
Globalni kriteriji trajnostnega turizma (Global Sustainable Tourism 
Criteria − GSTC) 
 
GSTC so niz kriterijev, ki jih lahko uporabijo hoteli in organizatorji potovanj po vsem 
svetu in določajo, če je poslovanje trajnostno oziroma se približuje trajnostnemu. 
 
Partnerstvo za globalne kriterije trajnostnega turizma (The Partnership for Global Sustainable 
Tourism Criteria) in Svet za trajnostni razvoj turizma (the Sustainable Tourism Stewardship 
Council) razvijata niz osnovnih kriterijev, ki temeljijo na štirih stebrih trajnostnega 
turizma: 
 
 

1. Učinkovitem načrtovanju trajnostnega razvoja,  
 
2. Maksimiziranju družbenih in gospodarskih koristi za lokalne skupnosti,  
 
3. Zmanjšanju negativnih vplivov na kulturno dediščino in  
 
4. Zmanjšanju negativnih vplivov na naravo dediščino. 

 
 
Niz kriterijev je namenjen za izhodišče glavnim komponentam trajnostnega turizma.  
 
Kriteriji so določeni za 4 glavne komponente trajnostnega turizma. Najprej so bili preučeni 
razni kriteriji po svetu (več kot 4500) ter izbrani na podlagi: 
 

a. da so že bili prisotni v obstoječih programih trajnostnega razvoja, 
b. da so splošni, 
c. da so dosegljivi, 
d. da se jih lahko aplicira na operativne poslovne ravni in 
e. da so merljivi. 

 
KRITERIJI SO RAZDELJENI V 4 SKUPINE IN SO NASLEDNJI: 

A. Izvajati učinkoviti MANAGEMENT trajnostnega razvoja 

• A.1. Podjetje ima dolgoročni sistem trajnostnega managementa, ki upošteva 
okoljska, družbeno kulturna, kakovostna, varnostna načela in načela povezana z 
zdravjem. 

 
• A.2.  Podjetje posluje v skladu z mednarodnimi in nacionalnimi zakoni in 

regulativami (upoštevajoč med drugim zdravje, varnost, delo in okoljske vidike). 
 
• A.3. Zaposleni se izobražujejo glede na njihovo vlogo v managementu okoljskih, 

družbeno kulturnih, zdravstvenih, varnostnih praks. 
 
• A.4.  Zadovoljstvo turistov se meri in ukrepa tam, kjer je potrebno. 
 
• A.5. Promocijski materiali so verodostojni in ne obljubljajo zadev, ki ne morejo biti 

izvedene. 
 
• A.6. Oblika in gradnja stavb in infrastrukture:  
 

• A.6.1. Upošteva lokalne cone in zahteve varovanih območij. 



• A.6.2. Spoštuje okolico naravne in kulturne dediščine v oblikovanju, merjenju 
vplivov in pravicah do ozemlja. 

• A.6.3. Uporablja ustrezne lokalne principe trajnostne gradnje. 
• A.6.4. Zagotavlja dostop za osebe s težavami z mobilnostjo. 

 
• A.7. Turistom je na voljo interpretacija naravnega okolja, lokalne kulture in kulturne 

dediščine ter razlaga ustreznega vedenja ob obisku naravnih področij, kulturnih 
znamenitosti in živih bitij. 

 
B. Maksimizirati GOSPODARSKE in DRUŽBENE koristi lokalni skupnosti in 
minimizirati negativne vplive 
 

• B.1. Podjetje aktivno podpira pobude za družbeni in infrastrukturni razvoj skupnosti, 
vključno z izobraževanjem, zdravstvenim varstvom itd. 

 
• B.2. Lokalni prebivalci se zaposlujejo, vključno v management. Zagotovljeno je 

izobraževanje. 
 
• B.3. Kjer je možno, podjetje kupuje storitve in blago lokalne in pravične trgovine. 
 
• B.4. Podjetje spodbuja mala podjetja, da razvijejo in prodajajo trajnostne produkte, 

ki temeljijo na naravi, zgodovini, kulturi področja (vključno s hrano, pijačo, spominki, 
kmetijskimi pridelki ipd.). 

 
• B.5. V sodelovanju s skupnostmi in z njihovim privoljenjem so bila razvita pravila 

ravnanja za aktivnosti v lokalnih skupnostih. 
 
• B.6. Podjetje je uvedlo politiko proti komercialni eksploataciji otrok in mladine, 

vključno s seksualno eksploatacijo. 
 
• B.7. Podjetje zaposluje ženske in lokalne manjšine, tudi na vodilna mesta in zavrača 

delo otrok. 
 
• B.8. Spoštuje se mednarodna in državna zaščita zaposlenih. 
 
• B.9. Aktivnosti podjetja ne ogrožajo zagotavljanje osnovnih storitev, kot so voda, 

energija, sanitetni material, sosednjim skupnostim.  
 
 
C. Maksimiziranje koristi za KULTURNO DEDIŠČINO in minimiziranje negativnih 
vplivov 
 

• C.1.  Podjetje spoštuje usmeritve za obiskovalce v kulturno občutljivih mestih, da bi 
minimizirala vpliv turistov in maksimizirala stopnjo zadovoljstva. 

 
• C.2.  Zgodovinski in arheološki izdelki se ne prodajajo, preprodajajo ali razstavljajo, 

razen na način, kot je opredeljeno zakonsko.   
 

• C.3. Turizem prispeva k varstvu in ohranjanju lokalno pomembnega kulturnega, 
zgodovinskega, arheološkega in duhovno pomembnega imetja in ne onemogoča 
dostopa do njega lokalnim prebivalcem.   

 
• C.4.  Turizem uporablja elemente lokalne obrti, arhitekture in kulturne dediščine v 

svojih operacijah, designu, ambientu, dekoraciji, hrani, trgovinah, pri čemer spoštuje 
intelektualno lastnino lokalnih s 



 
D. Maksimizirati koristi za okolje in minimizirati negativne vplive 
 

• D.1.   Ohranjanje virov: 
 

• D.1.1. Uporaba okolju prijaznih produktov za gradnjo, hrano in potrošnjo. 
• D.1.2. Nakup razpoložljivih in potrošnih dobrin se meri, management 

intenzivno išče poti, da zmanjša njihovo rabo. 
• D.1.3. Poraba energije se meri, viri se identificirajo, sprejemajo se ukrepi za 

zmanjšanje celotne porabe, spodbuja se raba obnovljivih virov. 
• D.1.4. Poraba vode se meri, viri se identificirajo, sprejemajo se ukrepi za 

zmanjšanje celotne porabe. 
 
• D.2.   Zmanjšanje onesnaževanja: 
 

• D.2.1. Emisije toplogrednih plinov se merijo, uvajajo se procedure za 
zmanjšanje emisij in CO2 izravnavo, da se doseže podnebna nevtralnost. 

• D.2.2. Odpadna voda se učinkovito ponovno uporablja, kjer je to možno. 
• D.2.3. Načrt upravljanja s trdimi odpadki se izvaja s kvantitativnimi cilji za 

zmanjšanje odpadkov, ki se jih ne da ponovno uporabiti ali reciklirati. 
• D.2.4. Uporaba škodljivih snovi (pesticidov, barv, dezinfekcijskih sredstev, 

čistil) je minimizirana in nadomeščena z okolju prijaznimi snovmi, kjer je to 
možno. 

• D.2.5. Onesnaževanje s hrupom, svetlobo, erozijo, onesnaževalci zraka ipd. je 
minimizirano. 

 
• D.3.   Ohranjanje biodiverzitete, ekosistemov in pokrajin: 
 

• D.3.1. Živali iz divjine se odvzame iz divjine, razstavlja, proda, porabi v okvirih 
dogovorjenih, reguliranih aktivnosti, ki zagotavljajo, da je njihova uporaba 
trajnostna. 

• D.3.2. Nobene živali iz divjine se ne ujame, razen v okvirih dogovorjenih, 
reguliranih aktivnosti.  

• D.3.3. Podjetje uporablja avtohtone vire za oblikovanje okolja in varstvo okolja, 
in uvaja ukrepe, s katerimi bi preprečila predstavitev novih, tujih oziroma 
neavtohtonih vrst.  

• D.3.4. Poslovanje podpira ohranjanje biodiverzitete, vključno s podporo 
naravnih zavarovanih območij in območij z visoko biodiverzitetno vrednostjo. 

• D.3.5. Interakcija z življenjem v divjini ne sme povzročati obratnega učinka na 
sposobnost za življenje populacije v divjini. Motnje naravnih ekosistemov so 
minimalne. 

 
 

UNWTO, 2004: Sustainable Tourism Destination Indicators programme 
 
 
 
� V letu 2009 (razglasitev septembra 2009) sta se združili dve vodilni iniciativi za pripravo 
indikatorjev trajnostnega turizma – in sicer Partnership for Global Sustainable Tourism 
Criteria in Sustainable Tourism Stewardship Council, s ciljem, da naredita novo, skupno in 
poenoteno pobudo.  
 
Namen je zagotavljati enotno razumevanje trajnostnega turizma ter sprejem globalnih 
kriterijev trajnostnega turizma in mednarodne akreditacije za potovalno industrijo, s ciljem 
varstva okolja in podpore lokalnim skupnostim. 



 
V letu 2010 bo tako nastala nova pobuda, imenovana Svet za trajnostni razvoj turizma 
(Tourism Sustainability Council) oziroma TSC, ki bo globalna organizacija članov, ki bodo 
nudili skupno razumevanje trajnostnega turizma in uporabo univerzalnih standardov.  
 
 
TSI bo povezovala in združevala podjetja, vlade, telesa Združenih narodov, raziskovalne 
institucije, certifikacijske programe z različnih regij sveta (Partnership for GSTC/UNEP, UN 
WTO) (vir www. sustainabletourismcriteria.org). 
 


