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KAJ NAS ČAKA?

1. Splošno o trajnostnem turizmu

2. Zelena shema slovenskega turizma

3. Dobre prakse iz makro destinacije:                     
Kočevsko & Bela krajina

4. Bike Slovenia Green & Zeleni napotki za vodnike

5. Diskusija



TRAJNOSTNI 
TURIZEM

odgovorni turizem

eko turizem zeleni turizem

naravni turizem

etični turizem



Trajnostni turizem (UNWTO):

- Upošteva sedanje in prihodnje 
ekonomske, družbene in okoljske
vplive na destinacijo. 

- Zadovoljuje potrebe obiskovalcev, 
turistične industrije, okolja in 
lokalnih prebivalcev.



TRAJNOSTNO 
UPRAVLJANJE

LOKALNA 
SKUPNOST & 
EKONOMIJA KULTURA OKOLJE



PREDNOSTI TRAJNOSTNEGA TURIZMA 

- Varovanje naravnega okolja
- Ohranjanje lokalne snovne in nesnovne kulturne 

dediščine
- Participativno načrtovanje razvoja turizma
- Ekonomske koristi za lokalno skupnost
- Višanje kakovosti življenja za prebivalce
- Višanje zadovoljstva obiskovalcev
- Spodbujanje medkulturnega razumevanja

ZA DESTINACIJE



PREDNOSTI TRAJNOSTNEGA TURIZMA
ZA TURISTIČNA PODJETJA

- Nižji stroški obratovanja (manjša poraba vode, energije, 
papirja, čistil…)

- Boljša izkušnja za gosta/stranko

- Marketinško izhodišče

- Povečan obisk ozaveščenih gostov/strank



77 % turističnih podjetij na svetu je že 
implementiralo okoljevarstvene ukrepe.

66 % turistov raje izbere trajnostno naravnane 
produkte in storitve, skoraj polovica turistov pa je 
zanje pripravljena odšteti več denarja.



Zakaj potrebujemo
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Kako je ukrepala

SLOVENIJA?
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ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA

2015 →

1# Nacionalni program za razvoj trajnostnega turizma

2# Certifikacijska shema – znak SLOVENIA GREEN
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UPRAVLJAVEC

ORGANIZIRANOST SHEME

AKREDITIRANI
PARTNER

MEDNARODNI
PARTNER
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DESTINACIJE PONUDNIKI
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Informacije o destinaciji
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Green Destinations Standard

100 MERIL & PREKO 70 KAZALNIKOV



ZSST ZA PONUDNIKE
primarni znaki sekundarni

znaki



združenje 
certificiranih 
destinacij in 
ponudnikov
(43 članov)

→ razvoj
→mreženje
→ promocija
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36 % (76 / 212 občin) 78 % vseh prihodov



SLOVENIA GREEN NASTANITVE
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OSREDNJA SLOVENIJA

Blagajeva dežela

(Dobrova – Polhov Gradec)

Idrija

Škofja Loka

Litija in Šmartno pri Litiji

Cerklje na Gorenjskem

Bela krajina

Kamnik

Kočevsko

Ljubljana



• B&B Hotel Park, Ljubljana

• Bearlog Hostel, Kočevsko

• Camp Jezero, Kočevsko

• Camping Bela krajina, Bela krajina

• Hostel Celica, Ljubljana

• Lovski dom Polom, Kočevsko

• Pravljica na Veliki planini, Kamnik

• Rezidenca Ana, Bela krajina

• Terme Snovik, Kamnik

• Turistična kmetija Trnulja, Ljubljana

• Visit Goodplace

• Roundabout



2016
Slovenija razglašena za prvo 

Zeleno državo na svetu po 
Green Destinations 

Standardu

OCENA TRAJNOSTI: 96 %



2017
Slovenija prejela prestižno nagrado „NATIONAL 
GEOGRAPHIC WORLD LEGACY AWARD”

v kategoriji

Destination Leadership



Sustainable Top 100 Destination Awards
Podčetrtek, Ljubljana, Bled, Komen, Rogaška Slatina, Idrija, Koper, …





Zakaj Slovenia
Green?

Kaj nam je 
znak 
prinesel?Kaj smo se 

naučili?













Slovenia green accomodation

Znak ECO camping in Travelife



SKRIVNOSTNI GOZD SLOVENIJE
5-zvezdično doživetje OPAZOVANJE IN 

SPOZNAVANJE MEDVEDOV



Kočevsko – Skrivnostni gozd Slovenije
➢ Medved - glavni junak številnih zgodb in prva asociacija                                                                    

marsikaterega Slovenca ob omembi Kočevja.

➢ A številnim vzbuja tudi negativna občutja → strah.

➢ Neokrnjena narava, gozd in aktivnosti ter programi povezani                                                                 
z njimi - eden redkih osnovnih motivov za tuje turiste za                                                              
prihod → tekmujejo s ponudbami na svetovnem tur. trgu. 

➢ Obljuba destinacije Kočevsko in njena razlikovalna prednost                                                                               
→ NARAVO - DIVJO A DOSTOPNO (WILD.BUT NICE) →
glavni junak GOZD.



Visoka gozdnatost destinacije Kočevsko



Na Kočevskem: 35 gozdnih rezervatov (v Sloveniji 172) in kar 6 pragozdov:

• Krokar (74,5 ha) => na seznamu UNESCO svetovne naravne dediščine

• Rajhenavski Rog (51,14 ha)

• Strmec (15,55 ha)

• Prelesnikova koliševka (3,37 ha)

• Kopa (13,13 ha)

• Pečka (60,20 ha)

Pragozd = odlično ohranjen gozd v naravnem
stanju, gozd, kjer je prepovedano sekanje, kjer
je dragocena dediščina prepuščena naravnemu
razvoju in nasploh zakonom narave. Gre za
ekosistem, ki se tisočletja razvija samodejno,
brez posegov človeka.

Ne samo kvantiteta/ tudi kvaliteta gozdov

Foto: Jošt Gantar/ Nea Culpa za Zavod Kočevsko



PROGRAMI OPAZOVANJA IN SPOZNAVANJA 
MEDVEDOV

➢ Glavni junak turistične zgodbe → GOZD, vendar mimo medveda nismo mogli → eni
prvih večjih produktov → programi vezani na medveda.

➢ Kot ena od destinacij v Sloveniji, ki nosi naziv SLOVENIA GREEN DESTINATION                                                      
in kot destinacija, kjer prebivalci že od nekdaj živijo in sobivajo z naravo, smo                                        
zavezani k trajnostnemu razvoju tudi na področju turizma → ena najpomembnejših                                          
zavez, da bomo vse programe razvijali trajnosti, torej da: 

• se bomo trudili vključevati čim bolj lokalne zgodbe, 

• bomo skrbeli za ustrezno usmerjanje obiskovalcev in s tem ohranjanje naše narave 
neokrnjene narave,

• se bomo trudili pri razvoju in izvajanju programov čim manj vplivati na naravno okolje 
in na živali, ki bivajo v njem itd. 

➢ Obstaja že kar nekaj podobnih programov, v Sloveniji in tujini, vendar smo želeli biti                          
boljši, predvsem z vidika trajnosti in vpliva na divje živali. 



RAZVOJ PROGRAMOV JE POTEKAL V VEČ KORAKIH
1. KORAK: Dogovor o partnerstvu z ZGS, OE Kočevje in LPN Medved ter prijava na razpis.

2. KORAK: Posvetovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki glede dejavnikov, ki jih je potrebno 
upoštevati pri izboru lokacij za postavitev opazovalnic. 

3. KORAK: Ogled terena in izbor lokacij za postavitev posebnih                                                                      
opazovalnic za večerno opazovanje medvedov.

4. KORAK: Ureditev dokumentacije in potrebnih dovoljenj.

5. KORAK: Postavitev opazovalnic.

6. KORAK: Posvetovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki na                                                                            
področju trajnostnega turizma, narave in divjih živali → zasnova                                                                                  
in razvoj turističnih programov.

7. KORAK: Povezava s predstavniki Biotehniške fakultete in zaposlenimi na projektu                                                     
Life DinAlp Bear → spoznavanje ukrepov, ki se izvajajo na našem območju                                                                         
za uspešnejše sobivanje z divjimi živalmi ter čebelarjev in kmetovalcev, ki te                                               
ukrepe upoštevajo in spoštujejo → vključitev v programe.

8. KORAK: Dogovori z lokalnimi čebelarji in kmetovalci, ki (bolj ali manj) uspešno                                                     
sobivajo z divjimi živalmi → dogovor o sodelovanju pri programih.



8. KORAK: Testiranje s strani strokovne skupine predstavnikov projekta Life DinAlp Bear →
podelitev oznake „Medvedu prijazno“ turističnim ponudnikom, rokodelcem, kmetovalcem, 
čebelarjem… → vključitev nekaterih od njih v programe.

9. KORAK: Dogovor z domačimi in tujimi strokovnjaki → priprava programa za izobraževanje                                         
lokalnih turističnih vodnikov za izvedbo turističnih programov. 

10. KORAK: Izvedba strokovnega usposabljanja s predavanji, terenskimi                                                                                      
vajami in predstavitvami primerov dobrih (in slabih) praks iz tujine                                                         
za lokalne turistične vodnike za izvajanje programov.

11. KORAK: Dogovor z lovci LPN Medved glede sodelovanja pri krmljenju                                                                                         
ter v času večernih opazovanj iz opazovalnic.

12. KORAK: Dogovori z lokalnimi turističnimi ponudniki, ki so                                                                           
vključeni v programe ter Zadrugo Zakladi Kočevske, ki                                                                        
zagotavlja sestavine za gozdni piknik.

13. KORAK: Izvedba testnih vodenj + režirano  fotografiranje                                                                            
poteka turističnih programov.

14. KORAK: Priprava brošurice „Po sledeh divjih živali“. 



PARTNERJI IN SODELUJOČI PRI PROGRAMIH 
OPAZOVANJA IN SPOZNAVANJA MEDVEDOV

➢ Partnerstvo s strokovnjaki ZGS, OE Kočevje LPN Medved.

➢ Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi strokovnjaki na področju                                                                
trajnosti, poznavanja narave ter njegovih prebivalcev (Biotehnična 
fakulteta, predvsem Life DinAlp Bear, Tovarna trajnostnega turizma,                                                            
predstavnik agencije Rewilding Europe ipd.) 

➢ Lokalni turistični ponudniki, ter čebelarji in kmetovalce, ki (bolj ali manj)                                                                       
uspešno sobivajo z medvedi → predstavijo svoje izzive, ukrepe ki jih                                                                     
upoštevajo in različne zgodbe sobivanja z divjimi živalmi v naravnem okolju. 

➢ Lovci iz LPN Medved → za večjo varnost prisotni ves čas večernega opazovanja. 

➢ Izredno pomembno oz. najpomembnejšo vlogo pri izvedbi teh turističnih programov pa imajo                                            
lokalni turistični vodniki. 



NAJPOMEMBNEJŠO VLOGO PRI IZVEDBI TEH 
PROGRAMOV IMAJO TURISTIČNI VODNIKI 

➢ Za uspešnost programov sledenja in opazovanja medvedov v njihovem naravnem okolju je ustrezno vodenje 
turističnih vodnikov ključnega pomena! 

➢ Turistični vodnik mora poskrbeti za podajanje pravilnih informacij in na pravi način!

➢ Ne gre samo za navajanje podatkov in dejstev, ampak za doživeto predstavitev                                                                             
gozdov v smislu „story-tellinga“, da gostje naravo, gozd in njegove prebivalce                                                                                                 
„začutijo“, jih vzljubijo in znajo spoštovati. 

➢ Programi naj bi v udeležencih tudi vzbudili oz. poglobili spoštovanje dejstva, da                                            
gre za divje živali, ki živijo prosto in po svojih „pravilih“ v naravnem okolju in da nanje 
nimamo vpliva oz. je ta res min →  poskrbeti vodnik s svojim obnašanjem in razlago. 

➢ Ves čas izvajanja programa mora vodnik skrbeti tudi za ustrezno varnost gostov v gozdu: 

• Za varnost v času opazovanja- previden korak - neraven teren, 

• - dobra orientacija - da se skupina ne izgubi ali da se ne izgubi kateri od udeležencev, 

• - upoštevanje pravil obnašanja na območju prisotnosti rjavega medveda

➢ na opazovalnicah ter ob prihodu in odhodu z njih, pa poskrbi lovec, ki spremlja skupino



CILJI PROGRAMOV OPAZOVANJA IN SPOZNAVANJA 
MEDVEDOV 

➢ Kot cilj naših programov si nismo zastavili, da udeleženci vidijo                                                                          
medveda  (seveda je to zaželeno, a ne za vsako ceno), ampak: 

• da medveda predvsem spoznajo, 

• da z obiskom gozda spoznajo njegov naravni prostor, 

• da sledijo sledem, ki kažejo na njegovo prisotnost v                                                                                          
okolju → imajo lepo doživetje naših gozdov, posredno pa                                                                               
spoznajo čim več značilnosti in načina življenja medveda

• da s tem, ko medveda bolje poznajo, občutek strahu zamenja občutek spoštovanja → razumejo   
njegove življenjske navade in spoštujejo to, da je divja žival v naravnem okolju, na katero ne želimo 
vplivati, zato razočaranje ob morebitnem ne-videnju v času opazovanja ni tako veliko.

• da udeležence ozavestimo o ukrepih sobivanja z medvedom ter o                                                              
pomenu njegovega ohranjanja kot naravne dediščine. 

• da zagotovimo pomemben dodaten virov dohodka za predstavnike lokalne skupnosti → večamo 
lokalno sprejemljivost medvedov oz. pozitivni odnosa do njega, s tem pa tudi njegovo ohranitev. 

Foto: Marjan Artnak



HVALA ZA POZORNOST!

www.kocevsko.com



ZELENI NAPOTKI 
ZA TURISTIČNE VODNIKE



Zakaj je Bike Slovenia Green
posebna:

- Povezuje samo Slovenia Green
destinacije.



Zakaj je Bike Slovenia Green posebna:Zakaj je Bike Slovenia Green posebna:

- Želja, da postane CO2 nevtralna. 

Bike Slovenia Green: 198 kg CO2 (5 EUR)

Let New York – London: 1700 kg C02 (50 EUR)



Zakaj je Bike Slovenia Green posebna:Zakaj je Bike Slovenia Green posebna:

- Uporaba kolesa in vlaka kot način 
premikanja.  

- Ne uporabljamo plastike za enkratno 
uporabo. 

- Vključujemo družinske/certificirane 
ponudnike.



Zakaj je Bike Slovenia Green posebna:

Zakaj je Bike Slovenia Green posebna:

- Vključujemo avtentična/butična 
doživetja. 



Zakaj je Bike Slovenia Green posebna:Zakaj je Bike Slovenia Green posebna:

- Za vse deležnike izdelali kodeks 
ravnanja (obiskovalce, namestitve, 
vodnike, šoferje). 



Vodnik obiskovalcem nudi informacije o 
pomenu zaščite rastlinstva in živalstva ter jim 
svetuje kako primerno ravnati v primeru stika 
s prostoživečimi živalmi. 



Vodnik obiskovalcem prav tako nudi 

informacije o pomenu ohranjanja snovne in 

nesnovne kulturne dediščine v obiskanih 

destinacijah.



Vodnik obiskovalcem nudi informacije o družbenih 

normah in vrednotah. Svetuje jim glede primernega 

obnašanja v naseljih (npr. z napotki glede 

primernega oblačenja, dopustnosti fotografiranja 

lokalnih prebivalcev in podobno). 

Vodnik je posebej pozoren 
na obnašanje obiskovalcev 

na območju sakralnih 
objektov.



Vodnik obiskovalce spodbuja, da pijejo vodo iz pipe, 

ki je v Sloveniji odlične kakovosti. Vodnik poskrbi, da 

imajo obiskovalci dovolj priložnosti, da napolnijo 

svoje steklenice. Kjer je mogoče, vodnik obiskovalcem 

odsvetuje uporabo oziroma nakup plastike za 

enkratno uporabo.



Vodnik poskrbi, da so obiskovalci 
seznanjeni s pravili glede ravnanja z 
odpadki in ločevanja odpadkov. V 
primeru neprimernega odlaganja 
odpadkov, vodnik obiskovalce opozori na 
pomembnost  ohranjanja čistega okolja.



Vodnik obiskovalcem svetuje, da izberejo 

trajnostno naravnane atrakcije in ponudnike 

kulinarike. Svetuje jim, da naročajo lokalno 

pridelano hrano in kupujejo lokalne

spominke.



Vodnik spremlja kako uspešni so v trajnostnem 

poslovanju lokalni partnerji (nastanitve in 

gostišča) ter poroča o potencialnih težavah.



Zaželeno je, da vodnik pozna trajnostne 

pobude in uspehe v obiskanih destinacijah. 

Svoje znanje udeležencem ture predstavi na 

pozitiven in zanimiv način.



ZELENI NAPOTKI ZA TURISTIČNE VODNIKE

• Vodnik obiskovalcem nudi informacije o pomenu zaščite 
rastlinstva in živalstva ter jim svetuje kako primerno 
ravnati v primeru stika s prostoživečimi živalmi.

• Vodnik obiskovalcem prav tako nudi informacije o pomenu 
ohranjanja snovne in nesnovne kulturne dediščine v 
obiskanih destinacijah.

• Vodnik obiskovalcem nudi informacije o družbenih normah
in vrednotah. Svetuje jim glede primernega obnašanja v 
naseljih (npr. z napotki glede primernega oblačenja, 
dopustnosti fotografiranja lokalnih prebivalcev in 
podobno). 

• Vodnik obiskovalce spodbuja, da pijejo vodo iz pipe, ki je v 
Sloveniji odlične kakovosti. Vodnik poskrbi, da imajo 
obiskovalci dovolj priložnosti, da napolnijo svoje steklenice. 
Kjer je mogoče, vodnik obiskovalcem odsvetuje uporabo 
oziroma nakup plastike za enkratno uporabo.

• Vodnik poskrbi, da so obiskovalci seznanjeni s pravili 
glede ravnanja z odpadki in ločevanja odpadkov. V 
primeru neprimernega odlaganja odpadkov, vodnik 
obiskovalce opozori na pomembnost  ohranjanja čistega 
okolja.

• Vodnik obiskovalcem svetuje, da izberejo trajnostno 
naravnane atrakcije in ponudnike kulinarike. Svetuje jim, 
da naročajo lokalno pridelano hrano in kupujejo lokalne
spominke.

• Vodnik spremlja kako uspešni so v trajnostnem 
poslovanju lokalni partnerji (nastanitve in gostišča) ter 
poroča o potencialnih težavah.

• Zaželeno je, da vodnik pozna trajnostne pobude in 
uspehe v obiskanih destinacijah. Svoje znanje 
udeležencem ture predstavi na pozitiven in zanimiv 
način.



ČAS ZA 
DEBATO!


