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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.  

Projekt je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo,  

Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne 

predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike Slovenije ali Evropskega parlamenta. 
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 varstvo narave 

 vzgoja in izobraževanje 

 raziskovanje 

 regionalni razvoj 

 doživljanje narave 

 rekreacija 
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 Večni izziv 

 Kaj:  Ohraniti naravne znamenitosti v 
  njihovem izvirnem, naravnem 
  stanju za uživanje in zadovoljstvo 
  ljudi.  

 Kako:  Varovati naravo in omogočiti  
  ljudem,  da jo doživijo na način, 
  ki bo v dobro naravi in v   
  zadovoljstvo obiskovalcem.  



 Definicija na www.slovenia.info 

 Podnebne spremembe so nov izziv, ki prinaša globalnemu turizmu več 

tveganja kot priložnosti ter napoveduje regijsko, sezonsko in produktno prerazporeditev turističnih tokov. 
Vedenje potrošnikov se hitro spreminja, turisti vedno pogosteje 

iščejo zelene, odgovorne destinacije. V času podnebne in gospodarske krize je treba preučiti nove razvojne priložnosti 
turizma in možnosti, da postane turizem del zelenega gospodarstva.  

 Trajnostne oblike turizma postajajo v razviti 
turistični ponudbi nujna smer nadaljnjega razvoja, 
saj bo le takšen turizem, ki temelji na ekonomski uspešnosti turističnega poslovanja ter je 

hkrati prizanesljiv in konstruktiven do naravnega, kulturnega in socialnega okolja, konkurenčen 
tudi v prihodnosti. 



Iz strategije razvoja SLO turizma 1 

 Vlada Republike Slovenije 
opredeljuje turizem kot 
enega najpomembnejših 
gospodarskih oziroma 
strateških sektorjev, ki 
generira nova delovna 
mesta in ima izrazito 
pozitiven vpliv na 
uravnoteženi regionalni 
razvoj.  
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Iz strategije razvoja SLO turizma 2 

 V Sloveniji je zelena več kot le barva; je »slovenska zelena«, ki izraža 
ravnotežje med umirjenostjo narave in prizadevnostjo 
Slovencev. Govori o neokrnjeni naravi in naši osredotočenosti, 
da jo tako tudi ohranimo. Simbolizira ravnovesje življenjskega sloga, ki združuje 

prijetno vznemirjenost, s katero zasledujemo osebne želje, s skupno vizijo, da gremo 
naprej, z naravo. Slovenska zelena opisuje tudi našo usmerjenost v elementarno, v to, 

kar čutimo pod svojimi rokami. In nenazadnje, slovenska zelena govori o skladnosti vseh čutov, 
s katerimi Slovenijo doživljamo. Slovenije se zato nikoli ne spominjamo po podobah. Spomin 

na Slovenijo združuje vonj gozda, žuborenje potoka, 
presenetljiv okus vode ter mehkobo lesa.  



Iz strategije razvoja SLO turizma 3 

 Neokrnjena narava in naravne 
danosti so ključna konkurenčna 
prednost Slovenije,  

 iz katere izhaja krovna zgodba 
Slovenije in temeljna področja 
turistične ponudbe Slovenije, ki 
utrjujejo znamko Slovenije in 
slovenskega turizma I FEEL 
SLOVENIA  
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Vloga zavarovanih območij 

• blagovna znamka 

• zaščitna znamka 

• zagotovilo kakovosti 

• promocijsko orodje 

• območja privlačnosti 

• ambasadorji slovenskega 
turizma 

• zagotovilo trajnostnega razvoja 
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Hvala 


