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TRAJNOSTNI TURIZEM
za popotnike

Trajnostni ali odgovorni turizem pomeni potovanja, ki imajo pozitiven vpliv na 
okolje, kulturo in gospodarstvo.

Pomembno je, da se upravljavci zavarovanih območij v Evropi povežejo med seboj ter 
tako zgotovijo ustrezno varovanje naravnih in kulturnih danosti, 
obiskovalcem pa kakovostna doživetja.

Obiskovanje zavarovanih območij po eni strani pripomore k varovanju 
okolja, po drugi pa k razvoju lokalnega gospodarstva.

…odlOCimo se lahko za  

TRAJNOSTNI TURIZEM!

na počitnicah ne smemo pozabiti na naš pozitiven odnos do 
okolja in na stališča o tem, kako nanj vplivamo. Na 
počitnicah smo gostje v drugem okolju in uporabljamo 
tamkajšnje vire.TUDI

Vsi se vedno bolj zavedamo pomena okolja in 
potrebe po njegovem ohranjanju.
Z recikliranjem in odgovorno rabo virov prispevamo 
k zmanjševanju onesnaževanja.

ZAKAJ?

KLJUB TEMU

lahko na počitnicah uživamo, 
ravnamo odgovorno in tako 
pripomoremo k ohranjanju narave 
in kulture izbrane destinacije.
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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 NAREDIŠ KOT POPOTNIK?

lokalno okolje in poišči načine, s 
katerimi boš zmanjšal porabo vode, količino 
odpadkov in plastike. Recikliraj tudi na 
počitnicah!

v lokalni gostoljubnosti, 
gastronomiji in 
kulturnih dogodkih. 
Pridruži se jim! 

si gost v okolju. Izberi lokalne pridelke in storitve ter 
poskrbi za to, da bo ta izjemen kraj ostal izjemen tudi takrat, 
ko ga boš ponovno obiskoval!

TRAJNOSTNI TURIZEM – poskrbimo za uresničitev 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.

svoje počitnice vnaprej. Poglej, ali se kraj, ki ga želiš obiskati, ravna po 
načelih trajnosti in je okolju prijazen. Poišči nagrade in certifikate ter 
organizatorje potovanj!

tista območja, ki imajo dobra priporočila glede trajnostnega razvoja 
turizma. Poišči take kraje in destinacije, kjer vsi delajo za skupno 

dobro. Izberi lokalne pridelke in storitve.

NACRTUJ

IZBERI

SPOSTUJ

UZIVAJ

VRNI
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