
 
 
Sodelovanje turističnega sektorja je nujno potrebno pri sprejemanju odločitev v zvezi z 
upravljanjem zavarovanih območij 
 
Opatija (22. – 24. oktober) –tridnevna mednarodna konferenca o zavarovanih območjih in 
trajnostnem turizmu, ki jo je organizirala Svetovna organizacija za naravo WWF, je bila zaključena z 
ugotovitvijo, da smo vsi gostje narave in zato moramo v skladu s tem tudi ukrepati. Delovati moramo 
v smeri  ohranjanja narave, ki nas obdaja, zaščitenih območij in območij Natura 2000, zato da bodo 
lahko lokalnih skupnosti imele koristi od sobivanja z naravo. 
 
Na konferenci na kateri je sodelovalo več kot 80 ljudi iz 8 različnih držav, je bilo ugotovljeno, da bi 
moral turistični sektor prepoznati vrednote zaščitenih območij in kot partner sodelovati pri upravljanju 
turizma in pri spremljanju vplivov turistične dejavnosti na ta območja.  Eden od načinov spremljanja, 
ali je neka turistična dejavnost trajnostna ali ne, je uporaba evropskih znakov kakovosti, ki predvidevajo 
vključevanje naravnih vrednot v turistično ponudbo. Sodelovanje turističnega sektorja je nujno, tudi 
pri drugih temah, kot so na primer klimatske spremembe in oblikovanje proračuna za zavarovana 
območja.  
 
Udeleženci konference so med drugim sklenili, da bi morala zavarovana območja vzpostaviti trdne 
odnose z lokalno skupnostjo, zato da uresničijo cilje trajnostnega razvoja.   
 
Konferenca o zavarovanih območjih in trajnostnem turizmu, ki je bila organizirana v okviru projekta 
CEETO: Ekoturizem srednje Evrope: orodja za zaščito narave, ki je financiran iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, programa INTERREG srednja Evropa. 
 
Za več informacij: 
Tina Primožič, RRC Koper, +386 5 663 7590 info@rrc-kp.si 
 
Na konferenci CEETO so sodelovali predstavniki turističnega sektorja in sektorja za varstvo narave iz 
Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije, Norveške in Slovenije. Govorniki 
na konferenci so bili direktor WWF Adria Deni Porej, pomočnik ministra za okolje, energijo za naravo 
Igor Kreitmeyer, predstavnik nemškega ministrstva za kmetijstvo in okolje Olaf Ostermann, Peter 
Prokosch, strokovnjak za turizem iz organizacije Linking Tourism & Conservation, direktor Narodnega 
parka Una Amarildo Mulić, arhitektka Saša Košuta in izvršna direktorica Europarc Federation Carol 
Ritchie. 
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