
INDIKATORJI DESTINACIJ – Evropska komisija 
 
 
Skupina Tourism Sustainable Group (Evropska komisija) je leta 2007 pripravila poročilo 
Ukrepi za trajnostnejši evropski turizem.  
 
V nastajanju je Sistem indikatorjev za trajnostne turistične destinacije (Indicator System 
for »Sustainable Tourism Destinations«), ki bi naj bil testiran na Evropskih destinacijah 
odličnosti. 
 
INDIKATORJI (12. september 2009) SO NASLEDNJI: 
 

1. Gospodarske koristi za destinacijo (dnevna potrošnja na turista in obiskovalca, 
prispevek turizma k gospodarstvu v % od bruto dodane vrednosti, število turistov in 
njihovih prenočitev na mesec). 

 
2. Uspešnost turizma − turistični rezultati (stopnja zasedenosti obrata na mesec 

oziroma leto). 
 
3. Zadovoljstvo turistov (% zadovoljnih turistov s celotno izkušnjo v destinaciji, % 

stalnih gostov v 5 letih). 
 
4. Nosilna sposobnost (število ležišč na prebivalca, število turistov na prebivalca, 

število sekundarnih domov na 1 % lokalnih prebivalcev, zadovoljnih s turizmom v 
destinaciji, % lokalnih prebivalcev, zadovoljnih s turizmom v destinaciji, % lokalnih 
prebivalcev, ki imajo neposredne ali posredne koristi od turizma). 

 
5. Kvantiteta in kvaliteta zaposlovanja (% zaposlenih v turizmu, % zaposlitev v 

turizmu sezonske narave, stopnja lokalne nezaposlenosti izven sezone, % 
zadovoljnih zaposlenih, povprečna plača v destinaciji, % zaposlenih, ki so 
kvalificirani kot osnovna, srednja in višja stopnja). 

 
6. Enakost spolov (povprečna plača žensk v turizmu v primerjavi z moško plačo). 
 
7. Enakost v dostopnosti (% atrakcij, dostopnih za vse, % zadovoljnih turistov s 

težavami v mobilnosti, % hotelov z vsem dostopnim sobami). 
 
8. Zmanjšanje vpliva transporta (povprečna dolžina bivanja, povprečna dolžina 

obiska s strani obiskovalcev/v urah, dolžina poti v km do destinacije in domov, % 
uporabe drugih transportnih sredstev, npr, javni prevoz, % obiskovalcev, ki uporablja 
mehke oblike transporta). 

 
9. Podnebne spremembe (% turistične infrastrukture v ranljivih conah, prisotnost 

strategije prilagajanja podnebnim spremembam, % turističnih podjetij, ki so 
vključena v prilagajanje, % turističnih podjetij, ki so vključena v proces blaženja – 
CO2 izravnave itd). 

 
10. Trajnostne prakse managementa v turizmu (% turističnih stavb v destinaciji z 

zunanjim certificiranim sistemom za okoljsko trajnost in CSR merili). 
 
11. Management trdih smeti (Obseg odpadkov proizvedenih v destinaciji v tonah na 

osebo na leto, obseg recikliranih odpadkov v m2). 
 
12. Ravnanje z odpadnimi vodami (% odpadnih vod, ki je zavržen). 



 
13. Management vode (poraba sveže vode na turista na dan v litrih, % turističnih 

podjetij, ki sodelujejo v aktivnostih za varčevanje z vodo). 
 

14. Uporaba energije (poraba energije iz vseh virov − skupna in s strani turističnega 
sektorja na osebo na dan, % turističnih podjetij, ki sodelujejo v aktivnostih 
varčevanja z energijo, % porabe energije iz obnovljivih virov; na destinaciji, v 
zgradbah). 

 
15. Varovanje biodiverzitete in pokrajine (ekološki potencial destinacije/EEA, % 

zaščitenega območja v destinaciji v km2, obstoj pozitivnih trendov v uporabi zemlje 
in obseg širjenja urbanih in kmetijskih površin in druge negativne spremembe, % 
obiskovalcev, ki se borijo proti za onesnaženju). 

 
16. Management onesnaževanja s hrupom in lučmi (obstoj lokalne strategije za 

zmanjševanje onesnaževanja s hrupom in svetlobo, pripombe, prejete zaradi hrupa, 
ukrepi skupnosti in zasebnikov za zmanjšanje onesnaževanja s svetlobo). 

 
17. Destinacijski management (obstoj destinacijske organizacije, ki vključuje javne in 

zasebne deležnike, obstoj načrta trajnostnega turizma za destinacijo z merili 
merjenja uspešnosti, lahko dostopna spletna informacija o stanju okolja, javnega 
transporta, certificiranih obratov, varovanih območjih ipd.). 

 
18. Načrtovanje v destinaciji (obstoj načrta rabe krajine oziroma razvojnega načrta, ki 

vključuje turizem, % površine, primerne za krajinsko načrtovanje in nadzor razvoja 
znotraj destinacije). 

 
19. Načrtovanje v destinaciji (najmanj 25 % hrane in pijače se proizvede lokalno). 
 
20. Zavarovanje in pospeševanje lokalne kulturne identitete in sredstev. 

 
 
Opcijski specifični indikatorji: 
 

21. Voda za kopanje (stopnja kontaminacije, število dni, ko je obala zaprta zaradi 
kontaminacije, % kopalnih mest ki so ocenjena dobra, sprejemljivo slabo). 

 
22. Specifični indikator kapacitete (specifični indikator kapacitete, ki se ukvarja z 

lokalnim faktorjem stresa). 
 


