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TRAJNOSTNI TURIZEM 
Za lokalne skupnosti

Trajnostni turizem je oblika turizma, ki odgovorno varuje, ohranja naravo in 
izboljšuje blaginjo lokalnega prebivalstva. S primeri dobrih praks lahko 
spodbujamo razvoj trajnostnega turizma. 

Trajnostni turizem je najbolj učinkovit takrat, ko upravljavec zavarovanega 
območja sodeluje z  lokalno skupnostjo.

….odlOCimo se lahko za 

TRAJNOSTNI TURIZEM!

našemu posebnemu odnosu do okolja pa tega ne moremo 
pričakovati tudi od obiskovalcev našega kraja, zato je 
pomembno, da jih seznanjamo s svojim odnosom in 
stališči. 

KLJUB

Vse bolj se zavedamo pomena okolja in potrebe po 
njegovem ohranjanju. Kot prebivalci zavarovanega območja, 
oziroma njegove okolice, poskušajmo zmanjšati rabo virov, 
zaščitimo naravo in povežimo sodobnost s tradicijo, 
da bo območje živelo tako za ljudi, kakor tudi za naravo. 

ZAKAJ?  

ZATO

lahko obiskovalce spodbudimo k 
odgovornejšemu odnosu do okolja tako da jim 
pokažemo, kako živimo, delujemo in obenem 
varujemo zavarovano območje. 
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Ni nam vseeno za okolje, zato smo pri tisku brošure uporabili papir, ki je bil pridobljen iz lesa gozda, ki je odgovorno upravljan.
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KAJ LAHKO NAREDI LOKALNA SKUPNOST?

lokalno okolje s pomočjo 
podjetniških in družbenih 
iniciativ, kar vpliva na 
razvoj in ustvarjanje 
priložnosti za mlajše 
generacije.

Obiskovalci obožujejo lokalne 
pridelke in lokalno kulturo! 

Lokalna skupnost lahko razvije 
privlačno ponudbo lokalnih izdelkov.  

Pomembno je, da lokalna skupnost s pridobljenimi certifikati 
ozavešča ljudi o prizadevanjih za razvoj trajnostnega turizma. 
Certifikati so dodana vrednost lokalnemu gospodarstvu. 

TRAJNOSTNI TURIZEM – poskrbimo za uresnicitev ciljev
Cilj projekta CEETO je pomoč skupnostim in podjetjem na območju Srednje Evrope pri 
oblikovanju turizma z manjšim vplivom na okolje. CEETO temelji na Evropskem statutu o 
trajnostnem turizmu v zavarovanih območjih, izdelanem v organizaciji 
Europarc. Gre za orodje, ki zagotavlja upravljanje turizma na način, da ohranja in varuje 
okolje za prihodnje obiskovalce in prebivalce.

naravo z izvajanjem praks trajnostnega turizma
kot sta na primer recikliranje in odgovorna raba virov. Tako se ohrani privlačnost 
območja in zmanjša okoljske pritiske.     

Pri tem gre za vključevanje posameznika, tako na osebni 
kakor profesionalni ravni, v skupine podpornikov 
trajnostnega turizma zavarovanih območij. Pomembno je, da 
delimo podobne cilje, saj lahko le tako dosežemo spremembe! 

VARUJE 

VKLJUČUJE 

RAZVIJA 

PONUDI 

RAZVIJA PREPOZNAVNOST
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