudi aktivno sodelovanje skupnosti pri načrtovanju in izvajanju turizma. To
pomaga skupnosti, da ohranja svojo kulturo, tradicijo ter znanje. (Očko 2008, str. 9).
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Ekonomski vpliv
Pozitiven ekonomski vpliv, ki ga ima turizem na razvoj lokalne skupnosti, je v večji meri
odvisen predvsem od potrošnje obiskovalcev (Zavrtanik 2005, str. 8).
Takšno sodelovanje družbe pomaga pri nadzoru razvoja turizma ter pri tem, da dobiček, ki
nastane iz turistične dejavnosti, ostane v domačem kraju. Pozitivni učinek se kaže tudi na
hitrejšem gospodarskem razvoju. Vsi ti učinki pa se med seboj močno prepletajo − večji
odstotek turizma privede do večje stopnje zaposljivosti v regiji, višjih prihodkov ter
posledično do večjega gospodarskega razvoja (Očko 2008, str. 9).
Vpliv na okolje
O dragocenosti našega planeta smo se začeli zavedati šele, ko nam je okolje pokazalo
(ponekod že nepopravljivo) škodo, ki smo mu jo zadali z nekontroliranim posegom vanj.
Počasi se je začela prebujati ekološka zavest. Danes poskušajo države s predpisi in zakoni
popraviti tisto, kar se še da ali vsaj omejiti vse negativne posledice, ki jih nosita s seboj
množični turizem in rekreacija (prav tam, str. 10).
Okolje razdelimo na naravno in fizično. V naravno okolje turizma štejemo vse, kar obstaja v
naravi (podnebje, vreme, pokrajina, voda, flora, favna itd.). K fizičnemu okolju pa štejemo
tudi izgrajeno okolje, ki vpliva na naravno okolje (izgradnja stavb – del arheoloških in
zgodovinskih znamenitosti) (prav tam, str. 10−11).
Med negativne vplive turizma štejemo (Očko 2008, str. 11):
 onesnaževanje vode (motorni čolni);
 onesnaževanje zraka (zaradi prevoznih sredstev);
 hrup (turistična infrastruktura, zabaviščni parki, hrup iz lokalov in diskotek, itd.);
 vizualno onesnaževanje pokrajine (neprimerne pozidave turističnih kompleksov),
smetenje (pikniki, trekingi itd.);
 ogrožanje avtohtonega rastlinstva in živalstva;
 ekološko katastrofo (spremembe podnebja, erozija in poplave, posegi v naravo –
gradnja smučišč).
2.6.4 Vrste turizma, ki so najbolj povezane s trajnostnim razvojem4
Trajnostni sonaravni razvoj turizma (Sustainable Tourism)
Podnebne spremembe prinašajo turizmu vedno nove izzive. V zavedanju okoljskega stanja ter
želji po ohranjanju narave turisti vse pogosteje iščejo zelene – odgovorne destinacije.
Trajnostna oblika turizma tako postaja nujna smer v razvoju. Trajnostni turizem zadovoljuje
gospodarske, družbene in kulturne potrebe, medtem ko se ohranja kulturna integriteta, nujni
okoljski procesi ter biološka pestrost.
UNWTO opredeljuje trajnostno naravnani turizem kot: »turizem, ki vključuje in uravnoveša
okoljske, družbeno-kulturne in gospodarske vidike turističnega razvoja. V zadnjem obdobju
se tem stebrom dodaja še kategorija podnebnih sprememb.«
4

Povzeto po: I Feel Slovenija – uradni slovenski turistični informacijski portal. Pridobljeno 25. 7. 2016 na portalu: www.slovenia.info.
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Slika 4: Štirje stebri trajnostnega razvoja turizma
DRUŽBENOKULTURNI

GOSPODARSKI
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Vir: Počuča, J. 2010.

»Trajnostni koncept turizma zadovoljuje potrebe turistov in destinacij gostiteljic ter varuje in
izboljšuje možnosti nadaljnjega razvoja. Zagotavlja torej upravljanje vseh virov na način, ki
na eni strani omogoča izpolnjevanje gospodarskih, družbenih in kulturnih potreb, na drugi pa
zagotavlja ohranjanje kulturne integritete, okoljskih procesov in biološke diverzitete.« (United
Nations Environmental programe, UNEP).
Principi in prakse trajnostnega razvoja turizma se lahko aplicirajo v vse oblike turizma in v
vse vrste destinacij, seveda so že po svoji osnovni definiciji primernejši za nove nišne
produkte, lahko pa pomagajo obvladovati in odgovorno upravljati tudi množične turistične
storitve. Načelo trajnosti se v trajnostnem turizmu ne obravnava samo enoplastno, v smislu
varovanja okolja in narave, pač pa večplastno, tako da omogoča odgovoren in dolgoročen
gospodarski razvoj, družbeno in kulturno identiteto destinacije in posledično blagostanje
prebivalcev. Trajnostna paradigma je torej okoljsko in družbeno odgovoren razvoj turizma, ki
zagotavlja dolgoročne gospodarske koristi destinacijam in nosilcem dejavnosti (LTO Sotočje
2010, str. 1).
Trajnostni razvoj turizma danes močno pridobiva na pomenu ter izpolnjuje naslednje kriterije
(UNWTO in UNEP 2005, str. 11):
 optimizirati uporabo okoljskih virov, ki predstavljajo ključne dejavnike v turističnem
razvoju, ohraniti ključne ekološke procese in pomagati ohraniti naravno dediščino in
biodiverziteto;
 spoštovati družbeno in kulturno avtentičnost lokalne destinacije, ohraniti njihovo
kulturno dediščino in tradicionalne vrednote ter prispevati k medkulturnemu
razumevanju in strpnosti;
 zagotavljati dolgoročno gospodarjenje in družbeno-ekonomske koristi, pravično
porazdeljene med vse deležnike, stabilno zaposljivost in priložnosti zaslužka ter
družbene koristi za lokalno skupnost ter prispevati k zmanjšanju revščine.
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Zeleni turizem (angl. green tourism)
V zadnjem času je vse več govora o prilagajanju in bližanju celotne ekonomije naravi. Vse
večji je poudarek na zelenih programih tako industrijskega sektorja kot tudi storitvenih
dejavnosti. Tako se je pojavila tudi težnja po »zelenem turizmu«. Beseda »zelen« se nanaša
na okoljske teme in zaobjema vse poglede trajnostnega razvoja.
Pri zelenem turizmu gre za okolju prijazna, trajnostna potovanja, kjer so v središču pozornost
flora, favna in kulturna dediščina in pri katerih so vplivi podnebja minimizirani. Pri takšnem
turizmu gre za podporo restavracijam, hotelom, domačim obrtnikom in prebivalcem s ciljem
pomagati njihovemu gospodarstvu in čim bolj zmanjšati negativne vplive na okolje in
družbeno skupnost, zato je tudi tudi to obvezni del programa.
Turizem v naravi (angl. nature based tourism)
To je turizem, ki je osnovan na naravnih privlačnostih vključno z ekoturizmom, pustolovskim
turizmom, pohodništvom, opazovanjem ptic, ribarjenjem, muharjenjem, jahanjem,
obiskovanjem naravnih parkov ipd.
Ekoturizem (angl. ecotourism = ecological tourism)
Tudi ta oblika turizma odgovorno varuje naravo in spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva.
Sem spadajo potovanja v naravna, občutljiva, pristna, umaknjena in po navadi varovana
območja. Potovanja so zasnovana tako, da čim manj negativno vplivajo na okolje. Gre za
omejen obseg potovanj, ki upošteva nosilno zmogljivost kraja in se močno razlikuje od
množičnega koncepta turizma. Ekoturizem pomaga ozaveščati in izobraževati popotnika, daje
konkretno finančno pomoč za ohranjanje naravnega okolja, neposredno pomaga h
gospodarskemu razvoju in povečanju politične moči lokalnih skupnosti. Spodbuja
razumevanje in neguje spoštovanje do različnih kultur in človekovih pravic.
Ekoturizem bi moral izpolnjevati naslednje kriterije:
 spoštovati in varovati lokalno kulturo, floro in favno, ki so glavne programske
privlačnosti;
 minimizirati negativnega vpliv turizma na okolje;
 obzirno vključevati turistično ponudbo v neokrnjeno naravno okolje, z minimalnimi
vplivi nanj;
 aktivno prispevati in ohranjati biološko raznovrstnosti skozi zaščito ekosistemov;
 promovirati trajnostno uporabo biodiverzitete s pomočjo zagotavljanja delovnih mest
za lokalno prebivalstvo.
Sedem glavnih značilnosti ekoturizma:
 minimiziranje učinkov na naravno in družbeno okolje;
 spodbuja in gradi okoljsko ozaveščenost;
 daje neposredne finančne koristi za ohranjanje okolja;
 podpira lokalno gospodarstvo – daje finančne koristi in izboljšuje gospodarsko in
politično pozicijo za lokalne skupnosti;
 spoštuje lokalno kulturo;
 podpira človekove pravice in demografske spremembe.
Ekoturizem privlači predvsem ekološko in družbeno izobražene/ozaveščene posameznike, ki
jih zanimata osebnostna rast iskanje novih znanj in načinov odgovornega življenja na planetu.
Ta koncept turizma poglablja razumevanje našega vpliva kot posameznika na celotno
življenje oz. na planet, hkrati pa tudi poglablja naše razumevanje okolja.
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Za mnoge države ekoturizem predstavlja osrednjo in najpomembnejšo gospodarsko dejavnost.
Med takšne države lahko štejemo Costa Rico, Madagaskar, Nepal in Ekvador.
Odgovorni turizem (angl. responsible tourism)
Spoštuje naravno in kulturno okolje ter na etičen način prispeva k razvoju lokalnega
gospodarstva. Glavne značilnosti so:
 minimizira negativne gospodarske, okoljske in družbene učinke;
 ustvarja gospodarske pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo, povečuje blagostanje
lokalnih skupnosti, izboljšuje delovne pogoje in dostopnost do gospodarskih
dejavnosti;
 lokalno prebivalstvo vključuje v vse tiste odločitve, ki vplivajo na njihovo življenje in
spremembe;
 prispeva k ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter raznolikosti kultur oz. sveta;
 turistom skozi tesnejši stik z lokalnimi prebivalci zagotavlja bolj prijetne izkušnje,
boljše razumevanje lokalne kulture, družbe in okoljskih vsebin;
 nudi dostop za gibalno ovirane ljudi;
 je odprt do kultur, spodbuja spoštovanje med turisti in gostitelji ter gradi lokalni ponos
in samozavest.
Geoturizem (angl. geotourism)
Pomeni koncept turizma, ki ohranja in še dodatno krepi geografski karakter območja –
njegovo kulturo, okolje, dediščino ter blaginjo ljudi, ki tam živijo. Nekateri ga imenujejo kar
»novi ekoturizem«.
Podobno kot ekoturizem tudi geoturizem promovira koncept turizma, ki odgovorno varuje
naravo in spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva. Vendar pa je geoturizem svoj koncept
razširil še naprej od narave in ekologije ter vključil celoten koncept prostora, kot so
zgodovina, tradicionalna in sodobna kultura, pokrajina, kulinarika, umetnost, lokalna flora in
favna ter blaginja ljudi, ki tam živijo. Pri tej vrsti turizma ne gre za potovanje s ciljem
spoznavanja geologije, geoloških pojavov in atrakcij.
Glavne značilnosti so:
 udejanjanje trajnostnih principov, pri tem se geoturizem osredotoča na prostor kot
celoto, njegovo avtohtonost, posebnosti in edinstven karakter; vsi posamezni elementi
prostora tvorijo skupaj izkušnjo za obiskovalca, ki je bogatejša in bolj polna kot zgolj
njene posamezne enote;
 vključuje lokalno skupnost – lokalna podjetja in civilne skupine sodelujejo, da
zagotovijo posebno, avtentično izkušnjo za obiskovalca;
 informira tako obiskovalce kot gostitelje – prebivalci na novo odkrijejo svoje okolje in
dediščino, saj se na ta način začnejo zavedati, da je njihova dediščina posebna,
dragocena in zanimiva tujcem;
 lokalna skupnost prinaša ekonomsko korist – potovalne agencije najemajo lokalne
storitve, produkte in koristijo celotno lokalno oskrbo; ko skupnost razume koristi,
prevzame skrb in odgovornost za varovanje okolja;
 podpira integriteto prostora – obiskovalci vse bolj iščejo, kar je avtohtonega in
poudarja lokalni karakter;
 pomeni edinstvena doživetja in potovanja – obiskovalci prinesejo domov nova znanja,
prijatelji in znanci pa želijo izkusiti enako, kar destinaciji prinaša nadaljnji razvoj.
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2.6.5 Cilji ter prednostne naloge trajnostno naravnanega turizma
V letu 2005 sta UNWTO in UNEP pripravila vodič za razvoj trajnostnega razvoj turizma.
Vodič zaokrožuje celosten vpogled na vsa področja, ki jih pokriva trajnostni turizem, skozi 12
jasno izpostavljenih ciljev (UNWTO in UNEP 2005, str. 25−48).
 Ekonomska izvedljivost (angl. econiomic viability): turizem graditi na realnih
ekonomskih osnovah, da bo sposoben preživetja in razvoja. Razumeti je potrebno
zahteve trga in pričakovanja obiskovalcev, zgraditi dober destinacijski koncept,
zagotoviti ugodne pogoje za razvoj dejavnosti in podjetništva.
 Lokalna blaginja (angl. local prosperity): povečati doprinos turizma h krepitvi
blaginje destinacije gostiteljice s povečevanjem medsebojnih poslovnih povezav,
graditi raznolike ponudbe, podaljševati dolžine bivanja, povečati potrošnjo
obiskovalcev in zmanjševati odliv prihodkov izven destinacije.
 Kakovost zaposlitve (angl. employment quality): skozi razvoj turistične dejavnosti
povečevati zaposlitvene priložnosti, spoštovati in uveljavljati delovno zakonodajo,
spodbujati podjetja, da zagotavljajo izobraževanje zaposlenih in jim ponujati ustrezne
karierne možnosti, zagotavljati socialno varnost tistih, ki zaradi občasnih podjetniških
težav ostajajo brez službe.
 Socialna pravičnost (angl. social equity): zagotoviti usmerjanje ekonomskih in
socialnih koristi turizma tudi v podporo socialnih programov, spodbujati ponudnike pa
tudi turiste, da sponzorirajo in podpirajo projekte »za skupno dobro«, razvijati
možnosti zaslužka tudi za ljudi s posebnimi potrebami …
 Izpolnitev pričakovanj obiskovalcev (angl. visitors fulfilment): obiskovalcem
zagotoviti izpolnitev pričakovanj z nadzorom kvalitete storitev in spremljanjem
njihovih izkušenj in zadovoljstva, zagotoviti koristne informacije, omogočati
dostopnost tudi gibalno omejenim obiskovalcem, zagotoviti možnosti obiska tudi
socialno ali ekonomsko depriviligiranim skupinam.
 Lokalni nadzor (angl. local control): vključevati in krepiti vloge lokalnih skupnosti
v načrtovanje, upravljanje in odločanje o razvoju turizma, spodbujati partnerstva in
učinkovite načine sprejemanja odločitev, spoštovati in upoštevati morebitne
posebnosti posameznih območij ali skupin prebivalcev (staroselcev) znotraj lokalnih
skupnosti.
 Blagostanje skupnosti (angl. community wellbeeing): ohranjati in izboljševati
kakovost življenja v lokalnih skupnostih z ustreznim razporejanjem obsega
obiskovalcev, časovne razporeditve in lokacijskih obremenitev, premišljeno načrtovati
in upravljati turistična podjetja in infrastrukture, promovirati skupno rabo ponudb in
storitev tako s strani prebivalcev kot obiskovalcev, spodbujati odgovoren odnos
obiskovalcev do pravil in načina življenja v lokalnih skupnostih.
 Kulturno bogastvo (angl. cultural richness): spoštovati in krepiti kulturno in
zgodovinsko dediščino, zagotoviti primerno upravljanje in zaščito spomenikov,
primerno vključevati in obravnavati dediščino na širšem (vplivnem) območju
posameznih znamenitosti, izobraževati in osveščati lokalne skupnosti o pomenu in
načinih predstavitve kulturnega izročila, tradicije in običajev.
 Krajinska usklajenost (angl. phisical integrity): zagotoviti primeren način
umeščanja turističnih projektov v lokalno okolje, zagotoviti primeren videz in
vključevanje turističnih zgradb in dejavnosti, preprečevati fizično in vizualno
slabšanje okolja; vzdrževati kulturno krajino v eno izmed dolgoročnih osnov turistične
dejavnosti.
 Biotska raznovrstnost (angl. biological diversity): sodelovati s Triglavskim
narodnim parkom in drugimi upravljavci zaščitenih območij, zavestno razvijati eko
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oblike turistične ponudbe v zavarovanih območjih, turizem naj pomaga lastnikom
udejanjati trajnostne oblike rabe prostora, čim bolj obvladovati in omejevati negativne
vplive turizma na naravno okolje, spodbujati ponudnike in obiskovalce, da prispevajo
k uveljavljanju zaščitnih ukrepov in projektov.
Učinkovitost virov (angl. resource efficiency): zagotoviti racionalno rabo naravnih
virov, upoštevati dejansko razpoložljive kapacitete naravnih in drugih virov pri
načrtovanju razvoja turizma, zmanjševati porabo vode v turistični dejavnosti,
zmanjševati porabo energije, še posebej tiste iz neobnovljivih virov, zagotavljati
racionalne in učinkovite rabe surovin in materialov, promovirati »zmanjšaj-ponovno
in uporabi-predelaj« mentaliteto.
Okoljska čistost (angl. environmental purity): zmanjšati onesnaženost zraka, vode
in zemlje ter količine odpadkov, ki jih ustvarjajo turistična podjetja in obiskovalci,
pospeševati in promovirati uporabo trajnostnih oblik transporta, zmanjševati uporabo
okolju nevarnih kemikalij, preprečevati praznjenje odplak v morja, jezera in reke,
zmanjševati in ločevati odpadke, premišljeno (trajnostno) načrtovati in razvijati nove
turistične kapacitete.

2.6.6 Smernice za trajnost evropskega turizma5
Skrb za trajnostni turizem je v Evropi že dobro uveljavljena. Tej temi različne evropske
institucije posvečajo precejšno pozornost. Mnogo vlad in lokalnih oblasti Evrope je pri
razvoju svojih turističnih strategij in ukrepov upoštevalo vprašanje trajnosti. Ta proces pa bo
še dodatno okrepila zahteva, da morajo biti vladne strategije podvržene strateški okoljski
presoji. Vseeno pa se zdi, da tovrstna ozaveščenost ni nujno pretvorjena v konkretne praktične
ukrepe.
V zadnjih nekaj letih je ozaveščenost med potrošniki o vplivu trajnostnega počitnikovanja
precej zrasla. Turisti si vse bolj želijo, da bi bile destinacije, ki jih obiskujejo, privlačne ter bi
imele čisto in dobro vzdrževano okolje. Raziskave so pokazale močno rast turizma, ki temelji
na naravi in kulturi.
Strategija EU za trajnostni razvoj ima tri ključne smotre: gospodarsko blaginjo, družbeno
pravičnost in kohezijo ter varstvo okolja. Za te smotre so predlagani naslednji cilji:
1. Gospodarska blaginja
 zagotoviti dolgoročno konkurenčnost, sposobnost preživetja in blaginjo
turističnih podjetij in destinacij;
 zagotoviti priložnosti za kakovostno zaposlitev, za pošteno plačilo in po
poštenih pogojih za vse zaposlene in se pri tem izogibati vsem oblikam
diskriminacije.
2. Družbena pravičnost in kohezija
 s turizmom povečati kakovost življenja v lokalnih skupnostih ter jih vključiti v
njegovo načrtovanje in upravljanje;
 ponuditi obiskovalcem takšne izkušnje, ki bodo varne, jih bodo zadovoljile in
izpopolnile in bodo na voljo vsem brez vsakršne diskriminacije na podlagi
spola, rase, vere, invalidnosti ali česa drugega.
5

Povzeto po: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2007). Ukrepi za trajnejši Evropski turizem. Poročilo skupine za trajnostni
turizem.
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3. Varstvo okolja in kulture
 v čim večji meri zmanjšati onesnaženost in poslabšanje globalnega in
lokalnega okolja ter rabo redkih virov, ki so pogojeni s turističnimi
dejavnostmi;
 ohranjati in krepiti kulturno bogastvo in biotsko raznovrstnost ter prispevati k
njunemu upoštevanju in ohranjanju.
Za konceptom trajnostnega razvoja se skriva več načel, ki še posebej pomembno vplivajo na
turizem in pristop, ki ga zavzema Evropa:
 celosten in integriran pristop
Pri načrtovanju in razvoju turizma je treba upoštevati vse različne vplive turizma.
Poleg tega bi moral biti turizem dobro uravnotežen in vključen v številne dejavnosti, ki
vplivajo na družbo in okolje.
 dolgoročno načrtovanje
Trajnostni razvoj pomeni skrb za potrebe današnje in prihodnjih generacij. Pogoj za
dolgoročno načrtovanje je zmožnost izvajanja ukrepov v daljšem časovnem obdobju.
 doseganje ustrezne hitrosti in ritma razvoja
Raven, hitrost in oblika razvoja bi morali odražati in upoštevati značaj, vire in
potrebe gostiteljskih skupnosti in destilacij.
 vključevanje vseh zainteresiranih strani
Trajnostni pristop zahteva široko in zavzeto sodelovanje vseh tistih, ki jih rezultat
zadeva pri odločanju in praktični izvedbi ukrepov.
 uporaba najboljšega razpoložljivega znanja
Politike in ukrepi bi morali temeljiti na najsodobnejšem in najboljšem razpoložljivem
znanju. Informacije o smereh razvoja v turizmu in o njegovem vplivu kot tudi znanju,
spretnostih in izkušnjah bi si bilo treba izmenjevati po vsej Evropi.
 zmanjševanje in obvladovanje tveganja – previdnostno načelo
Kadar so rezultati negotovi, bi bilo treba izvesti celovito evalvacijo ter sprejeti
preventivne ukrepe, da bi se izognili škodi za okolje ali družbo.
 odražanje vplivov in stroškov – uporabnik in onesnaževalec plača
Cene bi morale odražati resnične stroške porabe in proizvodnih dejavnosti za družbo.
To ne velja zgolj za onesnaženost, temveč tudi za zaračunavanje za uporabo
infrastrukture, s katero so povezani pomembni stroški upravljanja.
 določanje in spoštovanje omejitev, kjer je to primerno
Zavedati bi se bilo treba nosilne zmogljivosti posameznih krajev in širših območij ter
to podkrepiti s pripravljenostjo in zmožnostjo omejitve obsega turističnega razvoja in
volumna turističnih tokov, kjer in kadar bi to bilo primerno.
 izvajanje stalnega spremljanja
Bistvo trajnosti je v razumevanju vplivov in njihovem stalnem spremljanju, da bi bilo
mogoče vpeljati potrebne spremembe in izboljšave.
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2.6.7 Osem izzivov za trajnost evropskega turizma6
EU se v »akcijskem načrtu za bolj trajnostni evropski turizem« sooča z osmimi ključnimi
izzivi za trajnostni razvoj (SURF 2012, str. 5):
 zmanjševanje odvisnosti od sezonskega povpraševanja;
 obravnavanje vpliva turističnega transporta;
 izboljšanje kakovosti delovnih mest v turizmu;
 ohranjanje in krepitev skupnosti, blaginje in kakovosti življenja;
 zmanjševanje uporabe virov in proizvodnje odpadkov;
 ohranjanje in dajanje vrednosti naravni in kulturni dediščini;
 vsem ljudem omogočati počitnice;
 uporaba turizma kot orodje v svetovnem trajnostnem razvoju.

Prvi izziv: zmanjševanje odvisnosti od sezonskega povpraševanja
Koncentracija turističnih potovanj v določenem obdobju ima velik vpliv na turizem. Ta
dejavnik resno zmanjšuje zmožnost preživetja podjetja in njihovo sposobnost zaposlovanja
skozi vse leto. Prav tako pa v določenih obdobjih izvaja hud pritisk na skupnost in naravne
vire, medtem ko so v drugem obdobju kapacitete neizkoriščene.
Zaradi sezonskega dejavnika je zelo težko načrtovati ponudbo turističnih zmogljivosti in
njihovega upravljanja. Promocija ter s tem spodbujanje zanimanja za obstoječe zmogljivosti
in njihovo uporabo izven sezone bi privedla do povečanja rasti prihodkov ter manjšega
pritiska na okolje med viškom sezone.
Da bi zmanjšali sezonski vpliv, moramo uvesti določene ukrepe in jih prilagoditi želeni
destinaciji. Med ustreznimi ukrepi, kako povečati privlačnost potovanj izven sezone v
primerjavi z njenim vrhuncem, so:
 prilagoditev izbire ciljnega trga v smeri nesezonskih trgov (npr. poslovni turizem,
segmenti, ki niso družine in določeni nišni trgi), inovativen razvoj storitev, aranžmaji,
dogodki in promocija izven sezone;
 razpon cen in cenovne spodbude;
 skupno delovanje izvajalcev storitev in organizatorjev, da bi podaljšali odpiralni čas.
Sprejeti bi bilo treba tudi ukrepe, ki bi vplivali na vzorce povpraševanja pri izviru, vključno z:
 prerazporeditvijo in večjim razponom šolskih počitnic;
 spodbujanjem delodajalcev, da omogočijo prožnejše koriščenje dopusta.

6

Povzeto po: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. (2007). Poročilo Skupine za trajnostni turizem. Pridobljeno 25. 7. 2016 na
portalu:
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/JN/DT/UKREPI_za_TRAJNOSTNEJSI_EVROPSKI_TURIZEM_PREV
OD_KONCNO.pdf.
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Drugi izziv: obravnavanje vpliva turističnega transporta
Promet ima velik vpliv pri načrtovanju obsega turizma. Zaradi vse večjega onesnaženja okolja
z emisijami v prometu je to postalo osrednje in zelo vidno vprašanje pri načrtovanju turizma.
Strategija za trajnostni razvoj poziva k prekinitvi povezanosti med gospodarsko rastjo in
povpraševanjem po prometu, kar pa ima precejšnje posledice za turizem, ki je zelo odvisen od
prometa. Da bi zmanjšali vpliv turističnega prometa na okolje, bi morali načrtovalci turizma
sodelovati pri pospeševanju prehoda na uporabo okolju prijaznejših oblik prometa za namen
turizma (vlak, avtobus, vodeni prevozi, kolo, hoja), tako za prevoz do turističnih destinacij kot
gibanje znotraj njih. To bi lahko dosegli:
 z dejavno in ustvarjalno promocijo alternativnih možnosti prevoza (zaradi prijetne
izkušnje, ki jo nudijo, in obenem majhnega vpliva na okolje) in posredovanjem
visokokakovostnih informacij;
 z vlaganjem v primerno infrastrukturo in storitve (kolesarske poti, železniške storitve,
parkirišča za avtobus in avtomobile itd.) in z uporabo prihodka iz okoljskega davka;
 s stalnim izboljševanjem povezav med različnimi oblikami prevoznih storitev in
preprostostjo njihove uporabe za turiste ter
 s previdnim umeščanjem novega pristopa k turističnemu razvoju z vidika dostopnosti.
Rešitev zmanjšanja negativnega vpliva prometa na okolje je tudi v skrajšanju prevožene
razdalje, a hkrati ohranitvi število obiskovalcev. To bi lahko dosegli s prilagoditvijo ciljnega
trga in promocijo lokalnih in domačih destinacij, s spodbujanjem manj številčnih, toda daljših
počitnic ter s promoviranjem obiska znamenitosti in izvajanja drugih počitniških dejavnosti
znotraj destinacije namesto daljših izletov.
Tretji izziv: izboljšanje kakovosti delovnih mest v turizmu
Turistični sektor nudi veliko priložnosti za zaposlitve vseh starosti, znanj in spretnosti.
Dostikrat je ravno turizem tisti sektor, ki nudi mladim prvi stik z delovnim življenjem. V
turizmu se srečuje mnogo poklicev, ravno ta dejavnik pa povečuje vrednost delovnih mest ter
odpira nove priložnosti za zaposlovanje na področjih, povezanih z okoljem in dediščino.
Mnogokrat pa se v turizmu srečujemo z neugodnimi delovnimi pogoji, kot so dolgi in neredni
delovni čas, visoka stopnja dela s skrajšanim delovnim časom, sezonsko delo, podpovprečna
raven plač, socialna varnost itd. Ker so ljudje sestavni del izkušenj strank, morajo podjetja
poskrbeti, da je njihov kader nekaj posebnega (ima dovolj izkušenj, spretnosti, znanja itd.), saj
bodo le tako obdržala konkurenčno prednost.
Kakovost delovnih mest v turizmu bi bilo treba izboljšati v smislu:
 ravni plač in določb o socialni varnosti,
 trajanja in stalnosti delovnega časa,
 možnosti zaposlovanja za polni delovni čas čez vse leto in za daljše obdobje ter
 poklicnega napredovanja in poklicne možnosti.
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Četrti izziv: ohranjanje in krepitev skupnosti, blaginje in kakovosti življenja
Turizem je zmožen v veliki meri spremeniti značaj in blaginjo krajev, v katerih se pojavi.
Glavni izziv pri tem je, kako spremembo obvladati v korist skupnosti in njene blaginje. Ta
vidik pa vpliva na gospodarstvo (ohranjanje prihodka v kraju in večanje delovnih mest) in
okoljske cilje (ohranjanje naravne in kulturne dediščine v destinaciji in izogibanje poslabšanju
okolja).
Trenutno sta v ospredju zlasti dva tipa sprememb. Prvi se nanaša na turistične nepremičnine,
te lahko privedejo do širjenja urbanizacije ter posledično do manjšanja privlačnosti kraja in
krčenja zelenih površin. Naj poudarimo, da spremembe vrednosti nepremičnin lahko ogrozijo
kakovost življenja lokalnega prebivalstva. Poleg tega pa obseg in koncentracija sekundarnih
prebivališč velja za velik izziv za kakovost življenja, saj so ti zasedeni le nekaj tednov na leto,
vendar lahko zelo izkrivljajo ceno nepremičnin. Prav tako pa so v skupnost prinesle naložbe,
kar je povečalo blaginjo in spodbudilo obnovo starih stavb.
Drugi tip sprememb prinaša prestrukturiranje lokalnega gospodarstva, ki je rezultat upadanja
tradicionalnih dejavnosti, pri čemer naj bi turizem nadomestil izpad krajevnega prihodka in
delovnih mest.
Peti izziv: zmanjševanje uporabe virov in proizvodnje odpadkov
Turizem je pomemben in razsipen porabnik okoljskih virov. Da bi se spoprijeli s tem izzivom,
bodo morala turistična podjetja izboljšati ravnaje z okoljem na več področjih, med drugim:
 zmanjšati rabo energije (npr. klimatske naprave in gretje) in spodbujati rabo
obnovljivih virov ter izboljšanih tehnologij;
 pospeševati in omogočiti manjšo in ponovno uporabo ter recikliranje materialov;
 izboljšati kakovost vode, vključno z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda in
izogibanjem izpustov v morska in rečna okolja;
 izboljšati kakovost zraka, vključno s pogoji, ki se nanašajo na zgostitev prometa;
 zmanjševanje odpadkov in ravnanje z njimi.
Šesti izziv: ohranjanje in izpostavljanje naravni in kulturni dediščini
Turizem ima velik pomen pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Sem vključujemo:
 kakovost in raznolikost naravnih krajev,
 kulturne krajine,
 kraje zgodovinske in kulturne dediščine,
 biotsko raznovrstnost in
 bivalno kulturo in krajevne prednosti (umetnost, obrt, kuhinja, jezik) dogodke in
festivale.
Pri tem je največji izziv, kako to dediščino ohraniti. Zaradi množičnih turistov, zunanjih
dejavnikov in pomanjkanja virov lahko prihaja do zlorabe oz. propada naravne dediščine.
Turistična podjetja ter tudi lokalne oblasti bi se tako morale spoprijeti z ukrepi, ki bi to
preprečili (ustrezno zavarovanje kraja, krepitev znanja, podpiranje dejavnosti ohranjanja itd.).
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Sedmi izziv: vsem omogočiti počitnice
Socialna vključenost in pravičnost sta pomembni načeli trajnostnega razvoja. Vendar še
vedno velik odstotek evropskih državljanov ne odide na počitnice. Razloga za to sta pogosto
invalidnost ali ekonomska prikrajšanost. Dostop do turizma bi morali imeti vsi ljudje.
Ustrezni ukrepi za spodbujanje turizma brez izjem so:
 spodbujanje politike in ukrepov za podporo socialnega turizma na vseh ravneh;
 večanje ozaveščenosti podjetij o obsegu trga in gospodarskih prednostih in socialnih
koristih;
 zagotavljanje vsesplošnega spoštovanja pravic delavcev do dopusta;
 ureditev zasnove in prilagoditev turističnim zmogljivostim in krajem, da bodo
zadostovali potrebam telesne invalidnosti;
 izboljšanje informacij, ki so pomembne za invalide ali zapostavljene skupine;
 spodbujanje širokega cenovnega razpona turističnih zmogljivosti in izkušenj;
 vzpostavljanje posebnih shem, ki bodo lajšale in spodbujale počitnikovanje ljudi z
nizkimi prihodki, kot so sistemi počitniških kuponov.
Zanimivo je dejstvo, da socialni turizem pomaga dosegati cilje zniževanja sezonske narave
povpraševanja in podpira stabilno zaposlitev skozi vse leto, saj ljudje, ki jih je moč vključiti
na ta način, lažje potujejo izven glavne sezone (upokojenci).
Osmi izziv: turizem kot orodje svetovnega trajnostnega razvoja
Pomembna področja trajnostnega turizma vključujejo:
 pospeševanje pravičnosti pri razvoju turizma in potovanja, pri čemer imajo vse države
enako pravico do razvoja turizma, državljani vseh držav pa enako pravico do
potovanja;
 spodbujanje programov EU, ki bodo prepoznali in podpirali ustrezen razvoj turizma
kot orodje za trajnostni razvoj in omilitev revščine ter omogočali skupno delo na tem
področju v sodelovanju z mednarodnimi organi;
 spodbujanje evropskih organizatorjev potovanj in investitorjev v turistične storitve v
tujini naj ravnajo v skladu z načeli trajnosti in v korist okolja in lokalnih skupnosti, v
katerih delujejo;
 širjenje ozaveščenosti med evropskimi državljani o možnostih odgovornega potovanja
in vedenja;
 izmenjava znanj in dobrih praks na področju trajnostnega turizma z drugimi državami
in regijami sveta.
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2.6.8 Primer dobre prakse
Projekt Go 100 % renewable energy
“If not you, then who? If not now, then when?” – Martin Buber
Konvencionalni energetski sistem je privedel do več eksistencialnih kriz, kot so podnebne
spremembe, onesnaževanje zraka in vode, uničevanje oceanov, pomanjkanje vode in hrane,
pomanjkanje energije, kopičenje jedrskih odpadkov, širjenje jedrskega orožja, izčrpavanje
zalog goriva in geopolitične napetosti. Če ne bomo v bližnji prihodnosti spremenili
energetskega sistema s trajnostnim obnovljivim virom energije, ki temelji na ohranjanju,
učinkovitosti in ekološki trajnostni obliki, je velika možnost za propad našega planeta.
Po vsem svetu – v regijah, mestih, skupnostih, podjetjih in v osebnem življenju – so ljudje
dokazali, da 100 % obnovljiva energija ni fantazija nekega dne v megleni prihodnosti, ampak
današnja resničnost. Vsak od nas je del problema odvisnosti od konvencionalnih goriv in
njihovih škodljivih vplivov na sedanje in prihodnje generacije. Tako je lahko tudi vsak od nas
del te rešitve.
Go 100 % je globalna skupnost, ki si deli vizijo, da je potreba po dobavi električne energije,
ogrevanju in transportni energiji iz 100 % trajnostnih obnovljivih virov nujna in dosegljiva.
V letu 2011 je Zavod za obnovljive vire (Renewables 100 Policy Institute) ustvaril projekt Go
100 % Renewable Energy, katerega poslanstvo je širiti, poučevati ter pospeševati globalni
prehod na 100 % obnovljive vire energije. 100 % obnovljiva energija ni le mogoča, ampak je
pametnejša, učinkovitejša ter čistejša pri upravljanju energetskih sistemov. Cilj projekta je
virtualna pomoč, svetovanje in zbirališče podpornikov ter skupnosti, regij, držav in
organizacij, ki si želijo doseči cilj 100 % obnovljivih virov energije v vsaj enem sektorju
(energija, ogrevanje/hlajenje, prevoz) (Go 100 % renewable energy).
Do sedaj je v projekt Go 100 % vključenih 8 držav, 59 mest, 61 regij, 21
neprofitnih/izobraževalnih/javnih zavodov, ki so se zavezali k preusmeritvi na 100 % delež
obnovljivih virov v vsaj enem sektorju (npr. elektrika, prevoz, ogrevanje/hlajenje) (Go 100 %
renewable energy).
Cilj skupine je navdihniti sebe in druge, da bi dosegli 100 % cilje obnovljivih virov energije
na lokalni in globalni ravni (Go 100 % renewable energy):
 z izgradnjo mreže podpornikov 100 % obnovljive energije;
 z izgradnjo interaktivnega zemljevida projektov in ciljev obnovljivih virov po vsem
svetu;
 z objavljanjem pomembnih novic;
 z napovedovanjem dogodkov, povezanih z obnovljivimi viri energije;
 z zagotavljanjem izobraževalnih orodij, kot so knjižnice, študiji, knjige, filmi in video
posnetki;
 z ustvarjanjem virtualnih razprav, kjer lahko podporniki pomagajo pri razvoju
najboljših praks oblikovati partnerstva in graditi moč s številkami.
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Mesto Varese Ligure − Italija
Varese je majhno podeželsko mestece v severno italijanski regiji Liguria. Mesto proizvede
več električne energije z lokalnimi obnovljivimi viri, kot je uporabijo vsi prebivalci mesta. Tu
najdemo vse od vetra, sončne energije ter manjših hidro projektov. Prehod na obnovljive vire
energije je mestu prineslo več delovnih mest, skupaj z letnim davčnim prihodkom občine, ki
znaša dodatnih 350.000 evrov. Danes zaradi ogledov dosežkov obnovljivih virov energije,
mesto obišče tudi do šestkrat več turistov kot prej, mnogi prihajajo samo, da bi videli te
energetske rešitve. Ti dosežki vključujejo (Go 100 % renewable energy):
 štiri vetrne turbine, ki so na grebenu 1100 m nadmorske višine; povprečna letna hitrost
vetra je 7,2 m/s ter ustvarijo 8 milijonov kilovatnih ur električne energije na leto, ki se
dovaja v lokalno omrežje, ki ga upravlja ACAM;
 električno energijo iz vetrnih turbin, ki so zmanjšali emisije ogljikovega dioksida za
8000 ton, kar predstavlja 0,05 odstotka vseh letnih emisij ogljika v regiji;
 fotonapetostne (PV) plošče, ki so nameščene na mestno hišo in lokalno šolo; mestna
hiša ima 102 sončna panela, ti zajemajo 95 kvadratnih metrov in ustvarjajo 12.700
kWh na leto ter dobavljajo 98 odstotkov celotne porabe energije v stavbi; srednja šola
Varese ima 39 PV panelov, ki zajemajo 36 kvadratnih metrov in ustvarijo 4.600 kWh
letno ter dobavljajo 62 odstotkov porabljene energije;
 mestna bazena, ki se ogrevata s sončno energijo;
 108 ekoloških kmetij, katere oskrbujejo 98 odstotkov mesta s hrano, voda se čisti z
uporabo okolju prijazne tehnologije in količina odpadkov se je bistveno zmanjšala.
Regija Roemerland-Carnuntum - Avstrija
15. oktobra 2011 je 27 občin Carnuntuma podpisalo zavezo za ustanovitev regije z
obnovljivimi viri energije. V preteklost je bila regija Niederoesterreich zelo uspešna pri
razvoju obnovljivih virov energije. V zadnjih 10 letih se je razvilo več projektov obnovljivih
virov energije. Z uporabo tehnologij, kot sta vetrna energija in bioplin, so zadovoljili skoraj
50 % povpraševanja po električni energiji in z 10 % toplote obnovljivih virov. V prihodnosti
se bo regija osredotočala na ozaveščanje posameznikov in podjetij o obnovljivi energiji, na
izolacijo stavb za prihranek energije, porazdelitev namestitev sončne in vetrne elektrarne ter
bioplinskih elektrarn, kjer bo potrošnik proizvajalec električne energije, ter na razvoj
obnovljivih virov prihodnosti in električno mobilnost (Go 100 % renewable energy).
Šentrupert – 100 % Obnovljivi viri energije in toplote do 2020 – Slovenija
Šentrupert je majhna občina s približno 300 prebivalci, ki leži v jugovzhodni Sloveniji. Njena
vizija je dobava ogrevalne in električne energije iz lokalnih obnovljivih virov do leta 2020. V
letu 2009 je občinski svet odobril lokalni energetski koncept (Local Energy Concept), ki je
nastal s sodelovanjem Ministrstva za okolje. Namen je bil celovito oceniti priložnosti in
možne rešitve za oskrbo z električno energijo z namenom povečanja energetske učinkovitosti
za potrošnike po vsej skupnosti ter preučiti možnosti uporabe lokalnih obnovljivih virov
energije. Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in onesnaževanje sta dodatna cilja
predlaganih projektov. Občina je ustanovila svet za javno korist »Energijo Dob«. Energija
Dob je del soproizvodnje toplote in električne energijske enote lokalne lesne biomase, ki
zagotavlja električno energijo in distribuira toploto preko daljinskega omrežja. Drugi mejniki
vključujejo nadgrajeni, visoko učinkoviti ogrevalni sistem za osnovno šolo, ki je bil zgrajena
leta 2010, ta se segreva z biomaso iz lokalnega lesa. Poleg tega so lokalni zapor opremili s
kombiniranimi enotami toplotne in električne energije, ki prav tako uporablja biomaso, ki jo
oddajajo za električno energijo v lokalno javno korist. Občina je znana po svoji zavezanosti k
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energetski neodvisnosti in trajnosti. Na tekmovanju za najučinkovitejše mesto »One City« je
leta 2010 zasedla drugo mesto. Dve leti kasneje je za svoje dosežke na področju učinkovitosti
in obnovljivih virov energije osvojila prvo mesto. Za svoja prizadevanja si je Šentrupert
zaslužil etiketo »100 RES Community« (Go 100 % renewable energy).
Alpski biseri
Projekt Alpine Pearls je 29. januarja ustanovilo 17 članic »Alpskih biserov« in je rezultat
dveh evropskih projektov: Alps Mobility in Alps Mobility II. Pobudnik je bilo avstrijsko
ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje z vodami. Glavni namen projekta
je bil ustanovitev inovativne, trajnostne in klimatsko prijazne turistične ponudbe. Rezultate
teh evropskih projektov udejanja alpska, transnacionalna krovna organizacija Alpine Pearls.
Od leta 2007 do 2016 je Alpine Pearls sprejel nove člane, ki stavijo na okolju prijazen
turizem, varovanje podnebja in trajnostni dopust. Danes imamo v 6 državah 25 alpskih
biserov, kjer lahko dopust preživimo osveščeno in sproščeno. Od slovenskih mest sodeluje v
projektu Bled (Alpine-pearls 2016).
Slika 5: Alpski biseri

Vir: Alpin pearls.com.

Alps Mobility je bil krovni projekt za razvoj okolja prijazne mobilnosti, povezan z
elektronskim rezervacijskim in informacijskim sistemom v alpskih turističnih območjih.
Projekt je temeljil na konceptu sodelovanja s partnerskimi regijami (Avstrijo, Nemčijo in
Italijo), ki igrajo pomembno vlogo v alpskem turizmu. Cilj tega sodelovanja je bil ustvariti
okolju prijazne in prilagodljive prometne strategije potovanj v Alpah in gibanja turistov na
počitniški destinaciji. Glavni cilji projekta so bili (Alps Mobility 2016):
 ustvariti transnacionalno sodelovanje za spodbujanje okolju prijaznega potovanja med
vključenimi regijami;
 izvajanje ukrepov za vzpostavitev mehke mobilnosti;
 povezati regije in skupnosti v mrežo in postaviti zgled počitniškim destinacijam.
Projekt se je usmeril v razvoj in vzpostavitev okolju prijaznih mobilnosti med regionalnimi
prometnimi križišči v kombinaciji železniškega in avtobusnega prevoza, kolesarjenjem, taksi
prevozi ter drugimi oblikami javnega prevoza. Sočasno se je razvijal sistem za obveščanje o
voznih redih javnega prometa s turističnimi informacijami. Z namenom izvajanja ukrepov za
medregionalno mehko mobilnost so se med seboj povezale tri sosednje države, ki preko
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komuniciranja z javnostjo promovirajo potovanja brez avtomobila ter preživljanje počitnic
brez osebnega prevoza (prav tam).
V projektu so sodelovale: v Avstriji regija Pongau in zvezna dežela Salzburg, v Nemčiji so se
projektu pridružila območja Berchtesgadner in Oberallgäu ter italijansko območje Dolomitov
z avtonomno pokrajino Bolzano in Trento in regije Julijske krajine: Benečija, Lombardija,
Karnija in Furlanija. V projekt so se vključile turistične organizacije ter ponudniki javnega
prevoza. Stroški projekta so bili kriti s strani Evropske unije, oblasti posamezne regije
(države, pokrajine, občine) in zasebnega sektorja. Projekt se je končal leta 2001 (prav tam).
Na podlagi odličnega sodelovanja med avstrijskimi, nemškimi in italijanskimi partnerji je
krovnemu projektu Alps mobility sledil še projekt Alps mobility II. Že omenjenim državam
so se priključili še partnerji iz Francije in Švice. Glavni cilj projekta, ki je trajal med leti 2003
in 2006, je bil ustanoviti enotne inovativne ponudbe v ekoturizmu pod skupnim imenom
»Alpski biseri«, ki združuje turistično zanimive destinacije s trajnostno mobilnostjo (Alps
Mobility II 2016).
Pred pristopom v združenje »Alpski biser« so morali kraji, ki so se hoteli priključiti, uvesti
kakovostne ukrepe na področju mobilnosti in turizma. Biseri podpirajo mobilno prijazno
potovanje. Prijazna in mehka mobilnost je zanje poglavitnega pomena, saj pomeni trajnostno,
podnebju prijazno in s tem okolju prizanesljivo gibanje. Alpski biseri promovirajo prihod z
javnim prevozom (vlak, avtobus), določeni predeli pa so tudi popolnoma zaprti za promet. Na
voljo so inovativna, okolju prijazna e-vozila »Alpine Flyer«, dvokolesniki segway itd.
Največjo izbiro na področju e-mobilnosti ponuja Werfenweng v deželi Salzburg. Zabavna
»podnebnovarstvena flota« je sestavljena npr. iz dvokolesnika, pedeleka »Alpine Flyer«, ekoles, e-skuerjev, e-vela s streho, arrows, bigas itd. (Alpine-pearls 2016)
Hinterstoder − Avstrija
Kraj se je Alpskim biserom pridružil leta 2007. Poglavitni razlog za pridružitev ji bila želja po
zmanjšanju prometa v mestu, saj se je ta neznatno povečal. Uvedli so nova prometna določila
ter mrežo avtobusnih prevozov, občane pa pozvali, naj sledijo njihovim ukrepom ter te
uporabljajo. Občani so bili prvotno zelo skeptični glede novih ukrepov, a čas je pokazal
pozitivne rezultate. Marsikdo je že investiral v nakup električnega avtomobila, uporabljajo
električna kolesa ter ostalo ponudbo trajnostne mobilnosti. Po pristopu so začeli graditi tudi
centralno kurilnico, na katero se priklaplja vse več uporabnikov (tako zasebnikov kot hotelov)
(Vozelj 2014, str. 30).
Hinterstoder ima zelo dobro urejeno mrežo lokalnih in linijskih javnih prevozov po celotni
regiji. Za potrebe turistov je poskrbljeno s pohodniškim avtobusom oz. taksijem, dolinskim
oz. smučarskim avtobusom ter vožnjo s kočijo. Urejene so tudi kolesarske steze ter steze za
gorsko kolesarjenje. Nudijo pa tudi izposojo koles in e-koles. Poseben vrhunec je vožnja s
konjskimi sanmi (Alpine-pearls 2016).
Moos im Passeierta − Italija
Alpskim biserom se je občina pridružila leta 2010 v želji, da pridobijo več turistov in
izboljšajo svojo prepoznavnost v svetu. Že v letu 2007 se je vas Plan, ki je del občine Mooso,
zaprla za promet. Vožnja v kraj je dovoljena le domačinom in gostom tamkajšnjih prenočišč.
Kraj svojim gostom ponuja južnotirolsko kartico mobilnosti, ki gostom v intervalu 1/3/7 dni
omogoča brezplačno vožnjo z vsemi sredstvi javnega prevoza po vsej Južni Tirolski. Poleg
omenjene kartice si lahko obiskovalec kupi tudi muzejsko karto mobilnosti, ki mu omogoča 3
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ali 7-dnevno uporabo južnotirolske avtobusne in železniške linije ter prost vstop v kar 80
južnotirolskih muzejev. Kraj nudi tudi posebej prijazne mobilne usluge, sem sodijo: vožnja s
kočijo, gorsko kolesarjenje, zeleni ekspres ter obsežna ponudba vodenih naravoslovnih
pohodov. Pozimi vozi »vaški ekspreso« in dva citybusa, ki skrbijo za hiter ter udoben prevoz
med parkirišči, jedrom in žičnicami (Alpine-pearls 2016).
Bled – Slovenija
Bled se je združenju »Alpskih biserov« pridružil 1. 1. 2008. Osnovni pogoj za pristop je bil
možnost dostopa z vlakom, kar pa ima Bled urejeno preko postaje Jezero in Lesce Bled, od
koder imajo turisti v ostale kraje možnost prevoza z avtobusom. Hoteli pa svojim gostom
omogočajo tudi brezplačen prevoz od železniške postaje do hotela. Bled nudi tudi vožnjo z
električnim kolesom, vlakcem in kočijo. Z njimi se lahko zapeljete okoli jezera na grad ali v
okolico mesta. Na jezeru motorni čolni niso dovoljeni (Vozelj 2014, str. 35).
Blejski kamp je že pred vključitvijo postavljal standarde dobre prakse trajnostnega turizma s
ponudbo svojih glamping hišic. Njihova ponudba t. i. »gozdnih vil« omogoča turistu pristen
stik z naravo. Majhne lesene hiške so postavljene v odmaknjen del kampa in so obkrožene z
zelenjem. Narejene so iz ekološko obdelanega macesnovega lesa, krite pa so z macesnovimi
skodlami (Vozelj 2014, str. 36).
Med sezono ima Bled urejene linije avtobusnega prometa, ki vozi do vseh pomembnejših
blejskih znamenitosti. V sodelovanju z Alpetourom so vzpostavili linijo avtobusa po sistemu
vskoči/izkoči (angl. Hop on – hop off) med Bledom in Pokljuko ter Bledom in Radovljico. V
letu 2011 je dobil tudi priznanje na področju ločevanja odpadkov. Bled svojim obiskovalcem
ponuja Zeleno kartico gostov Gorenjske. Z njo lahko gostje koristijo posebne popuste za
ogled številnih turističnih znamenitosti, cenejše avtobusne prevoze, uporabo električnih koles
in za razne športne aktivnosti (Vozelj 2014, str. 36).
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3 TURIZEM V SLOVENIJI IN NA KOROŠKEM
3.1 Razvoj turizma v Sloveniji
Slovenija je dežela naravnih bogastev in privabi še tako zahtevnega turista. Kljub svoji
majhnosti je izjemno pokrajinsko pestra, obdana z gozdovi, gorami, jezeri, Sredozemljem,
bogato zgodovinsko ter kulturno dediščino.
V Sloveniji se je turizem razvijal podobno kot v Evropi, vendar je bil razvoj le tega počasnejši
in geografsko neenakomeren. Turizem v Sloveniji delimo na štiri obdobja (Gams 2012, str.
17):
 obdobje do 1. svetovne vojne;
 obdobje med obema svetovnima vojnama;
 obdobje od konca svetovne vojne do leta 1990;
 obdobje po letu 1991.
V obdobju do 1. svetovne vojne se je turizem na slovenskih tleh razvijal le v posameznih
krajih. To so bili predvsem kraji z mineralnimi in termalnimi izvori (Rogaška Slatina, Rimske
Toplice, Dobrna), kraji z blagodejno gorsko klimo (Bled, Bohinj) ter kraji na obali (Portorož).
Začel pa se je razvijati tudi jamski turizem na Krasu (Vilenica, Škocjanske jame, Postojnska
jama) (prav tam, str. 17).
Med obema svetovnima vojnama se je turizem na slovenskem upočasnil. V tem obdobju je
Slovenija dobila prvo smučišče – Bohinj. Kot smučarska turistična centra pa sta se uveljavila
tudi Kranjska Gora in Pohorje (prav tam, str. 17).
Druga svetovna vojna je razvoj turizma zaustavila. V tem obdobju je prevladoval predvsem
sindikalni turizem, ki je nudil cenovno ugodne prevoze in nastanitve. Leta 1951 je bila
ustanovljena Turistična agencija Putnik Slovenija, leto kasneje pa začne delovati Turistična
zveza Slovenije. Ponovno zanimanje turistov za jugoslovanski trg se je pokazalo po letu 1960.
Povečano zanimanje turistov je privedlo do obsežnih investicij v izgradnjo turističnih
zmogljivosti (prav tam, str. 18).
Leta 1991 je vojna zopet zaustavila rast in razvoj turizma na Slovenskem. Po osamosvojitvi se
je Slovenija srečala s strmim upadom turističnega prometa. Razlog za to lahko vidimo v
povezovanju slovenskega tržišča z vojno ter s povezovanjem Slovenije z Jugoslavijo.
Slovenija je bila do tedaj na tujih trgih poznana kot jugoslovanska destinacija. Zaradi številnih
vojn, ki so se zvrstile na tem območju, pa je postalo vse, kar je bilo »jugoslovanskega«, na
slabem glasu (Urad RS za komuniciranje 2010).
Po osamosvojitvi pa se je začel »boj za tuje turiste«. Po letu 1991 se je obseg turizma v
Sloveniji povečeval zelo počasi. Z željo po večji prepoznavnosti Slovenije kot turistične
destinacije predvsem v tujini, je bil leta 1995 ustanovljen Center za promocijo Slovenije (v
nadaljevanju CPTS). Z usmeritvijo promocije na tuji trg je CPTS prvič tržil Slovenski turizem
kot ponudbo. Kasneje se je CPTS preimenoval v Slovensko turistično organizacijo.
Slovenski turizem je v zadnjih 15 letih rasel z nadpovprečno rastjo, najhitrejši vzpon
povpraševanja pa zaznavamo po letu 2000 (Urad RS za komuniciranje 2010), kar pomeni, da
je bila promocija CPTS uspešna. K povečanju obsega turizma pa seveda ni pripomogla samo
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promocija, temveč so k boljši prepoznavnosti Slovenije v svetu prispevale tudi obnovljena
turistična infrastruktura in izraziti in zanimivi produkti. S spodbujanjem trajnostnega razvoja
turizma pa je Slovenija ubrala novo pot turizma, ki je prijazna do ljudi in narave.
3.1.1 Tržne znamke slovenskega turizma
Po osamosvojitvi se je pokazala želja po graditvi prepoznavnosti samostojne Slovenije v
svetu. Do danes se je slovenski turizem promoviral pod okriljem številnih znamk. Slogan
»Slovenija, moja dežela« je bil prvi in je postavil temelje graditve enotne nacionalne znamke.
Pomanjkljivost tega sporočila, ki je imelo ob osamosvajanju izjemen čustven naboj, je bila
usmerjenost navznoter, kar je pomenilo, da je bila veliko manj prepoznavna zunaj kot znotraj
meja (Prešern 2016).
Leta 1995 je na Bledu potekal prvi turistični forum. Ob tej priložnosti je bil za znak turizma
izbran šopek pisanih rožic, spremljal pa ga je slogan Zeleni košček Evrope (angl. »The Green
place of Europe«). »Ključne prednosti slovenske turistične ponudbe so temeljile na lastnostih
majhne, zelene, kultivirane in raznolike dežele, ki ima dobro turistično infrastrukturo, je
gostoljubna, prijazna in dinamična« (Prešern 2016).
Decembra 2002 je turistična stroka ugotovila, da Slovenija še nima dovolj učinkovite tržne
znamke. Leto kasneje je STO razpisala natečaj za ustvarjalno zasnovo tržnega komuniciranja
za povečanje prepoznavnosti Slovenije. Rezultat je bila akcija »Slovenija poživlja« (angl.
Slovenia invigorates)e bil prvi obsežnejši promocijski natečaj. S tem sloganom se je Slovenija
v tujini hotela pokazati kot država, ki preseneča, poživlja in bogati EU. Poleg dviga
turističnega prometa so želeli s to akcijo dvigniti stopnjo zanimanja za Slovenijo ter njene
tržne znamke na področju turizma, kulture, gospodarstva in politike. Leta 2006 pa se je slogan
umaknil znamki in sloganu »I feel Slovenia«, ki je v uporabi še danes (Prešern 2016).
Slika 6: Logotipi slovenske promocije turizma

Vir: www.ukom.gov.si.
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3.2 Trajnostni razvoj in Slovenija
Trajnostni razvoj kot koncept se je v Sloveniji pojavil že v 70. letih. Slovenija je kot država
zelo kmalu sledila prvim pobudam za trajnostni razvoj v svetu. Z Zeleno knjigo o okolju se je
pripravila na prvo konferenco Združenih narodov o okolju leta 1972 v Stockholmu. Na
praktično izvajanje in učinkovitost varovanja okolja je odločilno vplivala ustanovitev sklada
za okolje, ki ga je polnil tako imenovan ekološki dinar. Ta denar naj bi se porabljal v skladu s
posebnim programom, ki je še danes aktualen: sanacija termoenergetskih objektov,
izboljšanje kakovosti vodotokov, ravnanje z odpadki ter varstvo tal pred onesnaževanjem
(Berglez 2007, str. 34−35).
V letu 1990 je bil ustanovljen Svet za trajnostni razvoj. Ta naj bi sprejel smernice in
priporočila za trajnostni razvoj v Sloveniji, ocenil obstoječe dokumente, povezane s trajnostjo
ter podal predloge in sodeloval v razpravah v zvezi s pripravo Nacionalnega programa varstva
okolja ter drugimi sektorskimi strategijami, ki naj bi temeljile na trajnostnem razvoju. Svet je
bil takrat umeščen pod Ministrstvo za okolje in prostor (Deželan in drugi 2014, str. 43−44).
Kasneje so ga prestavili pod Službo vlade za podnebne spremembe. Danes so resorni sveti za
trajnostni razvoj in varstvo okolja ustanovljeni po posameznih ministrstvih (Ministrstvo za
okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (Berglez 2016, str.
27).
Leta 1995 je bila v Sloveniji sprejeta prva državna razvojna strategija z naslovom
Približevanje Evropi – rast, konkurenčnost in integriranje. »Sonaravni razvoj« je bil v prvi
nacionalni strategiji razumljen izključno v ekološkem smislu in ne tudi v smislu neločljivosti
gospodarske, socialne/družbene in okoljske dimenzije. V nevladno sfero je pojem trajnostni
razvoj vstopil leta 1995. Tega leta je 19 slovenskih nevladnih organizacij (v nadaljevanju
NVO) pripravilo predlog okvirne strategije za trajnostni razvoj Slovenije, ki je izšel pod
naslovom Agenda 21 za Slovenijo – prispevek nevladnih organizacij. V tem dokumentu je
trajnostni razvoj konceptualiziran z vrsto načel, ki jih lahko uvrstimo v konceptualizacijo
»močnega« ali celo »idealnega« trajnostnega razvoja (Berglez 2016, str. 27−28).
Devarič (2004, str. 11) je po več kot desetletju obstoja samostojne Slovenije zapisal: »Odnos
do okolja, v katerem živimo in delamo v Sloveniji, je še vedno pogojen z ekonomsko
prevlado, ker je večina gospodarske rasti tehnološko pogojena z veliko porabo naravnih virov,
nizko stopnjo gospodarjenja s sekundarnimi surovinami in reciklažami ter visokim deležem
"umazanih industrij". Raven financiranja varstva okolja je sorazmerno nizka.«
Glede na trenutno stanje se lahko vprašamo, kje je potem danes trajnost v Sloveniji, ki je bila
zelena nit Strategije razvoja Slovenije 2006 in trajnost, ki je bila že prej opredeljena in
načrtovana v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije iz julija 2001? Izjema je morda le
področje turizma, ki aktivno vključuje okoljsko, gospodarsko in socialno komponento v svoje
strateške dokumente in izvedbene projekte ter Slovenijo predstavlja kot deželo zelenega
turizma v vseh pogledih (Berglez 2016, str. 29).
Napoved spremembe prinaša najnovejša publikacija »Povezani za rast«, v kateri je zapisano:
»Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom za leti 2015 in 2016
je dokument, s katerim Vlada Republike Slovenije začenja strukturiran in sistematičen proces
povezovanja znanj ter uresničevanje dogovora, da je zeleno gospodarstvo naša dolgoročna
strateška usmeritev. Ta usmeritev namreč sledi strateškim dokumentom mednarodnih in

41

evropskih organizacij, usmeritvam Evropske unije ter hkrati odgovarja na globalne in
nacionalne izzive (Ministrstvo za okolje in prostor 2015, str. 5).
Koncept trajnostnega razvoja v Koroški regiji
Glede na geografsko lego in razvojno stanje je Koroška regija opredeljena kot podeželska oz.
hribovito obrobna regija. Njeni naravni viri za trajnosti razvoj so bogati: gozd, rodovitna prst,
obnovljivi viri energije, vodni viri ter lepota in pestrost naravne in kulturne krajine. Skupaj z
znanjem, kreativnostjo in inovativnostjo ljudi ponujajo osnovo za razvoj decentraliziranega,
nizkoogljičnega gospodarstva. Trajnostni razvoj slovenskega podeželja ni pomemben samo za
revitalizacijo podeželja, ampak z regionalno uravnoteženim razvojnim zagonom prinaša višjo
kakovost življenja ter konkurenčnost gospodarstva na državni ravni ter ohranja strateško
pomembno poseljenost državnega ozemlja. Poleg podnebnih sprememb in drugih pritiskov na
okolje naslavlja tudi pereči problem brezposelnosti (Berglez 2016, str. 35−38).
Prvi Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007–2013 (v nadaljevanju
RRP) je trajnostni koncept vsebinsko opredeljeval le v okviru okoljske komponente, v smislu
šibke sonaravnosti, in sicer konkretno le v načelni povezavi z zdravim okoljem za prebivalce,
varovanjem okolja, trajnostnim ravnanjem z odpadki, trajnostno rabo gozdov ter
tehnologijami za trajnostno gospodarstvo. Kot cilj in prioriteta je bil močno izpostavljen
turizem, ki pa v vsebini ni celostno obravnavan v smislu koncepta trajnostnega razvoja, saj je
bolj kot vse drugo izpostavljena gospodarska komponenta. Trajnostnega razvoja kot
celostnega koncepta v dokumentu tako nikjer ni bilo moč zaznati (prav tam, str. 38−39).
Leta 2012 se je v okviru Sveta Koroške regije začel pripravljati nov Regionalni razvojni
program za Koroško razvojno regijo 2014–2020, ki je postavil trajnost kot pomemben
koncept. Vizija je opredeljena kot: »"Doline s tradicijo – regija s prihodnostjo": Koroška 2020
je gospodarsko uspešna, socialno in prostorsko povezana skupnost. Spodbuja ustvarjalnost,
podjetnost, odprtost in vključenost za vse. Ljudem omogoča kakovostno življenje in delo v
zdravem in čistem okolju. Regija trajnostno upravlja z naravnimi viri.« (RRA Koroška 2016,
str. 10)
Razvojna specializacija regije se osredotoča na podobne atribute kot v preteklosti: »Glede na
velikost regije, geografsko raznolikost, njene naravne potenciale in prepoznano vodilno
predelovalno gospodarsko panogo vidi regija priložnost v nadaljnjem razvoju kovinskopredelovalne industrije in industrije vgradnih delov za avtomobilsko industrijo, v razvoju
lesno-predelovalne dejavnosti, v turizmu in prehranski samooskrbnosti. Razvoj teh področij
bo podprt z lastnim znanjem, raziskavami in razvojem, predvsem v smeri primerjalnih
prednosti za nadaljnjo gospodarsko rast in trajnostni razvoj.« (RRA Koroška 2016, str. 10).
Strateški razvojni cilji v novi strategiji so naslednji (RRA Koroška 2016, str. 12−23):
 konkurenčnost in znanje − povečanje konkurenčnosti Koroške regije: razvoj dejavnosti
in kakovostnih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, temelječo na znanju,
podjetnosti, inovativnosti in naravnih danostih.
 Kakovost življenja in dostopnost regije − povečanje kakovosti življenja in socialna
vključenost za vse: spodbujanje kakovosti in dostopnosti storitev na področju
izobraževanja, zdravja in socialne varnosti za vse skupine prebivalstva ter povečanje
zaposljivosti ranljivih skupin.
 Zagotavljanje boljše dostopnosti in povezanosti v regiji in navzven ter izboljšanje
kakovosti bivalnega okolja − izboljšanje prometne povezanosti, širitev mreže javnih
komunalnih storitev ter ukrepov na varovanih in degradiranih območjih.
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3.2.1 Slovenia green
Kot smo lahko opazili, se Slovenija že od začetka svoje turistične promocije oglašuje kot
zelena destinacija Evrope. To ji daje še posebno prednost v razvojnih paradigmah sodobnega
časa, ki temelji na trajnostnem razvoju turizma oz. na zelenem turizmu.
Leta 2009 je STO oblikovala strateške usmeritve za področje zelenega turizma. Leta 2014 pa
je javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju s ponudniki in strokovnjaki s področja
trajnostnega razvoja turizma pripravila »Zeleno shemo slovenskega turizma«. To je sistem, ki
pod krovno znamko Slovenia green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj, omogoča
primerjavo z ostalimi zelenimi destinacijami po svetu, hkrati pa doda nacionalni karakter, ki
omogoča lažje pozicioniranje zelene Slovenije v svetu (www.slovenia.info).
Sloveniji je politika trajnostnega razvoja turizma pisana na kožu, saj se ponaša s čudovito,
neokrnjeno naravo. Prav naravne danosti pa so prvi pogoj za razvoj zelenega turizma.
Parametri, ki odlikujejo Slovenijo kot zeleno deželo, so:
 Slovenija je s približno 65 % gozdnih površin tretja najbolj gozdnata država v Evropi;
 36 % slovenske površine je vključeno v omrežje Natura 2000;
 petina slovenske obale je zaščitno območje;
 po količini rečne vode na prebivalca je Slovenija med najbogatejšimi evropskimi
državami;
 v Sloveniji je skupno okoli 28.000 km vodotokov, okoli 1.300 jezer in okoli 46,6 km
morske obale;
 več kot 22.000 živalskih in rastlinskih vrst Slovenijo uvršča med biotsko najbogatejše
v Evropi (www.slovenia.info).
Kot lahko vidimo, ima Slovenija velik potencial, da se razvije kot močna »zelena« turistična
destinacija.
Da so bili v pravo smer narejeni že tudi prvi koraki, pa nam kažejo številni certifikati, ki so jih
dobili različni ponudniki za uspešnost pri uvedbi trajnostnega turističnega poslovanja.
Znake za okolje imajo (www.slovenia.info):
 Znak EU marjetica (uradni znak Evropske unije za okolju prijazne turistične
nastanitvene obrate) imajo: Terme Snovik, Hotel Wellness Park Laško, Turistična
kmetija Urška, Kamp Koren, Hotel Savica Bled, Hotel Jožef Idrija in Hotel Astoria
Bled.

Vir: www.slovenia.info



Bohinj Park EKO Hotel je prvi hotel v Sloveniji, ki je pridobil certifikat Green
Globe.

Vir: www.slovenia.info

43



Posestvo Trnulja je vključeno v verigo Die Bio Hotels.

Vir: www.slovenia.info



Slovenska mreža EDEN – so destinacije, ki so dokazale, da sledijo načelom
družbene, ekonomske in okoljske trajnosti. Zmagovalke so: dolina Soče, Solčavsko,
reka Kolpa, Idrija, Laško in destinacija Brda. Finalistke izborov EDEN so destinacije
podzemlje Pece, Slovenske Konjice, Kranj, Idrija, Tolmin-Kobarid, Kozjanski park,
Bohinj, Velenje in destinacija Med POH2ORJEM in BOH2ORJEM, Radovljica,
Zeleni Kras, Dobrote Dolenjske.
Slika 7: Evropske destinacije odličnosti

Vir: www.slovenia.info.



Zeleni zgled slovenskega turizma: s ciljem, da poišče že uresničene in delujoče
primere dobre prakse zelenega turizma, je STO razpisala natečaj Zeleni zgledi
slovenskega turizma. Nagrado so prijeli: Adrenalinček – EKO kamp Korita, Bohinj
Park EKO hotel ter Terme Snovik.
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3.2.2 Zelena shema slovenskega turizma (ZSST)
ZSST je program, ki združuje prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji ter jo
promovira skozi znamko »Slovenia green«. Ključni cilj je uveljavljanje trajnostnih modelov v
slovenskem turizmu s strani ponudnikov kot tudi destinacij. Vsi cilji stremijo k trajnostnemu
razvoju ter skrbijo za ekonomsko, družbeno-kulturno ter naravno okolje (www.slovenia.info).
ZSST temelji na petih značilnostih (prav tam):
 celosten pristop in razvojna naravnanost;
 nacionalni značaj;
 mednarodna primerljivosti;
 temelji na globalnih kriterijih;
 orodje za pozicioniranje in promocijo.
Slovenia green je certifikat, ki ga dobi destinacija oz. ponudnik, ki izpolnjuje merila
opredeljena v ZSST. Ločimo »Slovenia green accommodation«, zelene nastanitve, in
»Slovenia green destination«, zelene destinacije (www.slovenia.info).
SLOVENIA GREEN ACCOMMODATION je znak, ki ga lahko pridobijo ponudniki, ki že
imajo katerega od obstoječih okoljskih znakov, navedenih po zeleni shemi slovenskega
turizma (EU marjetica, Travelife, TourCert, Green Globe, Bio hotels, Green Key). Trenutno
imajo ta status: Hotel Thermana Park Laško, Kamp Koren Kobarid, Terme Snovik, Turistična
kmetija Urška, Ortenia − Apartmaji v naravi, Posestvo Trnulja, Hotel Park Ljubljana, Hostel
Celica, Sobe z zgodbo Pr' Gavedarju, Hotel Jožef Idrija in Hotel Astoria Bled
(www.slovenia.info).
SLOVENIA GREEN DESTINATION pridobijo destinacije, ki uspešno opravijo
ocenjevanje po globalnih kriterijih GDS (Green Destinations Standard). Glede na doseženo
število točk prejmejo znak SG Destination bronze, silver ali gold: bronasto, srebrno ali zlato
plaketo. Destinacije, ki so prijele SG, so (www.slovenia.info):
 Slovenia green destination gold: Ljubljana.
 Slovenia green destination silver: Kamnik, Idrija, Rogla – Zreče, Radlje ob Dravi,
Cerkno, Nova Gorica, Maribor.
 Slovenia green destination bronze: Laško, Žalec, Celje, Velenje.
Slika 8: Logotipi Slovenia green
Slovenia green accommodation
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Slovenia green destination gold

Slovenia green destination silver

Slovenia green destination bronze

Vir: www.slovenia.info

3.3 Turizem na Koroškem
Koroška legija leži v severnem delu Slovenije. Kljub majhnosti jo sestavlja kar 12 občin: Črna
na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Dravograd, Muta, Vuzenica,
Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Slovenj Gradec.
Slika 9: Umeščenost Koroške na zemljevid Slovenije

Vir: RRA Koroška.
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Koroška je stičišče treh dolin: Mežiške, Mislinjske in Dravske, le malokrat pa je omenjeno, da
je prav na Koroškem tudi stičišče treh pogorij: Pohorja, Karavank in Savinjskih Alp. Središče
regije sestavljajo somestja Slovenj Gradec, Dravograd ter Ravne na Koroškem. Koroška
spada med manjše regije Slovenije, njeno največje bogastvo pa sta neokrnjena narava ter
pestra zgodovinska in kulturna dediščina. Koroška je »zelena« ter razgibana pokrajina,
obdana z neokrnjeno naravo, številnimi gozdovi, jezeri, potoki, gorami in podzemnimi
jamami. Turistična ponudba je, podobna njeni naravni pestrosti, razgibana.
Kot turistična destinacija ponuja številne možnosti pohodništva, kolesarstva, ogleda kulturne
in naravne dediščine, ki je na vsakem koraku prepletena z zgodovino krajev ter mističnostjo.
Na svoj račun pridejo tudi zahtevni kulinarični ljubitelji. Na številnih turističnih kmetijah
postrežejo pristne koroške jedi, katerih recepti se že desetletja prenašajo iz roda v rod
(»koruzni in ajdovi žganci, močnik, repičeva župa, mežerli, grumpi, šarkelj, rženi kruh,
kruhov hren«).
Začetki koroškega turizma segajo že v obdobje srednjega veka. Takrat so ljudje na Koroško
prihajali iz verskih razlogov – romanja h Gospe Sveti. Širši razmah turizma se je začel konec
19. stoletja, kjer je kot vodilna turistična privlačnost že takrat veljal Rimski vrelec pod Uršljo
goro. Ponujal je zelo kakovostne ter širšemu okolju priznane in prepoznavne turistične
storitve. Kasneje so se razvili še drugi turistični centri: Kope, Mežica, turistična vas Šentanel
idr.
Listanje po zgodovinskih virih kaže, da je Koroška obtičala na obrobju slovenskega turizma,
saj je v raznih dokumentacijah zelo skromno omenjena, kakšen večji opis oz. poglavje o
njenem turizmu pa je skoraj nemogoče najti.
Leta 2004 je izšel turistični prospekt, to je eden izmed najuspešnejših skupnih projektov
regije. Prav tako je bila prenovljena internetna spletna stran Koroške, kjer si je mogoče
ogledati vse njene turistične znamenitosti (Vinšek 2006, str. 8).
Kljub navedenemu pa Koroška ponuja neomejene možnosti razvoja turizma. Na Koroškem je
speljana mreža tako letnega kot tudi zimskega turizma, prav tako pa je mogoče najti kaj zase
tudi v vmesnem obdobju, kot sta pomlad in jesen (bazeni, savne, solne sobe, fitnes itd.).
Največji turistični pomen dajejo Koroški regiji šege in navade, ki se že stoletja prenašajo iz
roda v rod (»ličkanje, šranganje, folklora, ljudska glasba, šintlni« itd.).
Njeno gorstvo ponuja raznovrstne možnosti raziskovanja. Čez Koroško vodi več tematskih
poti, kot so: Slovenska planinska pot, Evropska pešpot E6, K24, Koroška planinska pot,
Krožna daljinska pot itd. Urejenih je skoraj 600 km planinskih poti, ki se razprostirajo čez
gorovja Karavank, Pohorja, Kozjaka in Savinskih Alp. Mreža urejenih planinskih poti
omogoča oblikovanje številnih planinskih pohodov, ki so primerni za vsakogar. Vsekakor je
najbolj poznana gora Peca, pod katero spi, po legendi Kralj Matjaž7. Vsako leto se zberejo
številni »umetniki«, ki v čast Matjažu gradijo snežne gradove.

7

»Legenda o kralju Matjažu in gori Peca govori o človeku, ki je nekoč pogumno, modro in milostno vladal slovenskim deželam in je bil
zato ljubljenec svojega ljudstva. Ljudske pripovedke opevajo tudi njegovo silno ljubezen do izvoljenke in žene Alenčice, ki jo je turška vojska
ob osvajanju ozemlja ugrabila, s svojim pogumom pa jo je iz ujetništva rešil kar sam. Z njo bi sicer lahko zelo srečno živel, če zavist in
ljubosumje drugih vladarjev ne bi botrovala vojni.
Tako se je kralj Matjaž, ki ga je napadel številčno premočni sovražnik, umaknil pod goro Peco, ta pa se je njemu in njegovim junakom
odprla in jih skrila v svoje naročje. Kralj Matjaž je zaspal za kamnito mizo v votlini, legenda pa pravi, da se bo prebudil, ko mu bo brada
tako zrasla, da se bo devetkrat ovila okoli mize. Takrat bo prišel s svojo vojsko iz votline in svetu z novim orožjem prinesel nove vrednote,
blagostanje in sijaj.« (Peca 2016).
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Prav v osrčju Pece pa je verjetno najzanimivejša turistična točka, ki je bila tudi finalistka
slovenske mreže destinacij odličnosti, EDEN8.
Podzemlje Pece nudi številne aktivnosti. Tukaj je turistični rudnik, muzejska zbirka
mineralov, v jami pa se odvijajo različni koncerti. Obiskovalci, bolj adrenalinskega duha, pa
se lahko podajo s kajakom po potopljenih delih rudnika ali doživijo podzemlje s kolesom.
Koroška se ponaša s številnimi kolesarskimi potmi. Prav na Koroškem je nastal prvi gorski
kolesarski park v Sloveniji. V dolini ob reki Dravi poteka del mednarodne Dravske kolesarske
poti, nad njo pa po slemenih Pohorja Pohorska kolesarska transverzala (www.slovenia.info).
Razprostrana Koroška pogorja pozimi nudijo številne smučarske užitke, razvila pa sta se dva
večja centra: Kope ter Ribniško Pohorje. Ponuja še številna druga manjša smučišča:
Bukovnik, Črna na Koroškem, Rimski vrelec Kotlje in Poseka Ravne na Koroškem. Da je
Koroška dobra smučarska destinacija, dokazujejo tudi smučarski šampinjoni, ki so svojo
smučarsko pot začeli prav na teh smučiščih.
Na Koroškem je možno doživeti nepozaben spust s splavom po reki Dravi ali obiskati številne
muzeje (čebelarskega, ribiškega, vojaškega, splavarskega, Prežihovo bajto, rojstno hišo Huga
Wolfa itd.). S Škratovo deželo ter Pravljično vasjo na Lešah pa je poskrbljeno tudi za
najmlajše obiskovalce.
Danes se Koroška uveljavlja tako v slovenskem kot mednarodnem turizmu, ki sledi težnjam,
trajnosti. Tako se Koroška lahko pohvali s prvim ter tudi edinim biološkim bazenom v
Sloveniji. V njegovi neposredni bližini pa so simpatične glamping hiške; s tem so se Radlje
ob Dravi uvrstile med 9 najlepših in zelenih destinacij v Sloveniji. Radlje – zeleni svet, je
dobilo priznanje − Slovenia green destination silver.
Razvoj turizma se giblje na Koroškem v pravo smer. Njegove naravne, kulturne in kulinarične
znamenitosti ter rekreacijski centri nudijo velik potencial za razvoj turizma, ki lahko
konkurira večjim mednarodnim destinacijam. Kljub veliki razgibanosti ter bogati ponudbi pa
so velik problem nepovezane lokalne turistične organizacije. Po Koroški delujejo številni
LTO-ji, ki pa delujejo le v svoji lokalni skupnosti in se med seboj ne povezujejo. Če bi
odpravili to pomanjkljivost, bi povezava LTO-jev prinesla popoln sistem koroškega turizma,
ki bi bil med seboj povezan ter s tem še močnejši.

8

»Globoko pod zemljo, kjer plešejo škrati, se začenja svinčeva in cinkova pot stoletij prelitega znoja in žuljev. In če boste za trenutek
obstali, če boste imeli srečo, se vam bo v kotu temnega rova pokazal "bergmandelc,", slišali boste zamolkle udarce kladiv in krampov
izgubljenih duhov rudarjev ... Tu se začenja podzemlje Pece.« (www.podzemljepece.com).
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4. EMPIRIČNI DEL NALOGE
4.1 Raziskovalni problem
Turizem je sestavni del življenja sodobne zahodne civilizacije, ki temelji na določenem
življenjskem standardu družbe in posameznikov. Za večino ljudi počitniško potovanje ne
predstavlja več razkošja, ampak je postalo sestavni del življenjskega sloga. Lahko bi celo
rekli, da je turizem sestavni del življenja, ki se mu sodobni človek v zahodni civilizaciji ne
želi odpovedati, saj počitniško potovanje uvršča nad vrednote nakupa novega pohištva ali
avtomobila. Je eden izmed najobsežnejših ter najhitreje rastočih sektorjev gospodarstva z
izjemno rastjo (Lebe 2016).
S pojavom trajnostnega razvoja se je začel pojavljati ob klasičnem (množičnem) tudi
trajnostni razvoj turizma. »Kot trajnostnega označimo razvoj turizma, ki upošteva sedanje in
bodoče ekonomske, socialne in ekološke vplive in tudi zadovoljuje potrebe obiskovalcev,
gospodarstva, okolja in lokalnih prebivalcev.« (Mihalič, 2006 str. 149) Trajnostni razvoj
turizma danes hitro pridobiva na pomenu. Povpraševanje po tovrstni ponudbi raste, zato
ponudniki razvijajo nove programe, ki tej paradigmi sledijo, vlade pa oblikujejo nove
razvojne politike, ki temeljijo na trajnosti.
Koroška je pestra ter razgibana turistična destinacija. V tem malem predelu Slovenije so
različne rekreacijske, kulturne ter zgodovinske točke, tako da lahko vsakdo najde kaj zase.
Kljub njeni bogati vsestranski ponudbi ter nekaterim znamenitostim, ki jih je moč najti samo
na Koroškem, pa je poznavanje Koroške kot turistične destinacije zelo skromno.
Področje raziskovanja magistrskega dela temelji na ugotavljanju prepoznavnosti Koroške v
turističnem svetu ter na poznavanju koncepta – trajnostni razvoj turizma in njegova raba.

4.2 Namen in cilji raziskave
Namen dela je preučiti dejavnike trajnostnega razvoja, posebnosti tovrstnega razvoja turizma
v Sloveniji in na Koroškem ter predlagati smernice za prihodnji razvoj. V delu smo si
zastavili teoretične in praktične cilje.
Cilji magistrskega dela v teoretičnem delu:
 analizirati literaturo,
 opisati značilnosti trajnostnega razvoja in
 opisati ožji trajnostni razvoj turizma ter njegove oblike in značilnosti.
Cilji v praktičnem delu raziskave pa bodo:
 raziskati, kako trajnostno se odvija razvoj turizma v Sloveniji;
 preučiti značilnosti razvoja turizma na Koroškem;
 poiskati predloge za nadaljnji trajnostni razvoj turizma na Koroškem.
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4.3 Raziskovalne hipoteze
S pridobivanjem podatkov lokalnih turističnih organizacij in z anketiranjem smo želeli
pridobiti podatke za ugotovitve, ki bodo del našega preučevanja. Na podlagi teh si bomo
zastavili raziskovalne hipoteze, ki jih bomo analizirali in preverili.
HIPOTEZA 1:
Obseg turizma na Koroškem se povečuje. Tezo bomo preverjali s pregledom statističnih
podatkov za regijo.
HIPOTEZA 2:
Slovenci turistične ponudbe Koroške ne poznajo dobro. Tezo bomo preverjali z anketiranjem.
HIPOTEZA 3:
Koroška ima dovolj naravnih, kulturnih in drugih posebnosti, da bi lahko pritegnila turiste:
seveda, če bi jih Korošci znali povezati v zanimive storitve ter jih temu ustrezno tudi
predstavili. Tezo bomo preverjali delno z anketiranjem ter delno s pomočjo informacij,
zbranih v publikacijah lokalnih turističnih organizacij.
HIPOTEZA 4:
Ob možnosti izbire med vsebinsko in cenovno primerljivo klasično ponudbo ter ponudbo s
komponentami trajnostnega (okolju in ljudem prijaznega) turizma bi se ljudje odločili za
naslednjega. Tezo bomo preverjali z anketiranjem.

4.4 Značilnosti vzorca in merilni instrument
V empiričnem delu smo za izvedbo raziskave o poznavanju Koroške turistične ponudbe ter
trajnostnega turizma izdelali vprašalnik.
Za zbiranje podatkov smo uporabili metodo spletnega anketiranja zaprtega ter odprtega tipa
vprašanj na priložnostnem vzorcu 100 anketirancev po vsej Sloveniji. Anketa je bila
anonimna. Časovni okvir raziskave je med 19. 9. 2016 in 23. 9. 2016.
Vprašalnik je poleg demografskih in socio-ekonomskih značilnosti anketirancev sestavljen iz
treh delov. In sicer ga sestavljajo vprašanja, na katere je ponujenih več možnih odgovorov.
Naslednji sklop vprašanj sestoji iz trditev ter njihovega strinjanja. Te smo ocenjevali s
petstopenjsko Likertovo lestvico strinjanja (pri tem je 1 pomenilo, da se sploh ne strinjam, 5
pa popolnoma se strinjam; anketirani so imeli na izbiro tudi 0 kot možnost neizoblikovanega
mnenja oz. nepoznavanja). Zadnji del ankete je bil namenjen osnovnim demografskim
vprašanjem.
Osnovna obdelava zbranih podatkov zajema metodo razvrščanja in tabelaričnega ter
grafičnega prikazovanja podatkov. Za izračun rezultatov smo uporabili statistični programski
paket MS Excel.
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4.5 Rezultati raziskave
V nadaljevanju bomo prikazali statistične podatke za področje turizma na Koroškem,
pridobljene pri Statističnem uradu Republike Slovenije. Nato bo sledila analiza rezultatov
spletnega anketiranja. Prvi del ankete je vseboval vprašanja o poznavanju koroške turistične
ponudbe ter koncepta trajnostnega razvoja turizma, njegovo poznavanje in koriščenje pri
izbiri počitnic.
4.5.1 Statistični podatki o turizmu na Koroškem
Statistične podatke o gibanju obsega turizma smo pridobili na spletni strani Statističnega
urada Republike Slovenije. Za analizo smo izbrali kriterije skupnega števila turistov, število
domačih in tujih turistov ter število prenočitev; izbrali smo časovni interval med leti 2008–
2015 ter pregledali delne podatke za leto 2016.
Graf 1: Število turističnih prihodov v obdobju 2008 – 2015
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V grafu 1 je prikazano število prihodov turistov na Koroško med leti 2008−2015. Vidimo
lahko, da je trend obiska počasi naraščal. Med leti 2008−2011 se je gibal obisk okoli 20,000, v
letu 2012 pa je strmo narasel za skoraj 10,000 turistov in dosegel skoraj 3,000 turistov letno.
Med letoma 2013 in 2014 se število ni bistveno spremenilo. Večji dvig zabeležimo zopet leta
2015, ko je številka presegla vrednost 30,000 in dosegla kar 34,338 turistov. Manjši dvig
obiska prihodov med leti 2008−2011 bi lahko predpisali vsesplošni gospodarski krizi, ki je
močno prizadela gospodarstvo. Turizem je dejavnost, ki je zelo občutljiva na zunanje
dejavnike in pritisk okolja, čeprav je turizem tudi tisti sektor, ki se negativni gospodarski rasti
najbolj upira. Kot kažejo podatki, je bilo pomanjkanje finančnih sredstev glavni razlog, da se
turizem ni močno razvijal v času krize.
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Graf 2: Število turistov na Koroškem po mesecih in letih
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Iz grafa lahko razberemo, da se trend turističnega obiska po mesecih med leti 2008−2015 ne
spreminja. Največji obisk Koroška beleži v poletnih in zimskih mesecih, razloga za to sta
razširjena mreža pohodniških poti ter smučarska središča. V poletnih mesecih privabijo turiste
na Koroško številne gore, njihove tematske in pohodne poti. V zimskem času pa Koroška
turistom ponuja številna smučišča, po katerih se lahko spustijo tako začetniki kot
profesionalci.
52

Graf 3: Število domačih in mednarodnih turistov na Koroškem v obdobju 2008 - 2015
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Graf 3 prikazuje gibanje domačih in mednarodnih turistov na Koroškem. Ugotavljamo, da je
bil obisk turistov za oba segmenta med leti 2008−2011 podoben, nato pa se je leta 2012
močno dvignil. Opazimo lahko, da je Koroško obiskalo več domačih turistov. V letih
2008−2011 se je ta razlika gibala okoli 6,000−8,000 turistov letno, nato je leta 2012 narasla
kar na 10,000 in več. Med leti 2014 in 2015 se je ta razlika nekoliko zmanjšala, vendar se je
še vedno gibala okoli 9,000 turistov letno.
Graf 4: Število prenočitev na Koroškem po letih za obdobje od 2008 - 2015
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Tudi pri številu prenočitev lahko opazimo isti trend gibanja kot pri gibanju turizma.
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Graf 5: Število prenočitev na Koroškem po letih in mesecih
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Največ prenočitev zabeležijo na Koroškem v zimskem in poletnem času, kar se sklada z
gibanjem turizma, ki smo ga obravnavali pri grafu 2.
Graf 6: Število turistov in prenočitev na Koroškem po letih.
140000
120000
100000
80000
60000

Število prenočitev

40000

Število turistov

20000
0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Število prenočitev 58996 58508 58424 57727 83507 86856 79464 96019
Število turistov

18802 22463 20125 20947 29010 29705 27738 34338
Vir: Statistični urad RS

Od lokalnih turističnih društev smo izvedeli, da društva ne vodijo evidence obiskovalcev.
Npr. LTO Dravograd vodi le svojo lokalno evidenco, ki zajema le število obiskovalcev, ki se
zglasijo v turistično-informacijski pisarni, kar pomeni, da je število obiskovalcev lahko veliko
večje, kot ga beležijo. LTO Radlje ob Dravi vodi podatke o turistih skozi evidenco nočitev,
54

kar je relevanten podatek, saj veliko turistov v kraju ne prespi, medtem ko prihajajo podatki o
prenočitvah iz evidenc ponudnikov prenočitev, ki te evidence natančno vodijo. Lahko bi rekli,
da je podatek o številu prenočitev pravilnejši. Glede na nastalo situacijo vidimo edino rešitev
v poenotenju sistema beleženja turistov za celotno regijo.
Graf 7: Gibanje turizma na Koroškem v letu 2016 po mesecih od januarja do junija
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V letu 2016 lahko opazimo podobno gibanje turizma kot v preostalih letih – v zimskih
mesecih močno rast, čez pomlad upad in nato spet počasno rast na začetku poletnih mesecev.
Opazimo lahko da bo letošnje leto prelomno leto za turizem na Koroškem, saj polletne
številke beležijo že okoli 36,000 turistov, to pomeni, da je številka že presegla število turistov
v letu 2015, in sicer 34,338 turistov.
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4.5.2 Analiza ankete
Kot instrument za zbiranje anket smo si izbrali splet. Na strani SurveyMonkey smo izdelali
spletno anketo, s ciljem, da zberemo 100 rešenih anket. Instrument za zbiranje anket je bil
uspešno izbran. Izkazalo se je, da ljudje radi sodelujejo v spletnih anketah. Zastavljeni cilj je
bil dosežen. Za zbiranje podatkov smo potrebovali 4 dni, presežek je bil prvi dan, saj je na
anketo odgovorilo kar 65 ljudi; drugi dan smo zbrali 29 anket; tretji 4 in četrti le 2. Z
doseženim ciljem se je anketiranje zaključilo. Anketo smo promovirali na različnih omrežjih
spleta (Facebook, Instagram) ter s pomočjo znancev po celotni Sloveniji.
Graf 8: Kako dobro poznate Koroško?
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Tabela 2: Kako dobro poznate Koroško?
Lestvica
1
2
3
4
5

Frekvenca
37
20
25
12
6

Odstotek
37 %
20 %
25 %
12 %
6%

S 5-stopenjsko lestvico (pri čemer 1 pomeni sploh ne poznam, 5 odlično poznam) smo
preverjali poznavanje Koroške v Sloveniji. Rezultati so pokazali, da večina Slovencev
Koroško zelo slabo pozna. Kar 37 % anketiranih je razkrilo, da jim je Koroška tuja in je sploh
ne poznajo. Le 6 % anketirancev pa je dejalo, da koroško regijo odlično pozna. Kot bomo
lahko videli kasneje, je odlično ne poznajo niti prebivalci Koroške.
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Graf 9: Razlog za obisk Koroško?
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Tabela 3: Razlog za obisk Koroško?

Naravne lepote
Šport in rekreacija
Kultura in zgodovina
Gastronomija
Poslovne priložnosti
Obisk družine, prijateljev
Drugo

Frekvenca
53
30
12
6
10
40
12

Odstotek
68,83 %
38,96 %
15,58 %
7,79 %
12,99 %
51,95 %
15,58 %

Zanimal nas je tudi razlog potovanja na Koroško (pri tem vprašanju je bilo možnih več
odgovorov). Večino ljudi prepriča Koroška s svojo naravno lepoto (68,83 %). Sledi obisk
družine in prijateljev (51,95 %). Najmanj ljudi Koroško obišče zaradi gastronomije (7,79 %)
in poslovnih priložnosti (12,99 %). Kot drugo so ljudje navedli službo, prijazne ljudi ter lov.
Nekaj jih na Koroškem živi. 23 anketirancev je to vprašanje preskočilo, kar pomeni, da
Koroške še niso obiskali.
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Graf 10: Poznavanje Koroške
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Odstotek

Tabela 4: Frekvenca in odstotki poznavanja Koroške
Znamenitosti
Peca in kralj Matjaž
Smučišče Kope in Ribniško Pohorje
Uršlja gora
Koroški splavarji/flosarji
Turistični rudnik in muzej Mežica
Vodni park Radlje ob Dravi
Kolesarjenje v podzemlju Pece
Dvorec Bukovje
Najevska lipa
Podzemlje Pece
Glamping hiške
Drugo:

Frekvenca
88
85
78
64
58
56
49
37
37
28
22
4

58

Odstotek
88%
85%
78%
64%
58%
56%
49%
37%
37%
28%
22%
4%

V anketnem vprašalniku smo našteli nekaj naj/prepoznavnejših znamenitosti Koroške.
Zanimalo nas je, koliko anketiranih Slovencev jih pozna. Največjo prepoznavnost v Sloveniji
ima gora Peca s kraljem Matjažem (88 %), sledita ji smučarski središči Kope in Ribniško
Pohorje (85 %) ter Uršlja gora (78 %). Najmanj prepoznavne so trenutno Glamping hiške (22
%), kar nas ni toliko presenetilo, saj so te na Koroškem novost. Sledita še Dvorec Bukovje in
Najevska lipa (37 %).
Presenetil nas je rezultat poznavanja Podzemlja Pece. Glede na to, da sta se Peca s kraljem
Matjažem in kolesarjenje v podzemlju Pece uvrstila visoko na lestvico, je podzemlje Pece na
samem dnu. Takšen rezultat je predvsem rezultat slabe promocije dejavnosti, ki se odvijajo v
podzemlju Pece. Poleg samega obiska gore ter kolesarjenja je tukaj še muzej rudarstva in
kristalov, zgodba kralja Matjaža, doživljajski park z dinozavri, ogled s kajakom, v podzemlju
se odvijajo razni koncerti itd. Pod točko drugo so nam štirje anketiranci še zapisali: Sgermovo
smreko, glažutarstvo in kamnolom v Josipdolu, narodni dom Mežica, Kulturni dom Prevalje,
Kostnico in muzej plebiscita, kmečko zbirko Libeliče ter Slomškovo sobo Vuzenici.
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Graf 11: Strinjanje s trditvami o promociji Koroške

Nisem še zasledil/a turistične ponudbe Koroške.

Koroška promovira samo določene sektorje
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informacije le občasno.

Turistična ponudba Koroške je zanimiva, vendar je
predstavljena na neustreznih mestih (dostopnih
premalo potencialnim turistom).

Informacije o Koroški so zainteresiranim dosegljive
v dobro dostopnih katalogih.

Informacije o Koroški so lahko dostopne na spletu.
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Tabela 5: vrednosti glede na posamezno trditev o promociji Koroške
Lestvica

1

2

3

4

5

0

Informacije o turistični ponudbi Koroške so
zanimive.
Informacije o Koroški so lahko dostopne na
spletu.
Informacije o Koroški so zainteresiranim
dosegljive v dobro dostopnih katalogih.
Turistična ponudba Koroške je zanimiva,
vendar je predstavljena na neustreznih
mestih (dostopnih premalo potencialnim
turistom).
O Koroški turistični ponudbi je možno
zaslediti informacije le občasno.
Koroška promovira samo določene sektorje
turizma (npr. zimski turizem−smučišča).
Nisem še zasledil/a turistične ponudbe
Koroške.
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Z Likertovo lestvico strinjanja (pri tem 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 popolnoma se
strinjam; anketirani so imeli na izbiro tudi 0 kot možnost neizoblikovanega mnenja oz.
nepoznavanja) smo preverjali promocijo Koroške. Iz rezultatov je razvidno, da se promocija
Koroške giblje v zlati sredini. Ljudje zasledijo informacije, ki se jim zdijo zanimive, a niso
predstavljene na ustreznih mestih. Zaskrbljujoč je podatek, da veliko anketirancev le občasno
zasledi turistične informacije o Koroški, prav tako pa jih večina meni, da Koroška promovira
le določene sektorje turizma. Kot je razvidno iz tabele, lahko največ ponudb o Koroški turisti
prejmejo na spletu. Kar 27 % anketirancev se je strinjalo s trditvijo »nisem še zasledil/a
turistične ponudbe Koroške«, kar je zelo slab pokazatelj informiranosti Koroške turistične
ponudbe.
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Graf 12: Dejavniki pri načrtujete dopust/1.
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Graf 13: Dejavniki pri načrtujete dopust/2.
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Tabela 6: Ocene posameznih elementov glede odločitve za dopust.
Lestvica

1

2

3

4

5

0

Skupaj

Poletni dopust želim vedno preživeti na morju.

7

3

21

30

38

1

100

21

30

3

100

19

20

5

100

12

11

15

100

21

17

15

100

12

10

2

100

28

22

1

100

40

43

1

100

17

20

6

100

8
11
27
Ob načrtovanju poletnega dopusta upoštevam, ali
je voljo kopališče v naravnem okolju (npr. jezero,
reka, morje).
27
18
11
Zimski dopust je vedno povezan s smučanjem/z
deskanjem.
21
13
28
Na smučanje grem v znana smučarska središča,
kjer je na voljo velika izbira prog.
6
29
Na smučanjem grem raje v manjša zimska središča, 12
kjer ni pretirane gneče in kjer lahko uživam v
miru.
19
23
34
Ko grem na dopust, izbiram destinacije, kjer je
zvečer veliko zabave.
12
10
27
Ko grem na dopust, izbiram destinacije, kjer je
zvečer mir da se lahko odpočijem in naspim.
2
3
11
Za počitniško destinacijo se odločim zaradi lepote
narava.
Počitniška destinacija mi mora nuditi priložnost za šport in rekreacijo:
20
18
19
smučanje
deskanje

48

23

8

12

2

7

100

sankanje

28

25

20

12

7

8

100

krpljanje

56

20

10

3

1

10

100

kolesarjenje (gorsko, cestno …)

15

20

28

26

6

5

100

pohodništvo

8

15

22

30

23

2

100

nordijska hoja (tudi vodena)

38

19

17

14

7

5

100

tenis

53

22

9

6

3

7

100

golf

65

16

7

3

0

9

100

drugo (napišite, prosim):

25

17

21

7

18

12

100

Počitniška destinacija mora ponujati na področju razvedrila:
24
25
kulturne prireditve (gledališče, klasična glasba …)

35

10

4

2

100

folklorne predstave, prireditve, ki oživljajo
tradicijo
arhitekturne znamenitosti (staro mestno/vaško
jedro, grad …)
verske vsebine (znana cerkev, romarsko središče,
žegnanje …)
ogled kulturnih vrednot kraja/regije (razstave,
muzeji …)

65

39

25

21

10

2

3

100

8

24

19

31

16

2

100

47

20

20

9

1

3

100

15

16

28

25

12

4

100

zabavne prireditve (koncerti zabavne glasbe,
veselice …)
športne prireditve (tekme)
Drugo prostočasno ponudbo
poučne vsebine (predavanja na temo lokalnega
živalstva ali botanike, zdravja, zdravilnih zelišč,
učne/tematske poti …)
delavnice za učenje spretnosti (slikanje, oblikovanje
iz gline, rezbarjenje, delo na vrtu in v sadovnjaku
…)
Lepo naravo npr. gozdove, panoramske poti
Kraj mora biti lepo urejen (pokošene zelenice,
cvetlični nasadi …)
Destinacija mora ponujati odlično kulinariko
(ponudba lokalnih jedi).

7

18

26

28

19

2

100

23

18

23

19

13

4

100

21

26

22

14

12

5

100

37

17

26

12

4

4

100

3

8

23

25

40

1

100

7

5

29

27

31

1

100

1

7

19

30

40

3

100

Zanimalo nas je tudi, kateri dejavniki so ljudem pomembni pri načrtovanju dopusta. Z
Likertovo lestvico strinjanja (pri tem 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se
strinjam; anketirani so imeli na izbiro tudi 0 kot možnost neizoblikovanega mnenja oz.
nepoznavanja) smo hoteli oceniti najpomembnejše dejavnike. Ugotovili smo, da sta za večino
anketiranih morje in naravna kopališča najpomembnejša dejavnika pri izbiri dopusta, medtem
ko zimski dopust nima toliko povezave s smučarskimi središči. Glede izbire smučarske
destinacije so mnenja ljudi deljena, 28 % jih je odgovorilo, da gredo raje v znana smučarska
središča, 29 % pa v manjša zimska središča, kjer ni pretirane gneče. Anketirani tudi raje
izbirajo destinacije, ki jim ponujajo mir ter počitek, pomemben dejavnik pri odločitvi za
počitniško destinacijo pa je lepa narava.
Z anketiranjem smo ugotovili, da na odločitve o počitniški destinaciji ne vplivajo športne
aktivnosti, saj je njihovo zanimanje srednje močno. Največji vpliv na odločitve o dopusto ima
pohodništvo (53 %), smučanje (37 %) ter kolesarjenje (33 %). Dejavnosti, kot so deskanje,
sankanje, krpljanje, nordijska hoja, tenis in golf pa ljudi ne privlačijo, saj je za njih zanimanje
pokazalo le okoli 10 % anketiranih.
Izbira počitniške destinacije s ponudbo razvedrila je za anketirane najzanimivejša, in sicer z
vsebino zabavnih prireditev (koncerti, veselice), arhitekturnih znamenitosti (staro
mestno/vaško jedro, grad …) (47 %), ogled kulturnih znamenitosti kraja/regije (razstave,
muzeji …) (4 %) in športnih prireditev (32 %). Kulturne prireditve, folklorne predstave
(predstave, ki oživljajo tradicijo) in verske vsebine ne spadajo med dejavnike, ki bi bili
odločilnega pomena pri izbiri počitniške destinacije.
Dejavniki, ki ključno vplivajo na odločanje o počitniški destinaciji, so lepa narava (65 %),
urejenost kraja (58 %) in odlična kulinarična ponudba (70 %), medtem ko anketirane različne
poučne vsebine in delavnice pri izbiri počitniške destinacije ne zanimajo.
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Če povzamemo, imata največji vpliv na izbiro počitniške destinacije narava in urejenost kraja,
velik vpliv pri izbiri pa ima tudi kulinarika. Ljudje se raje odločajo za destinacije, ki jim
ponujajo razne razvedrilne ponudbe. Športne dejavnosti jim predstavljajo le majhno vrednost
pri izbiri. Vse več ljudi pa si želi počitnic, ki jim nudijo mir in počitek.

Graf 14: Privlačnost večdnevnega potovanja na Koroško

40%
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59%
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Tabela 7: Frekvenca in odstotki privlačnosti večdnevnega potovanja na Koroško

Da
Ne
Mogoče

Frekvenca
59
1
40

Odstotek
59 %
1%
40 %

Na vprašanje »Bi se vam zdela ponudba večdnevnega aranžmaja na Koroško, v katerem bi
strnili obisk znamenitosti Mislinjske, Mežiške in Dravske doline, zanimiva in privlačna?« je
večina anketirancev odgovorila pritrdilno, kar 59 %. 40 % je ostalo neopredeljenih, le 1 % pa
ta ponudba ne bi zanimala. Ugotavljamo, da bi bila večdnevna ponudba turistična storitev za
doživljanje Koroške za anketirane zanimiva.
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Graf 15: Poznavanje koncepta trajnostnega razvoja turizma
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Tabela 8: V tabeli prikazujemo trditve, ki se nanašajo na element trajnosti v turizmu.
Lestvica

1

2

3

4

5

0

Skupaj

Poznam koncept trajnostnega razvoja
(tudi turizma).
Varovanje narave in lokalne kulture lahko
uspešno združimo z razvojem turizma.
Trajnostno oblikovana turistična ponudba
je zame zanimivejša od klasične.
Običajno se odločim za turistično
ponudbo, ki temelji na trajnosti.
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1
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7
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23
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13
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Ko zbiram kraj za naslednje počitnice,
pridejo v ožji izbor le trajnostno
naravnane turistične destinacije.
Trajnostna turistična ponudba je zame
sprejemljiva le, če cena ne presega cen
klasične, okolju manj prijazne ponudbe.
Doma se vedem okolju prijazno (varčujem
z vodo in energijo, ločujem smeti ipd.), na
dopustu pa ne želim omejitev, zato zame
taka ponudba ni zanimiva.
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8
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3

16

39
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12
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37

17
17 %

17

13

13
13
%

3

100

Poznavanje koncepta trajnostnega razvoja turizma za ljudi ni novost, a ga le redki dobro
poznajo. To lahko razberemo tudi iz tabele, ki prikazuje poznavanje koncepta trajnostnega
razvoja turizma. Le 9 % anketiranih koncept odlično pozna, medtem ko jih 15 % tega
koncepta sploh ne pozna. Anketirani menijo, da je mogoče varovanje narave in lokalne
kulture uspešno združiti z razvojem turizma, ponudba z oblikami trajnostnega turizma pa se
jim zdi tudi zanimivejša. A le malo anketirancev se pri svojih odločitvah odloča za ponudbe s
trajnostnimi komponentami. Takšna ponudba bi se jim zdela zanimiva le, če ne bi presegala
cene klasične ponudbe. Razveseljiv pa je podatek, da se ljudje zavedajo pomembnosti
varovanja okolja, saj se večina anketiranih tako doma kot tudi na dopustu vede okolju
prijazno.
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Graf 16: Spol in starostna skupina anketirancev
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Tabela 9: Frekvenca in odstotki spol in starostne skupine anketirancev.
Spol/starost
Moški, 18−30 let
Moški, 31−40 let
Moški, 41−50 let
Moški, 51−60 let
Moški, 61−70 let
Moški več kot 70 let
Ženska, 18−30 let
Ženska, 31−40 let
Ženska, 41−50 let
Ženska, 51−60 let
Ženska, 61-70 let
Ženska, več kot 70 let

Frekvenca
17
7
12
4
0
0
31
13
9
4
3
0

Odstotek
17%
7%
12%
4%
0%
0%
31%
13%
9%
4%
3%
0%

Kot smo pričakovali glede na spletno izvedbo anketiranja, spada večina anketiranih v mlajše
starostne skupine. Najvišji odstotek spada v starostno skupino med 18−30 let, sledijo moški
med 41−50 in ženske med 31−40 leti. Najmanjši odziv je bil pri moških in ženskah med
61.−70. letom starosti, v tej starostni skupini so odgovorile le 3 predstavnice ženskega spola,
nismo pa zajeli nobenega anketiranca, ki bi spadal v starostno skupino nad 70 let in več. Na
anketo je odgovorilo 40 % moških in 60 % žensk.
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Graf 17: Izobrazbena struktura anketiranih
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34%
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Tabela 10: Frekvenca in odstotek izobrazbene strukture anketiranih
Izobrazba
Osnovna šola ali manj
Srednja šola
Višja ali visoka šola
Univerzitetna izobrazba
Magisterij ali doktorat

Frekvenca
3
37
34
22
4

Odstotek
3%
37%
34%
22%
4%

Kot lahko razberemo iz tabele, je anketiranje zajelo vse izobraževalne segmente. Največji
delež anketiranih ima srednješolsko izobrazbo (37 %), sledijo mu višja ali visokošolska
izobrazba (34 %) ter univerzitetna izobrazba (22 %). Magisterij ali doktorat ima 4 %
anketiranih, 3 % pa imajo osnovno šolo ali manj.
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Graf 18: Regijska struktura
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Tabela 11: Frekvenca in odstotek regijske strukture anketiranih
Regija
pomurska
podravska
koroška
savinjska
posavska
jugozahodna Slovenija
osrednjeslovenska
primorsko-Notranjska
gorenjska
goriška
obalno-kraška

Frekvenca
11
25
9
9
5
5
13
7
7
3
6

Odstotek
11%
25%
9%
9%
5%
5%
13%
7%
7%
3%
6%

V anketi so sodelovali ljudje iz vse Slovenije. Največji delež anketiranih prihaja iz podravske
regije 25 %, sledi mu osrednjeslovenska s 13 % in pomurska z 11 %. Iz koroške in savinjske
regije je 9 % anketiranih, iz gorenjske in primorsko-notranjske pa 7 %. Posavsko regijo in
jugozahodno Slovenijo je zastopalo 5 % anketiranih, obalno-kraško 6 %, najmanj anketiranih
prihaja iz goriške regije 3 %.
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4.5 Preverjanje hipotez
HIPOTEZA 1:
Obseg turizma na Koroškem se povečuje. Tezo smo preverjali s pregledom statističnih
podatkov za regijo.
S pregledi statističnih podatkov smo ugotovili, da obseg turizma v zadnjih leti narašča.
Podatki za leta 2008−2015 kažejo na stalno rast turizma. Veliko rast je doživel leta 2012, ko
je število turistov poskočilo na 10,000 turistov letno. Največji obisk turistov je imela regija
leta 2015, ko jo je obiskalo kar 34,338 turistov. Leto 2016 bo za koroško regijo prelomno v
smislu obsega turizma, saj se podatki že v polletnem obdobju gibljejo okoli 36,000.
Pri pregledu podatkov o prenočitvah ugotavljamo, da povprečna doba bivanja presega 4 dni,
kar je odličen podatek, višji od državnega povprečja, ki je po 2,8 dneva.
Pri raziskavi smo tudi ugotovili, da LTO v koroški regiji ne vodijo celotne evidence turistov,
prav tako pa niso medsebojno povezani. Tako smo izvedeli, da LTO Dravograd vodi le
samostojno evidenco turistov, ki se zglasijo v informacijski pisarni, medtem ko LTO Radlje
ob Dravi vodi število turistov le po nočitvah. Poleg tega tudi statistični urad RS nima
informacij o gibanju turistov v občinah Mežica, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi in
Vuzenica. Sklepamo, da bi bilo z vključitvijo teh podatkov število turistov še večje. Zanimivo
je, da občina Radlje ob Dravi nima uradne evidence beleženja turistov, čeprav se je v zadnjih
letih na področju turizma močno razvijala ter dosega tudi svetovne standarde v trajnostnem
razvoju turizma.
Na podlagi navedenega lahko hipotezo 1 potrdimo.
HIPOTEZA 2:
Slovenci turistične ponudbe Koroške ne poznajo dobro. Tezo smo preverjali z anketiranjem.
S pomočjo anketiranja smo preverjali poznavanje Koroške v Sloveniji. Anketiranci so ocenili
njeno poznavanje s 5-stopenjsko lestvico. Zanimalo pa nas je tudi, kaj jih pri izbiri potovanja
na Koroško najbolj pritegne ter katere njene znamenitosti poznajo. Pri tem smo ugotovili, da
kar 37 % anketiranih Koroške sploh ne pozna, 20 % je takšnih, ki je že kaj slišalo o njej, 25 %
anketiranih jo pozna srednje dobro, 12 % je takšnih, ki jo dobro pozna in le 6 % je ocenilo, da
Koroško odlično poznajo. Ta podatek nas je presenetil, saj je bilo 9 % takšnih, ki stanujejo na
Koroškem. Iz tega lahko sklepamo, da tudi domačini ne poznajo odlično (celotne) svoje
regije.
Naravna lepota je z 68,83 % glavni razlog, zakaj se ljudje odločajo za potovanje na Koroško.
Sledi mu obisk družine 51,95 % ter dejavnosti športa in rekreacije 38,96 %. Iz tega lahko
sklepamo, da ljudje Koroško poznajo po njeni lepoti ter športno-rekreacijskih dejavnostih.
Visok odstotek ljudi, ki sem prihaja na obisk, nam postavlja dvom, ali ti res poznajo Koroško
ali jim je edini cilj srečanje s sorodniki, prijatelji.
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Da bi si ustvarili pravo mnenje o poznavanju Koroške, smo anketirancem našteli
najaktualnejše znamenitosti ter jih povprašali, katere od njih poznajo. Presenetil nas je velik
odstotek poznavanja teh. Tako lahko predvidevamo, da so kljub malemu odstotku
anketirancev, ki poznajo Koroško, njene znamenitosti v Sloveniji kar dobro poznane.
Na podlagi teh rezultatov hipoteze 2 ne moremo ne ovreči ne sprejeti.
HIPOTEZA 3:
Koroška ima dovolj naravnih, kulturnih in drugih posebnosti, da bi lahko pritegnila turiste, če
bi jih Korošci znali povezati v zanimive produkte ter jih ustrezno predstaviti. Tezo smo
preverjali delno z anketiranjem ter delno s pomočjo informacij, zbranih v publikacijah
lokalnih turističnih organizacij.
Opisali smo številne naravne, kulturne ter športne turistične dejavnosti, ki jih ponuja Koroška
turistom. Da bi dobili realnejšo sliko o zanimivostih Koroške kot turistične destinacije, smo
sestavili anketno vprašanje, v katerem so nas zanimali pomembni dejavniki, ki vplivajo na
odločitev o izbiri turistične destinacije. Ugotovili smo, da si ljudje želijo predvsem počitnic,
ki jim ponujajo mir ter počitek. Velik vpliv pri njihovi odločitvi ima lepa narava ter urejenost
kraja. Bolj kot športna ponudba pa se jim zdi zanimiva ponudba zabavnih prireditev,
arhitekturnih znamenitosti ter ogled kulturnih vrednot kraja/regije. Privlačna je rekreacija, kot
napr. pohodništvo, kolesarjenje in smučanje. Glede na dobljene rezultate ugotavljamo, da je
Koroška destinacija, ki turistom ponuja želene dejavnike počitnikovanja.
Na vprašanje »Bi se vam zdela ponudba večdnevnega aranžmaja na Koroško, v katerem bi
strnili obisk znamenitosti Mislinjske, Mežiške in Dravske doline, zanimiva in privlačna?« je
večina anketirancev odgovorila pritrdilno, kar 59 %. 40 % je ostalo neopredeljenih in le 1 %
taka ponudba ne bi zanimala.
Z vprašanjem o promociji Koroške smo želeli preveriti, kolikšna je stopnja njene promocije v
Sloveniji. Ugotovili smo, da se ta uvršča nekje med zlato sredino. Večina ljudi informacije o
Koroški zasledi, jih oceni kot zanimive, a menijo, da niso predstavljene na ustreznih mestih.
Zaskrbljujoč je podatek, da veliko anketirancev le občasno zasledi turistične informacije o
Koroški, prav tako pa jih večina meni, da Koroška promovira le določene sektorje turizma.
Kot lahko razberemo iz rezultatov anketiranja, lahko največ podatkov o Koroški ponudbi
turisti zasledijo na spletu. Kar 27 % anketirancev se je strinjalo s trditvijo »nisem še zasledil/a
turistične ponudbe Koroške«, kar kaže na zelo slabo informiranost o Koroški turistični
ponudbi.
Rezultati anketiranja se ujemajo z raziskavo gibanja turističnega obiska po mesecih. Najvišjo
stopnjo turizma Koroška beleži v zimskih ter poletnih mesecih. V zimskih je zanimiva zaradi
svojih rekreacijskih središč. V poletnih mesecih na Koroška privabi v svoje kraje predvsem
turiste, željne pohodništva in kolesarjenja, zanimiva pa je tudi za razne oglede kulturnih in
arhitekturnih znamenitosti. Poleg tega pa se čez poletje na Koroškem zvrsti veliko kulturnih
prireditev.
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Glede na podatke, pridobljene z anketiranjem, lahko ugotovimo, da je Koroška destinacija s
svojo naravno, kulturno in športno dejavnostjo zanimiva za turiste. Področje, pri katerem
opažamo šibke točke, pa je njena promocija.
S temi ugotovitvami potrdimo hipotezo 3.
HIPOTEZA 4:
Ob možnosti izbire med vsebinsko in cenovno primerljivo klasično ponudbo ter ponudbo s
komponentami trajnostnega (okolju in ljudem prijaznega) turizma bi se ljudje odločili za
naslednjega. Tezo smo preverjali z anketiranjem.
Z Likertovo lestvico strinjanja (pri tem je 1 pomenilo sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se
strinjam; so imeli anketirani na izbiro tudi 0 kot možnost neizoblikovanega mnenja oz.
nepoznavanja) smo ugotavljali poznavanje ter sprejemanje načel trajnostnega razvoja turizma.
Ugotavljamo, da je ljudem koncept trajnostnega razvoja (tudi turizma) poznan, saj se je
večina anketirancev 36 % opredelilo z oceno 3. Ljudem se zdijo turistične ponudbe s
konceptom trajnostnega razvoja turizma zanimivejše od klasičnih, vendar se zanje odloči le
malo turistov. Za veliko anketiranih bi bila trajnostna ponudba sprejemljiva le, če cenovno ne
bi presegale klasične. Razveseljiv pa je podatek, da se ljudje zavedajo pomembnosti
varovanja okolja, saj se večina anketiranih tako doma kot tudi na dopustu vede okolju
prijazno. Kar 39 % anketiranih se popolnoma strinja, da lahko varovanje narave in lokalne
kulture uspešno združimo z razvojem turizma.
Glede na dobljene rezultate raziskave lahko hipotezo 4 potrdimo.
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5. SKLEP
Narava je naše največje bogastvo. V želji po ohranjanju naravnega okolja in bogastva se je
skozi zgodovino razvil koncept trajnostnega razvoja, ki je posegel v vse sektorje
gospodarstva, tudi v turizem. V današnjem času koncept trajnostnega turizma pridobiva na
pomenu. Države in regije poskušajo z različnimi ukrepi ter z zakonodajo preprečiti ali vsaj
omiliti posledice množičnega turizma in rekreacijo ter ljudem približati koncept trajnostnega
razvoja turizma z različnimi dejavnostmi in ponudbami.
Skozi delo smo želeli predstavili trajnostni razvoj, njegovo zgodovino, strategije in cilje.
Raziskali smo, kako sta konceptu trajnostnega razvoja sledili Slovenija in Koroška. Večjo
pozornost smo namenili trajnostnemu turizmu, njegovim ciljem, smernicam in izzivom.
Pogledali smo tudi primere dobre prakse tako v tujini kot v Sloveniji. Ugotovili smo, da vloga
trajnosti v turizmu v Sloveniji ni nova, ampak je že ustaljena praksa, ki ji počasi sledi tudi
Koroška.
Raziskali smo razvoj turizma v Sloveniji ter turistično ponudbo Koroške. Danes na Koroškem
prevladuje predvsem izletniški turizem s poudarkom na kulturno-zgodovinski dediščini in
naravnih znamenitostih. Bogata je tudi ponudba športno-rekreativnih dejavnosti (pohodništvo,
kolesarjenje, plezanje, smučanje …). Močno pa je razvita tudi ponudba turističnih kmetij.
Cilj magistrskega dela je bila raziskava gibanja turizma na Koroškem ter njegova ponudba.
Zanimalo nas je, kakšno je poznavanje Koroške ter kakšna je promocija Koroške v Sloveniji.
Ugotavljali smo, kateri dejavniki vplivajo na odločitve pri izbiri turistične destinacije ter
kakšen vpliv ima trajnostno naravnana turistična ponudbe pri izbiri počitnic.
Ugotovili smo, da lahko Koroška kot turistična destinacija s svojo ponudbo privabi
marsikaterega turista, saj je naravno, kulturno, arhitekturno in rekreacijsko bogata. Najdemo
več znamenitosti, ki so v Sloveniji edinstvene. V Koroški naravi lahko obiskovalec uživa na
številnih tematskih poteh, v geoparku Karavanke, Krajinskem parku Tolpa ali na Pohorju.
Kolesarjenje, jahanje, pohodništvo, letenje, splavarjenje je le peščica aktivnosti, ki jih nudi
Koroška svojim turistom. Poleg tega si lahko na Koroškem ogledajo številne muzeje in
kulturne ter arhitekturne znamenitosti. Pomemben del ponudbe so tipične koroške jedi, ki jih
postrežejo na številnih izletniških in turističnih kmetijah po vsej Koroški.
Zakaj torej ni Koroška ob vsej tej ponudbi, ki jih lahko ponudi turistom, turistično
zanimivejša destinacija? Šibka točka, ki smo jo zaznavamo skozi raziskavo, je v njeni
premajhni promociji ter razdrobljenosti lokalnih LTO, ki delujejo vsaka zase.
Če bi se želela Koroška razviti kot močna turistična destinacija, bi bilo treba združiti LTO-je
ter Koroške občine v celoto s skupnimi cilji. S tem bi dosegli poenotenje turističnih ponudb
po celotni Koroški in večje število turistov, ki so pripravljeni spoznati celotno koroško regijo.
V svojo sredino bi lahko povabili tudi turistična društva, ki skrbijo predvsem za ohranjanje
starih ljudskih običajev in navad. Na ta način bi naredili ponudbo pestrejšo in zanimivejšo. S
sodelovanjem bi dosegli promoviranje vseh koroških krajev v vseh občinah (sedaj se
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promovira vsaka občina posebej). Na ta način bi turisti lahko dobili vse potrebne informacije
o turistični ponudbi po celotni regiji na enem mestu. To pa je vsekakor ugodnejša in
zanimivejša rešitev za turiste, saj bi jim ta omogočala hitrejši pregled, izbiro dejavnosti in
zanimivosti.
Koroški primanjkuje tudi večdnevnih turističnih ponudb, ki bi turiste popeljale po
znamenitosti Koroške. Z raziskavo smo ugotovili, da bi takšne ponudbe bile turistično
zanimive in bi se jih večina anketirancev tudi udeležila. S tem bi Koroška izgubila status
»izletniške« destinacije (enodnevne turiste) in si pridobila turiste, ki bi dlje časa ostali v regiji.
Velik problem Koroški predstavlja tudi promocija. Kot smo lahko razbrali iz raziskave, ljudje
zaznavajo promocijo Koroške, vendar je ta predstavljena na neustreznih mestih, ki ne
dosežejo večjega števila potencialnih turistov. Prav tako pa je zaskrbljujoče, da se Koroška
promovira le v določenih sektorjih turizma. Za dosego večje prepoznavnosti potrebuje
Koroška udarno promocijo, ki bo promovirala vse segmente ponudbe in bo dostopna širši
množici turistov.
Koroška pa bi lahko v večji meri sodelovala tudi s sosednjo avstrijsko Koroško, s čimer bi
pridobila več tujih turistov in mnoga nova znanja na področju turizma. Za avstrijsko Koroško
je namreč znano, da je uveljavljena turistična destinacija z zelo dodelano turistično ponudbo.
Turistični akterji avstrijske Koroške si prizadevajo za inovacije, ki jih ponujajo svojim
turistom, ki so vedno znova željni poskusiti in doživeti čim več. Njihov glavni cilj je
zagotoviti pestrost, raznovrstnost in posebnost turistične ponudbe.
Po takšnih principih bi morala delovati tudi Koroška turistična organizacija, saj ima mnogo
naravnih danosti, s katerimi bi lahko uvedla avstrijski koncept turizma ter tako izboljšala
prepoznavnost in kakovost turizma na Koroškem.
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PRILOGE
Anketni vprašalnik
Pozdravljeni,
sem Kristina Gracej, študentka magistrskega študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti
Univerze v Mariboru. Za magistrsko delo sem si izbrala raziskovanje področja trajnostnega
razvoja turizma v Koroški regiji. S pomočjo anketiranja želim preučiti, kakšno je poznavanje
Koroške v Sloveniji ter kolikšna je njena privlačnost za turiste.
Anketa je anonimna, rezultati bodo namenjeni zgolj za izdelavo magistrskega dela, ki je brez
zanesljivih podatkov ne morem kakovostno zaključiti, zato vas lepo prosim, da jo izpolnite
resno in v celoti. Za sodelovanje in pomoč se vam že vnaprej lepo zahvaljujem.
1. Kako dobro poznate Koroško? Prosim, ocenite na traku med 1 (sploh ne poznam) in
5 (odlično poznam).
1
2
3
4
5
Če ste obkrožili 1, preidite na vprašanje 2, sicer pa prosim, da obkrožite v
nadaljevanju, kaj je bil razlog, da ste kot cilj potovanja izbrali Koroško (možnih je
več odgovorov).
a) naravne lepote
b) šport in rekreacija
c) kultura in zgodovina
d) gastronomija
e) poslovne priložnosti
f) obisk družine, prijateljev
g) drugo (prosim, navedite) __________________________________________________
2. Za katero od spodaj naštetih znamenitosti ste že slišali? Prosim, obkrožite ustrezne
odgovore (možnih je več odgovorov).
a) Uršlja gora
b) Peca in kralj Matjaž
c) Smučišče Kope in Ribniško Pohorje
d) Turistični rudnik in muzej Mežica
e) Kolesarjenje v podzemlju Pece
f) Dvorec Bukovje
g) Koroški splavarji/flosarji
h) Najevska lipa
i) Podzemlje Pece
j) Vodni park Radlje ob Dravi
k) Glamping hiške
l) drugo (prosim, navedite)___________________________________________________
3. V tabeli prikazujemo trditve, ki se nanašajo na promocijo Koroške. Prosim, označite
s križcem v ustreznem polju, v kolikšni meri se strinjate s trditvijo. Lestvica sega od 1
(sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). 0 izberite, če o vsebini nimate
izoblikovanega mnenja oz. če zadeve ne poznate.
1 2 3 4 5 0
Informacije o turistični ponudbi Koroške so zanimive.
Informacije o Koroški so lahko dostopne na spletu.
Informacije o Koroški so zainteresiranim dosegljive v dobro
dostopnih katalogih.
Turistična ponudba Koroške je zanimiva, vendar je predstavljena na
neustreznih mestih (dostopnih premalo potencialnim turistom).
O koroški turistični ponudbi je možno zaslediti informacije le
občasno.
1

Koroška promovira samo določene sektorje turizma (nap. zimski
turizem - smučišča)
Nisem še zasledil/a Koroške turistične ponudbe.
4. Prosim, ocenite za elemente v tabeli, kako pomembni so, ko načrtujete dopust. Pri
čemer je 1 = popolnoma nepomembno in 5 = ključnega pomena.
0 obkrožite, če te ponudbe ne poznate ali na vprašanje ne morete odgovoriti.
1 2 3 4 5 0
Poletni dopust želim vedno preživeti na morju.
Ob načrtovanju poletnega dopusta upoštevam, ali je na voljo
kopališče v naravnem okolju (npr. jezero, reka, morje).
Zimski dopust je vedno povezan s smučanjem/z deskanjem.
Na smučanje grem v znana smučarska središča, kjer je na voljo
velika izbira prog.
Na smučanje grem raje v manjša zimska središča, kjer ni pretirane
gneče in kjer lahko uživam v miru.
Ko grem na dopust, izbiram destinacije, kjer je zvečer veliko zabave.
Ko grem na dopust, izbiram destinacije, kjer je zvečer mir, da se
lahko spočijem in naspim.
Za počitniško destinacijo se odločim zaradi lepote narave.
Počitniška destinacija mi mora nuditi priložnost za šport in rekreacijo:
smučanje
deskanje
sankanje
krpljanje
kolesarjenje (gorsko, cestno …)
pohodništvo
nordijsko hojo (tudi vodena)
tenis
golf
drugo (napišite, prosim):
Počitniška destinacija mora ponujati na področju razvedrila:
kulturne prireditve (gledališče, klasična glasba …)
folklorne predstave, prireditve, ki oživljajo tradicijo
arhitekturne znamenitosti (staro mestno/vaško jedro, grad …)
verske vsebine (znana cerkev, romarsko središče, žegnanje …)
ogled kulturnih vrednot kraja/regije (razstave, muzeji …)
zabavne prireditve (koncerti zabavne glasbe, veselice …)
športne prireditve (tekme)
Drugo prostočasno ponudbo
poučne vsebine (predavanja na temo lokalnega živalstva ali
botanike, zdravja, zdravilnih zelišč, učne/tematske poti …)
delavnice za učenje spretnosti (slikanje, oblikovanje iz gline,
rezbarjenje, delo na vrtu in v sadovnjaku …)
Lepo naravo; npr. gozdove, panoramske poti.
Kraj mora biti lepo urejen (pokošene zelenice, cvetlični nasadi …).
Destinacija mora ponujati odlično kulinariko (ponudba lokalnih jedi).

2

5. Bi se vam zdela ponudba večdnevnega aranžmaja na Koroško, v katerem bi strnili
obisk znamenitosti Mislinjske, Mežiške in Dravske doline, zanimiva in privlačna?
a) da
b) ne
c) mogoče
6. V tabeli prikazujemo trditve, ki se nanašajo na element trajnosti v turizmu. Prosim,
označite s križcem v ustreznem polju, v kolikšni meri se strinjate s trditvami.
Lestvica sega od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). 0 izberite, če o
vsebini nimate izoblikovanega mnenja oz. če zadeve ne poznate.
1 2 3 4 5 0
Poznam koncept trajnostnega razvoja (tudi turizma).
Varovanje narave in lokalne kulture lahko uspešno združimo z
razvojem turizma.
Trajnostno oblikovana turistična ponudba je zame zanimivejša od
klasične.
Običajno se odločim za turistično ponudbo, ki temelji na trajnosti.
Ko zbiram kraj za naslednje počitnice, pridejo v ožji izbor le
trajnostno naravnane turistične destinacije.
Trajnostna turistična ponudba je zame sprejemljiva le, če cena ne
presega cen klasične, okolju manj prijazne ponudbe.
Doma se vedem okolju prijazno (varčujem z vodo in energijo,
ločujem smeti ipd.), na dopustu pa ne želim omejitev, zato zame taka
ponudba ni zanimiva.
7. Vaš spol je (prosim, obkrožite črko pred ustreznim odgovorom):
a) ženski
b) moški
8. Prosim, obkrožite, v kateri starostni razred sodite:
a) 18−30 let
b) 31−40 let c) 41−50 let d) 51−60 let
let

e) 61−70 let

9. Vaša zadnja zaključena izobrazba je:
a) osnovna šola ali manj
b) srednja šola
d) univerzitetna izobrazba
e) magisterij ali doktorat

c) višja ali visoka šola

10. Regija vašega stalnega bivališča je:
a) pomurska
b) podravska
d) savinjska
e) posavska zasavska
g) osrednjeslovenska
h) primorsko-notranjska
j) goriška
k) obalno-kraška

c) koroška
f) jugozahodna Slovenija
i) gorenjska
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f) več kot 70

